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Σημείωμα��

Προέδρου

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ονομάζεται ο Νόμος 3852/10 με τον ο-

ποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και επανακαθορίσθη-

καν τα όργανα των διοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότη-

τές τους στοχεύει στην αναδιάταξη των δυνάμεων της χώρας, ώστε να δημι-

ουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες, που θα οδηγήσουν τη χώρα σε μία νέα α-

ναπτυξιακή πορεία και θα εδραιώσουν τη θέση της στην Νοτιοανατολική Με-

σόγειο και την Ευρώπη, Σίγουρα αποτελεί μία πρόκληση τόσο για την Πολιτεία

και την Κοινωνία όσο και για τους επιστημονικούς, και συνδικαλιστικούς Φορείς

του τόπου μας.

Ειδικότερα για την Κρήτη, η οποία διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλε-

ονεκτήματα, θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, το ο-

ποίο θα οδηγήσει στην αναπτυξιακή της πορεία και στην  ευημερία των πολι-

τών της.

Χωρίς αμφιβολία, αν αυτό το σχέδιο ανάπτυξης υλοποιηθεί αξιοποιώντας

τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει το νησί, η Κρήτη θα μπο-

ρούσε να αποτελέσει μία Περιφέρεια- Πρότυπο. 

Αυτή τη χρονική στιγμή, έχουμε τη δυνατότητα όλοι μαζί, κυβέρνηση, το-

πική αυτοδιοίκηση, φορείς και πολίτες να υλοποιήσουμε  το σχεδιασμό που

προαναφέραμε. Η πορεία για ισχυρές περιφέρειες της Ελλάδας, για την ισχυρή

περιφέρεια της Κρήτης αποτελεί μονόδρομο, που πρέπει να ακολουθήσουμε

για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τη σημερινή οικονομική και

συνολική κρίση, αλλά και για να αποκτήσουμε το οικονομικό και αναπτυξιακό

περιβάλλον που αξίζει στον τόπο και στους πολίτες μας.

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

Πέτρος Ινιωτάκης
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την οποία «Με την σύμβαση έργου ο εργολάβος έχει υποχρέωση να εκτελέσει το έργο και ο εργοδότης να
καταβάλλει την συμφωνημένη αμοιβή». Το στοιχείο της επιδίωξης του αποτελέσματος διαφοροποιεί την
σύμβαση έργου από την εκτέλεση εργασιών, στην οποία ο εργοδότης καταβάλλει την αμοιβή για την πα-
ροχή των εργασιών ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Κατά την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δ
Τμήμα 40/1995) «δημόσιο έργο νοείται κάθε κατασκευή που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση και συν-
δέεται άμεσα με το έδαφος και υπέδαφος κατά τρόπο διαρκή και σταθερό ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ό-
τι αποτελεί συστατικό αυτού κατά την έννοια του άρθρου 953 ΑΚ και να μην μπορεί να διαχωριστεί από
αυτό χωρίς βλάβη ή αλλοίωση της ουσίας του η του προορισμού του». Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για
την ερμηνεία της έννοιας της σύνδεσης με το έδαφος, παρά το γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 1 παρ.3
Ν. 3669/2008 αναφέρει ρητά την σύνδεση με «οποιοδήποτε τρόπο», μπορούμε να ανατρέξουμε στην διά-
ταξη των άρθρου 953 και 954 ΑΚ. Στην διάταξη του άρθρου 954, η οποία είναι διευκρινιστική του 953 ΑΚ
ορίζεται ότι «συστατικά αποτελούν ….2. τα προϊόντα του ακινήτου εφόσον συνδέονται με το έδαφος».

3. Επιπλέον για την υπαγωγή στην έννοια του δημοσίου έργου απαιτείται σύμφωνα με την παραπάνω διάτα-
ξη η εκτέλεση αυτού να απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση, απαιτείται δηλαδή για να υπαχθεί ένα έργο
στην κατηγορία του δημοσίου έργου, ειδική γνώση τεχνικής για την εκτέλεση του σύμφωνα με επιστημο-
νικούς κανόνες. Η εκτέλεση δηλαδή του έργου από την φύση και τον προορισμό του θα πρέπει να γίνει α-
πό ειδικούς, διαφορετικά δεν επιτυγχάνεται ή τίθεται σε κίνδυνο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

4. Από τον συνδυασμό και την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι η επέμβαση επί του εδά-
φους, με συγκεκριμένο σκοπό για την επιδίωξη συγκεκριμένου αποτελέσματος όπως είναι η άρση κατα-
πτώσεων πρανών αλλά και η αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων, πρέπει να υπαχθούν από τε-
χνική άποψη στην έννοια του δημοσίου έργου, δεδομένου ότι:
I. Η εκτέλεση τους συνδέεται άμεσα με το έδαφος, δεδομένου ότι γίνεται επέμβαση επί του εδάφους και

των συστατικών αυτού, ακόμη και στην περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτό ότι η επέμβαση αφορά συ-
στατικά του εδάφους με την έννοια των προϊόντων του εδάφους, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ.
2 του άρθρου 954 Α.Κ.

II. Με την εκτέλεση επιδιώκεται συγκεκριμένο αποτέλεσμα και ειδικότερα με την άρση των καταπτώσε-
ων, επιδιώκεται η διαμόρφωση του εδάφους με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται συγκεκριμένο α-
ποτέλεσμα που είναι η ίδια η άρση των καταπτώσεων στο μέλλον. Απαιτείται μόρφωση των πρανών με
κατάλληλες κλίσεις και με τη χρήση εξειδικευμένων τοπογραφικών οργάνων (χωροβάτη), εκσκαφές ε-
δαφών, φορτοεκφορτώσεις και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, καθαρισμός και μόρφωση τά-
φρων κλπ. Ενώ με την αποκατάσταση της βατότητας επιδιώκεται η διαμόρφωση του εδάφους με τρό-
πο ώστε να αποκαθίσταται η βατότητα του. Συγκεκριμένα κατά την αποκατάσταση βατότητας, απαι-
τείται επίστρωση χονδρόκοκκου υλικού, μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής, εκσκαφή, φορτοεκ-
φόρτωση και μεταφορά ακατάλληλων προϊόντων. 

III. Για την εκτέλεση των παραπάνω έργων απαιτείται τεχνική γνώση και επέμβαση, δεδομένου ότι για την
εκτέλεση αυτών προϋποτίθενται τεχνικές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση του
επιδιωκόμενου αποτελέσματος και στις δύο περιπτώσεις. Η υλοποίηση δηλαδή του επιδιωκόμενου α-
ποτελέσματος, που αποτελεί το σκοπό της δημοπρατούσας αρχής, απαιτεί έντεχνη εκτέλεση από ει-
δικούς με επιστημονικές γνώσεις και κατάλληλη εμπειρία, δηλαδή τεχνικούς εγγεγραμμένους στα α-
ντίστοιχα μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

5. Περαιτέρω, κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII Τμήμα 31/2008 και 150/2008) έργα με τα
παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά, έργα συντήρησης αγροτικών δρόμων, σε τοπικά διαμερίσματα και οι-
κισμούς Δήμου, όπως κατά μείζονα λόγο είναι τα εξεταζόμενα έργα, αποτελούν δημόσια έργα κατά την έν-
νοια του άρθρου 1 παρ.3 του Ν.3669/2008.

Επομένως με βάση τα ανωτέρω, τα έργα:
1. «Άρση καταπτώσεων πρανών Αγιων Παρασκιών» με ανάδοχο το μηχανικό Παύλο Μαρινάκη και συμβατι-

κό ποσό 6.947,78 €
2. «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Δαμανίων» με ανάδοχο επίσης το μηχανικό Παύλο Μαρι-

νάκη και συμβατικό ποσό 6.973,42 €
3. «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Αγίου Βασιλείου» με ανάδοχο το Στυλιανό Κριθινάκη και

συμβατικό ποσό 6.980,00 €
4. «Άρση καταπτώσεων πρανών Καταλαγαρίου» με ανάδοχο την εταιρία Αφοι Κοκολάκη Α.Ε. και συμβατικό

ποσό 6.967,77 €
5. «Άρση καταπτώσεων πρανών οικισμού Παρθενίου» με ανάδοχο το μηχανικό Μιχαήλ Κουράκη και συμβα-

τικό ποσό 6.967,77 €
αποτελούν αυτοτελή δημόσια έργα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί
με τον Ν.2229/94.    

δραστηριότητες
��Δ . Ε .  Τ Ε Ε / Τ Α Κ

(από 1.3.2010 έως 30.4.2010)

Σε απάντηση ερωτήματος του Δήμου Ν. Καζαντζάκη, σχετικά με το «χαρακτήρα» έργων που εκτέλεσε ο Δήμος (αν δη-
λαδή πρόκειται για προμήθειες ή για αυτοτελή δημόσια έργα), το ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε στο Δήμο Γνωμοδότηση Επιτρο-
πής που συστήθηκε για το σκοπό αυτό (αφού προηγουμένως η γνωμοδότηση αυτή εγκρίθηκε και από τη Δ.Ε. του Τμή-
ματος). Η γνωμοδότηση, η οποία κοινοποιήθηκε και στην Περιφέρεια Κρήτης, στις Δ/νσεις Τ.Υ. της Ν.Α. Ηρακλείου &
Λασιθίου, στις ΤΕΔΚ Ηρακλείου & Λασιθίου και στο ΤΕΕ – Γραφείο Επαγγελματικών θεμάτων και Γραφείο Δικαστικού,
έχει ως εξής:

Οι παρακάτω υπογράφοντες μέλη της επιτροπής που συστήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
του Τμήματος και αφορά στην με αριθμό πρωτοκόλλου 12913/ 21.12.2009 αίτηση του Δήμου Ν. Καζαντζάκης
για σχετική γνωμοδότηση όσον αφορά στα παρακάτω έργα, τα οποία έχουν ανατεθεί και εκτελεσθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις των Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 229/99 σε επιχειρήσεις ή εργολήπτες δη-
μοσίων έργων:

1. «Άρση καταπτώσεων πρανών Αγιων Παρασκιών» με ανάδοχο το μηχανικό Παύλο Μαρινάκη και συμβατι-
κό ποσό 6.947,78 €

2. «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Δαμανίων» με ανάδοχο επίσης το μηχανικό Παύλο Μαρι-
νάκη και συμβατικό ποσό 6.973,42 €

3. «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Αγίου Βασιλείου» με ανάδοχο το Στυλιανό Κριθινάκη και
συμβατικό ποσό 6.980,00 €

4. «Άρση καταπτώσεων πρανών Καταλαγαρίου» με ανάδοχο την εταιρία Αφοι Κοκολάκη Α.Ε. και συμβατικό
ποσό 6.967,77 €

5. «Άρση καταπτώσεων πρανών οικισμού Παρθενίου» με ανάδοχο το μηχανικό Μιχαήλ Κουράκη και συμβα-
τικό ποσό 6.967,77 €

λαμβάνοντας υπόψη για το καθένα την αντίστοιχη τεχνική έκθεση, περιγραφή, τεχνικά στοιχεία, και τον
προϋπολογισμό εκάστου έργου, καθώς και ότι αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος του
Δήμου Ν. Καζαντζάκη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Με την διάταξη του άρθρου 1 παρ.3 του Ν. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων) ορίζεται το περιεχόμε-
νο της έννοιας του Δημοσίου έργου. Η διάταξη αυτή ορίζει επί λέξη «Από τεχνική άποψη δημόσια έργα εί-
ναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς της παρ. 1 και συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το
υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κά-
θε νέα κατασκευή, ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτε-
λής λειτουργία καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση». 

2. Από την διατύπωση της παραπάνω διάταξης προκύπτει ότι για την υπαγωγή έργου στην κατηγορία του
δημοσίου έργου από τεχνική άποψη απαιτείται να αποτελεί αυτό έργο που συνδέεται με οποιοδήποτε τρό-
πο με το έδαφος. Παραπέρα δε για την υπαγωγή έργου στην κατηγορία του δημοσίου έργου, σύμφωνα και
με τις γενικές διατάξεις του ΑΚ, απαιτείται ο εργοδότης να αποβλέπει με την ανάθεση αυτού στην επιδίω-
ξη του αποτελέσματος. Η ερμηνεία αυτή προκύπτει από την διατύπωση του άρθρου 681 ΑΚ, σύμφωνα με
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

9/7/2010

Τα μέλη της επιτροπής
Κλάδος Αλέξανδρος Κουτρούλης Χαράλαμπος Μπάκιντας Κωνσταντίνος
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Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο ΒΙΠΑ Καστελίου:

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.:.

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε εσπευσμένα στον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Ι-
νιωτάκης, μετά από συζήτηση του θέματος στη Δ.Ε.:

6

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

23/7/2010

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ - ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

26/7/2010

26/7/2010
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Κύριοι, με το υπ’ αρ. 244/14.7.2010 έγγραφο του υποκαταστήματος Ηρακλείου του Ε.Τ.Α.Α., σας επιση-
μαίνεται το έντονο πρόβλημα στελέχωσης του υποκαταστήματος με προσωπικό, το οποίο όπως επισημαίνεται
στο έγγραφο, πρόκειται να ενταθεί λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης 2 υπαλλήλων και λήξης της σύμβα-
σης ενός ακόμα που εργάζεται μέσω του προγράμματος STAGE.

Επιπλέον, με τα υπ’ αρ. 2431/19.6.2009 και 1653/16.3.2007 έγγραφα μας σας έχουμε κατ’ επανάληψη θέ-
σει και στο παρελθόν τα προβλήματα στελέχωσης του Ε.Τ.Α.Α., ιδιαίτερα του υποκαταστήματος Ηρακλείου, τα
οποία φαίνεται ότι τελικώς χρονίζουν.

Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος μας της 22/7/2010 και αποφασίστηκε να σας
ζητηθεί να ενεργήσετε τα δέοντα ώστε να επιλυθεί επιτέλους τα χρόνιο αυτό πρόβλημα. 

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

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

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

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

Αγαπητέ πρόεδρε, λόγω ελλείψεων διοικητικού προσωπικού, κινδυνεύει η εύρυθμη λειτουργία του Τμή-
ματος και ζητούμε επειγόντως τη συνδρομή σου στα προβλήματα του Τμήματός μας. 

Αν ιεραρχήσουμε τα προβλήματα που δυστυχώς υπάρχουν και είναι αρκετά, θα ξεχωρίσουμε αυτό της έλ-
λειψης μονίμου προσωπικού για τη λειτουργία του Λογιστηρίου και τη Γραμματειακή στήριξη του Τμήματος.

Τα τελευταία δύο χρόνια έφυγαν με σύνταξη τέσσερις μόνιμοι υπάλληλοι του Τμήματος Ανατολικής
Κρήτης, από τους πέντε μονίμους που υπηρετούσαν. (Ο κ. Κατσιδονιώτης ΠΕ Οικονομικού - Διευθυντής, η
κα Πευκιανάκη Διοικητικός Υπάλληλος, η κα Κατσιδονιώτη, Διοικητικός Υπάλληλος και ο κ. Καζάνας ΥΕ
- κλητήρας). 

Σήμερα δεν υπηρετεί κανένας διοικητικός υπάλληλος στο Τμήμα μας παρά μόνο 4 Μηχανικοί (2μόνι-
μοι και 2 αορίστου χρόνου) με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. 

Για να αναπληρώσουμε το προσωπικό μας σε παρακαλούμε να κινήσεις άμεσα, διαδικασίες για την
κάλυψη τουλάχιστον δύο θέσεων μονίμων διοικητικών υπαλλήλων, μίας θέσης ΤΕ Λογιστικής και μία
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θέση Κλητήρα.
Όσον αφορά την κάλυψη των δύο θέσεων μονίμων διοικητικών υπαλλήλων, θα πρέπει κατ΄ αρχή να ε-

ξεταστεί από το ΤΕΕ η δυνατότητα επανόρθωσης της διαδικασίας μετάταξης των δύο υπαλλήλων (κα Τ.
Δανασή και κα Ειρ. Κουρουπάκη) που υπηρετούν σήμερα στο Τμήμα ώστε αυτές να τοποθετηθούν ως υ-
πάλληλοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και όχι ως μόνιμοι υπάλληλοι (όπως έχουν τοποθετηθεί),
ώστε να αρθεί το ζήτημα της νομιμότητας που καθιστά αδύνατη την έγκριση καταβολής της μισθοδοσίας
τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αναλυτικότερα, υπενθυμίζουμε ότι εδώ και χρόνια με σχετική αλληλογραφία ενημερώσαμε τόσο το γρα-
φείο προσωπικού όσο και εσένα τον ίδιο, και τον Οκτώβριο του 2008 το ΤΕΕ προκήρυξε δύο θέσεις διοι-
κητικών υπαλλήλων. Δεδομένου όμως ότι επιλέχθηκαν δύο υπάλληλοι αορίστου χρόνου να καλύψουν θέσεις
μονίμου προσωπικού το ελεγκτικό συνέδριο, εκδικάζοντας τη μία περίπτωση, τη θεωρεί άκυρη και η δεύ-
τερη περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσει την ίδια οδό, αφού η Επίτροπος δεν προτίθεται να
υπογράψει εντάλματα πληρωμής μισθοδοσίας και θα παραπέμψει ξανά στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Επιπλέον:
- Έχουμε πρόβλημα με την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου, που αφορούν ομάδες εργασίας με τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε γραμματειακή κάλυψη. 
- Πολύ σύντομα λήγουν δύο συμβάσεις STAGE που μας καλύπτουν μερικώς κάποιες ανάγκες, και θα

αναγκαστούμε να υπολειτουργούμε από πλευράς γραμματειακής στήριξης και στο τέλος θα καταλήξουμε
να κλείσει η Γραμματεία μας.

Σημειωτέον ότι οι μηχανικοί που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο Τμήμα μας, τον περισσότερο χρόνο τους
ασχολούνται με διεκπεραίωση αλληλογραφίας, τηλέφωνα, πρωτόκολλο, φωτοτυπίες και δακτυλογράφηση.

Σε παρακαλούμε να βοηθήσεις προσωπικά στο πρόβλημά μας, γιατί θεωρούμε ότι ενώ εμείς εγκαίρως
το επισημάναμε (εδώ και τρία χρόνια τώρα), και ζητήσαμε να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, απο-
δεικνύεται ότι μια λάθος διατύπωση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατάξεων μας δημιούργησε πολύ
σοβαρό πρόβλημα. 

Επειδή λοιπόν εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη αλλά έχουμε υποστεί όλες τις συνέπειες, σε παρακαλού-
με θερμά να βρεις μία λύση το ταχύτερο δυνατό.

Νέες προσλήψεις, με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί αποκλείονται, άρα η μόνη σίγουρη και
νόμιμη οδός είναι η δημοσίευση μιας προκήρυξης μετατάξεων από το ΤΕΕ άμεσα, για δύο θέσεις μονίμων
υπαλλήλων διοικητικού-οικονομικού, μία θέση ΤΕ Λογιστικής και μία θέση κλητήρα.

Πιστεύουμε ότι κατανοείς την αγωνία μας να μπορεί να λειτουργεί σωστά το Τμήμα και να εξυπηρετεί
τα πάνω από 2500 μέλη μας. Σ’ ευχαριστούμε για την κατανόηση και περιμένουμε τις ενέργειές σου, το συ-
ντομότερο δυνατόν.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΒΙΠΑ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
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Κύριοι, με αφορμή αναφορές μελών του ΤΕΕ / ΤΑΚ για τις παρακάτω δυο προκηρύξεις που δημοσιεύτη-
καν στον τοπικό τύπο:
Α) «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον έλεγχο συμόρφωσης του τοπογραφικού διαγράμματος του

ΒΙΟΠΑ Καστελλίου στις διατάξεις της Υ.Α. 22303/788/98 (ΦΕΚ 691/Α/1998)» προϋπολογισμού 40.000,00
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Νομοθεσία είτε χρήζουν διευκρινήσεων και αναμέ-
νονται ή απαιτούνται ερμηνευτικές εγκύκλιοι.

Την εκδήλωση επίσης χαιρέτησε και ο Αντιπρό-
εδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Οδ. Σγουρός, ο οποίος
μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ως Μηχανικός, θα προτι-
μούσε το ΤΕΕ αντί να κάνει τέτοιες ημερίδες, να
διοργανώνει ημερίδες που θα αναδεικνύουν την ανά-
γκη παραγωγής ποιοτικής Αρχιτεκτονικής, συμβα-
τής με το Μεσογειακό περιβάλλον και μικροκλίμα,
και με δεδομένο να έχει εξασφαλιστεί από την Πολι-
τεία ένας αξιόπιστος Μηχανισμός ελέγχου για όλα
τα στάδια της κατασκευής.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο κ. Ινιωτάκης υπο-
σχέθηκε ότι ανάλογη εκδήλωση θα προγραμματιστεί
άμεσα να πραγματοποιηθεί και στον Άγιο Νικόλαο,
μετά από συνεννόηση και με τη Νομαρχιακή Επι-
τροπή Λασιθίου του Τμήματος.

Από τα όσα ελέχθησαν, προκύπτει ότι οι πολίτες
που ενδιαφέρονται να τακτοποιήσουν ημιυπαίθρι-
ους κ.α. προς τακτοποίηση χώρους, θα πρέπει να α-
πευθύνονται σε υπεύθυνο Μηχανικό, ο οποίος και
θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για
την επιτυχή διεκπεραίωση της υπόθεσης τους.

Λ ό γ ω  τ ο υ  μ ε γ ά λ ο υ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  π ο υ

εκδηλώθηκε, και μετά από αίτημα συναδέλφων α-
πό το Λασίθι για διοργάνωση της ίδιας εκδήλωσης
και στον Άγιο Νικόλαο, η Νομαρχιακή Επιτροπή
Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ διοργάνωσε την ίδια εκδή-
λωση την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010 στην αίθουσα
του Εμπορικού Επιμελητηρίου στον Άγιο Νικόλαο.
Την εκδήλωση και αυτή τη φορά παρακολούθησαν
αρκετοί ενδιαφερόμενοι Μηχανικοί.

Στις 30, 31 Ιουλίου και 1 Αυ-
γούστου 2010, πραγματοποιή-
θηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο
Κρητών, στον Άγιο Νικόλαο το
οποίο διοργάνωσε με ιδιαίτερη
επιτυχία το Παγκόσμιο Συμβού-
λιο Κρητών σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση Λασιθίου. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
στηρίζοντας από καιρό την πρωτοβουλία του Παγκο-
σμίου Συμβουλίου Κρητών, ανταποκρίθηκε στην πρό-
σκληση των διοργανωτών και συμμετείχε με κοινή ει-
σήγηση των Τμημάτων Ανατολικής και Δυτικής Κρή-
της με θέμα «Υποδομές και Περιβάλλον στην Κρήτη.
Υπάρχουσα Κατάσταση – Ανάγκες – Προοπτικές»

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησε την
πρώτη μέρα 30 Ιουλίου και ο πρωθυπουργός κ. 

Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποί-
ος κήρυξε και την επίσημη έναρ-
ξη. Την ίδια ημέρα, το πρωί,
στην πρώτη συνεδρία που ήταν
αφιερωμένη στις Υποδομές, το
Περιβάλλον και τις Νέες Τεχνο-

λογίες παρουσιάστηκε η εισήγηση του ΤΕΕ από τους
κ.κ. Ινιωτάκη, Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ και Πιταριδάκη,
Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΚ. 

Στην ίδια συνεδρία διακεκριμένος ομιλητής ήταν
ο καθηγητής Δ. Νανόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε
στην ιδιαίτερη σημασία της Γενικής Έρευνας για την
επιστήμη και τα επιτεύγματα της. Εκτός των Προέ-
δρων ΤΑΚ και ΤΔΚ ομιλητές στην ίδια συνεδρία ήταν
ο κ. Β. Φωτεινόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τα βα-
σικότερα σημεία της Οικονομοτεχνικής Μελέτης

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή Μηχανικών, πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 28/7/2010 στην αίθουσα
συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο, ενημερωτι-
κή συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις
επί θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή του Ν.
3843/2010: «ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗ-
ΡΗΣΗΣ», με εισηγήτριες την κα Μαίρη Φραγκιου-
δάκη, Προϊσταμένη Τμήματος οικοδομικών αδειών
Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου, και την κα Χρυσή
Νικολιδάκη, Προϊσταμένη Τμήματος πληροφόρη-
σης και μηχανογράφησης Πολεοδομίας Δήμου Ηρα-
κλείου.

Μετά από το χαιρετισμό του Προέδρου της Δ.Ε.
κ. Π. Ινιωτάκη, η κα Μ. Φραγκιουδάκη παρουσίασε
με συνοπτικό τρόπο το νέο Νόμο και στη συνέχεια
επικεντρώθηκε σε ερμηνεία, επεξηγήσεις καθώς και
τον τρόπο αντιμετώπισης για διάφορα θέματα που
ήδη έχουν ανακύψει και αντιμετωπίζονται από τις
Πολεοδομίες και αφορούν την τακτοποίηση των η-
μιυπαίθριων κ.α. χώρων με βάση το νέο Νόμο.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν ερωτήσεις προς τα
δύο στελέχη της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλεί-
ου και ταυτόχρονα διεξήχθη συζήτηση από την ο-
ποία προέκυψε ότι ορισμένα σημεία του Νόμου είτε
έρχονται σε αντίθεση με την προϋπάρχουσα σχετική
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€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Β) «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τον προσδιορισμό της πολεοδομικής οργάνωσης και των βα-

σικών δικτύων υποδομής του ΒΙΟΠΑ Καστελλίου» προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.,

κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:
1. Οι προκηρύξεις αυτές θα έπρεπε να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία περί μελετών δημοσίων έργων

(Ν3316/2005). Αυτές που έχουν δημοσιευθεί δεν είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. 
2. Για κάθε κατηγορία μελέτης πρέπει να ζητούνται συγκεκριμένα πτυχία μελετητή δημοσίων έργων στην α-

ντίστοιχη κατηγορία και τάξη, κάτι που δεν ζητείται στις δημοσιευμένες προκηρύξεις.
3. Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να είναι σύμφωνα με το Ν.3316/2005 ανάλογα με το αντικείμενο της μελέ-

της που πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά στο φάκελο του έργου. Στις δημοσιευμένες προκηρύξεις τα κρι-
τήρια δεν είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το αντικείμενο ασαφές. Δεν είναι δυνατόν επίσης να
ζητείται ειδική επαγγελματική εμπειρία άσχετη με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης μελέτης. Για παρά-
δειγμα για τοπογραφικές μελέτες δεν μπορεί να ζητείται «πιστοποιημένη εμπειρία στη διοίκηση και δια-
χείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων Έργων ΒΕΠΕ και την ιδιωτική πολεοδόμηση». Με τον τρόπο που έχουν
συνταχθεί οι δύο προκηρύξεις δεν εξασφαλίζονται υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού και δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς αυτούς μελετητών δημοσίων έργων σχετικών με το αντικείμενο κα-
τηγοριών. 

4. Η διάρκεια των διαγωνισμών ανάθεσης προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Στους εν λόγω διαγωνι-
σμούς δεν τηρείται.

5. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές για τις μελέτες πρέπει να προκύπτουν από το φάκελο του έργου και συγκε-
κριμένα από την αναλυτική προμέτρηση εργασιών.

6. Στις επιτροπές ανάθεσης των μελετών δημοσίων έργων πρέπει να συμμετέχει εκπρόσωπος του ΤΕΕ. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι φανερό ότι δεν διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ορθή εφαρμογή
της νομοθεσίας στις διαδικασίες ανάθεσης των συγκεκριμένων μελετών. Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να α-
κυρώσετε τους διαγωνισμούς αυτούς και να τους επαναπροκηρύξετε ακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία. Το
ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και υποστήριξη στη διαδικασία επαναπροκήρυξης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ Ν. 3843/2010: «ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ»

Το Προεδρείο. Φαίνονται από αριστερά ο κ. Ινιωτάκης, η κα 
Φραγκιουδάκη και η κα Νικολιδάκη

Απόψεις της κατάμεστης αίθουσας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΗΤΩΝ
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υπάρχουν καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά τα στοιχεία των εν
λειτουργία εργολαβιών, η κεντρική κυβέρνηση θα ανακοι-
νώσει το ύψος του ΠΔΕ για τα επόμενα 5 χρόνια και όλα τα
έργα τα οποία επιθυμούν οι περιφέρειες και τα υπουργεία
να συνεχισθούν για να ολοκληρωθούν σύντομα, θα εντα-
χθούν σε 5ετή προγράμματα με πραγματικούς προϋπολογι-
σμούς οι οποίοι θα καλύπτονται χρηματοδοτικά από τους υ-
φιστάμενους πόρους προκειμένου να αρχίσουν να ολοκλη-
ρώνονται. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση είναι και η πρότασή μας
για τη Σύσταση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου Μελετών
και Έργων». 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέ-
τρος Ινιωτάκης, παρουσιάζοντας τις τέσσερις τελευ-
ταίες ενότητες μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη να
προχωρήσουν με μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία τα με-
γάλα έργα υποδομής για την Κρήτη όπως είναι η Ολο-
κλήρωση του ΒΟΑΚ και η υλοποίηση του Νέου Διε-
θνούς Αεροδρομίου. Ειδικότερα για το
ΒΟΑΚ ανέφερε:«Ο ΒΟΑΚ, ακόμη και σή-
μερα αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξια-
κό ημιτελές έργο το οποίο έχει σκοπό τη
σύνδεση των μεγάλων αστικών κέντρων,
των λιμένων και των αεροδρομίων της
Κρήτης, εξυπηρετώντας παράλληλα την
οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Δεν
αποτελεί πλέον απλώς μια παγκρήτια
απαίτηση εδώ και τέσσερις δεκαετίες.
Σήμερα πλέον, κοστίζει ανθρώπινες

ζωές, κοστίζει απομόνωση και περι-
θωριοποίηση. Αφορά την Κρήτη ως
σύνολο, ως οντότητα και υπερβαίνει
τις τοπικές επιδιώξεις ενώ οφείλει
να γεφυρώνει τις διαφορές, στοχεύ-
οντας σε μια συνολικά Κοινωνική,
Διοικητική, Οικονομική και Ανα-
πτυξιακή δυναμική με συνοχή από
τα Φαλάσαρνα μέχρι τη Ζάκρο»

Για το Νέο Διεθνές αεροδρόμιο ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ επισήμανε:
«Αφορά το πρώτο αεροδρόμιο της
χώρας σε διεθνείς πτήσεις τσάρτερ

και το δεύτερο σε κίνηση επιβατών.
Πρέπει να αποτελεί κομβικό σημείο
για το δίκτυο αερομεταφορών της

χώρας επιτυγχάνοντας τη διασύνδε-
ση των αεροδρομίων της νησιωτικής
χώρας και άλλων περιφερειακών
προορισμών και να αξιοποιεί τη
στρατηγική θέσης της Κρήτης στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο ως κόμβο
μετεπιβίβασης διεθνών πτήσεων, α-
πό ένα διεθνή πόλο σε έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «πύλη της
Κρήτης» στον κόσμο, μαζί με το ΒΟ-
ΑΚ μπορούν να δώσουν ένα σαφές
στίγμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής

περιφέρειας που έχουμε ως όραμα.
Ισχυρή ταυτότητα με διεθνή εμβέ-
λεια». 

Τόνισε επίσης ότι «Η κατασκευή ενός τέτοιου έρ-
γου θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη περιβαλλοντική και
κοινωνική ευαισθησία γιατί παρά την ωφέλεια που θα έ-
χει για το νησί ως σύνολο, τοπικά, στο Καστέλι, πολίτες
και κάτοικοι επιβαρύνονται ίσως σημαντικά από τη λει-
τουργία ενός μεγάλου αεροδρομίου.»

Κλείνοντας τέλος την ομιλία του και την κοινή ει-
σήγηση των Τμημάτων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης
σημείωσε αντί επιλόγου: «Η Κρήτη, η κοινή μήτρα των
όπου γης Κρητών, απαιτεί χωρίς να ζητά την προσοχή
όλων μας. Για ό,τι προσφέρει στον καθένα ξεχωριστά και
σε κάθε συλλογικότητα που την εκφράζει.Σε καιρούς
δύσκολους σαν τους σημερινούς χρειάζεται το απόθεμα
της ψυχής και της γνώσης μας για να παραδώσουμε στις
γενιές που έρχονται μια Κρήτη καλύτερη από αυτή που
βρήκαμε γιατί τούτος ο τόπος, δεν είναι ο τόπος μας …
είναι ο τόπος των παιδιών μας».

Σκοπιμότητας για ένα Νέο Οδικό
Άξονα στην Κρήτη», ο κ. 
Σ. Καμπέλης, πρώην Γ.Γ. ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ ο οποίος ανέπτυξε περιβαλλο-
ντικά θέματα θέτοτντας το Περι-
βάλλον ως βασικό πυλώνα της βιώ-
σιμης ανάπτυξης στην Κρήτη, ο κ.
Ν. Πετράκης, επίτιμος Πρόεδρος
του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητεί-
ας, ο οποίος αναφέρθηκε σε θέμα-
τα Πράσινης Ανάπτυξης στην Κρή-
τη με έμφαση στο Λασίθι και ο κ. Κ.
Στεφανίδης, Δ/ντης Ινστιτούτου
Πληροφορικής ΙΤΕ, ο οποίος πα-
ρουσίασε τις δράσεις του ΙΤΕ στο
πεδίο της Έρευνας και της Τεχνο-
λογίας.

Στην εισήγηση του Τεχνικού Ε-
πιμελητηρίου παρουσιάστηκε συ-
νοπτικά από τους δυο Προέδρους
μια συνολική εικόνα για τις υποδο-
μές Έργων και Περιβάλλοντος
στην Κρήτη, ως αποτέλεσμα της
κοινής προσπάθειας και της συστη-
ματικής συνεργασίας των δύο τμη-
μάτων Ανατολικής και Δυτικής
Κρήτης του ΤΕΕ τα τελευταία χρό-
νια. Το κείμενο της εισήγησης διαρ-
θρώνεται σε εννέα κύριες ενότη-
τες:
1. Εισαγωγή
2. Στρατηγική και προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης για

την Κρήτη 
3. Ανάπτυξη - ΕΣΠΑ 2007 – 2014 και Π.Δ.Ε.
4. Προτεραιότητα στην ολοκληρωση του Χωροταξι-

κού – Πολεοδομικού Σχεδιασμού
5. Ενεργειακός Σχεδιασμός– πρασινη αναπτυξη ΑΠΕ

& ΕΞΕ 
6. Υποδομές Προσπελασιμότητας
7. Υποδομές Περιβάλλοντος
8. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
9. Πράσινο- Ελεύθεροι χώροι-Αναπλάσεις– Ανάδειξη

Αρχιτεκτονικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΚ κ. Αντώ-
νης Πιταριδάκης παρουσιάζοντας τις πρώτες πέντε
ενότητες μεταξύ άλλων τόνισε:

«Η Κρήτη, αποτελεί ίσως τη μόνη ελληνική περιφέρεια με
εξωστρεφή δυναμικά χαρακτηριστικά που τα χρωστά αφενός
στη θέση της και αφετέρου στη συνείδηση της ενιαίας ταυ-
τότητας που διατρέχει κάθε Κρητικό από τη Ζάκρο ως τα
Φαλάσαρνα. Για πολλά χρόνια και η Κρήτη βρέθηκε στο
περιθώριο των αναπτυξιακών σχεδιασμών της πολιτείας και
παρά τα δυναμικά χαρακτηριστικά της αλλά και τα επιτεύγ-
ματα στο οικονομικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό πεδίο των
Κρητών, βιώνει ακόμη και σήμερα ένα αναπτυξιακό έλλειμ-
μα, χωρίς όραμα και σχέδιο πνοής, που αποτελεί εμπόδιο
για την εξέλιξή της με συνθήκες μέλλοντος». 

Αναφερόμενος στην Αναπτυξιακή Στρατηγική που
πρέπει να υιοθετηθεί επισήμανε ότι «πρέπει να προωθεί
την πολυτομεακή ανάπτυξη στην Κρήτη, να προωθεί την α-
νταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας με την επίτευξη
της μέγιστης δυνατής προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και
στις υπηρεσίες και να διασφαλίζει ταυτόχρονα την περιβαλ-
λοντική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη και πρόο-
δο όπως και να ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις (γνώσεις,
τεχνολογία, καινοτομία, διαδικασίες). Για την εξυπηρέτηση
της στρατηγικής οι αναπτυξιακοί στόχοι πρέπει να αξιοποι-
ούν τον δυναμισμό της τοπικής οικονομίας, τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής, να ενεργοποιούν τους τοπι-
κούς φυσικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπι-
νους πόρους και να ενσωματώνουν την προστασία του περι-
βάλλοντος στην παραγωγική διαδικασία. Και βέβαια μια σει-
ρά πλεονεκτήματα της Κρήτης (αλλά και της χώρας γενικό-
τερα) όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή, η ανάγκη προ-
στασίας του περιβάλλοντος, ο ενεργειακός τομέας και το
πλούσιο δυναμικό για ΑΠΕ, το πολιτιστικό και φυσικό από-
θεμα κ.λπ.». 

Αναφερόμενος στο ΕΣΠΑ και τις ευκαιρίες για ένταξη
έργων που κινδυνεύουν να χαθούν σημείωσε: «Πρέπει να
γίνει καταγραφή των εργολαβιών που υφίστανται εν εξελίξει
σε κάθε έργο ανεξάρτητα από τον φορέα χρηματοδότησης
(Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Ο-
ΤΑ). Δεν απαιτείται η ανάπτυξη νέων εργαλείων καθώς εί-
ναι ήδη σε λειτουργία η εφαρμογή του ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ.
Το 2011 που θα έχει εφαρμοσθεί ο «Καλλικράτης» και θα
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Στο βήμα ο Πρωθυπουργός κ. Γ. παπανδρέου

Στο βήμα ο καθηγητής κ. Δ. Νανόπουλος

Στο βήμα ο κ. Π. Ινιωτάκης

Στο βήμα ο κ. Α. Πιταριδάκης

Άποψη της αίθουσας
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Ο Εμμανουήλ Ρουκουνάκης είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (2002). Είναι κά-
τοχος M.Sc ‘Επιστήμης & Τεχνολογίας Υδατικών Πόρων του
Ε.Μ.Π.. (2004)
Ελεύθερος επαγγελματίας από το 2002 με εμπειρία στις Με-
λέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διαχείρισης Στερε-
ών & Επικινδύνων Αποβλήτων. Από το 2010 εργάζεται ως υ-
πάλληλος του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Περι-
βάλλοντος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λασιθίου.
Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ για 2η συνεχόμε-
νη 3ετία. Ταμίας του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης της ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ.
Επανεκλέχθηκε στην Αντιπροσωπεία με την Παράταξη της
ΑΜΑΝ

Η Αφροδίτη Κωστάκη – Βαρκαράκη γεννήθηκε στις Μοίρες
Ηρακλείου το 1960 . Τελείωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
στο Α’ Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου .
Είναι απόφοιτη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Στην Πολυτεχνική Σχολή Γεφυρο - Οδοποιίας
(Ecole Nationale des Ponts et Chaussees) στο Παρίσι, έκανε
μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα των Μεταφορών. Εργά-
στηκε στο Ινστιτούτο Έρευνας των Mεταφορών της Γαλλίας
(Ι.R.T.) όπου εξειδικεύτηκε στις Υπεραστικές Χερσαίες Μετα-
φορές. Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάζεται σαν
ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός στον Άγιο
Νικόλαο, κάνοντας μελέτες και επιβλέψεις κατασκευής του
φέροντα οργανισμού  ιδιωτικών έργων και μελέτες δημοσίου.
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του συλ-
λόγου Πολιτικών Μηχανικών και του συλλόγου Συγκοινωνιο-
λόγων Ελλάδος.
Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων στο Δήμο Άγιου
Νικολάου την διετία 2007-2008 . Συμμετέχει στην επιτροπή
εισήγησης για ανάθεση Νομαρχιακού επιπέδου έργων ως εκ-
πρόσωπος του Τ.Ε.Ε.- Τ.Α.Κ. Είναι παντρεμένη με το Μανό-
λη Βαρκαράκη, Αρχιτέκτονα και έχουν δυο κόρες. 

Ο Ιωάννης Τσιχλής, γεννήθηκε στον  Άγιο Νικόλαο το 1964
και αποφοίτησε από το γενικό Λύκειο Νεαπόλεως Κρήτης το
1981. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο "Universitatea Al. i. Cuza"
Ιασίου Ρουμανίας, για την εκμάθηση της Ρουμάνικης Γλώσ-
σας και στη συνέχεια στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Ιασίου
Ρουμανίας. Το 1988 πήρε Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
(Master of Science) με ειδικότητα κατασκευές  Αγροτικές
Βιομηχανικές και γενικά κτιριακών έργων.
Από το 1990 μέχρι και σήμερα, συνεργάζεται με Αρχιτέκτο-
νες Μηχανικούς και ασχολείται με την εκπόνηση στατικών
μελετών καθώς επίσης και με μελέτες, επιβλέψεις και  κατα-
σκευές κτιριακών έργων κυρίως κατοικιών, καταστημάτων
και ξενοδοχειακών   συγκροτημάτων.
Από το έτος 2000 έως 2004, είναι ειδικός σύμβουλος στον
Δήμο Νεάπολης Κρήτης.
Επανεκλέχθκε για τρίτη συνεχή φορά στην Νομαρχιακή Επι-
τροπή Λασιθίου του ΤΕΕ ΤΑΚ.

Με βάση την «ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» που προέκυ-
ψε από τις εκλογές του Απριλίου 2010, και μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π.
Ινιωτάκη, συνεδρίασαν τα νεοεκλεγέντα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010, με μο-
ναδικό θέμα τη συγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής σε σώμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκ μέρους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο Πρόεδρος κ. Π. Ινιωτάκης και ο Αντιπρόε-
δρος κ. Οδυσσέας Σγουρός.

Από τις επιμέρους μυστικές πληροφορίες που έγιναν για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέ-
δρου και Γραμματέα της Ν.Ε. Λασιθίου για την 3ετία 2010 – 2013, καθορίστηκε η σύνθεση του Οργάνου που έχει
ως εξής:

1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
3. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Γραμματέας
4. ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
5. ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος

Ο Χαρίλαος Αλεξάκης γεννήθηκε στον  Άγιο Νικόλαο το
1980, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ
(2007) και  μέλος του ΤΕΕ από το 2007. Εργάζεται σαν ελεύ-
θερος επαγγελματίας μηχανικός, και  έχει απασχοληθεί στο
παρελθόν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Λασιθίου ως
συμβασιούχος(2χρόνια). Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει
στη Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Ο Μιχάλης Χωραφάς είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος
της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ.(2000). Από το 2002 ερ-
γάζεται στον Άγιο Νικόλαο ασχολούμενος με τη μελέτη και
την κατασκευή ιδιωτικών έργων. Το 2006 έγινε μέτοχος της
τεχνικής εταιρίας ΕΥΡΩΠΛΑΝ, η οποία έχει παρουσιάσει α-
ξιοζήλευτο έργο στην περιοχή στη μελέτη και κατασκευή ι-
διωτικών οικοδομικών έργων. Από το 2007 είναι μελετητής
δημοσίων έργων στις κατηγορίες 8 (Στατικά) και 13 (Υδραυλι-
κά) Επίσης από το 2007 είναι εκτιμητής μηχανικός τραπε-
ζών. Διετέλεσε μέλος της Λιμενικής Επιτροπής Λασιθίου την
περίοδο 2006-2009. Εκλέχθηκε το 2006 στην Αντιπροσωπεία
του ΤΕΕ/ΤΑΚ με την παράταξη της ΔΚΜ και επιπλέον διε-
τέλεσε Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του
ΤΕΕ/ΤΑΚ την 3ετία 2007 – 2009. Επανεκλέχθηκε μέλος της
Αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Ν.Ε.Λ. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
για την 3ετία 2010 – 2013.
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Ο νεοεκλεγείς Αλεξάκης Χαρίλαος, Πολιτικός 
Μηχανικός, Πρόεδρος της Ν.Ε. 

Ο επανεκλεγείς Μιχάλης Χωραφάς, Αντιπρόεδρος 
της Ν.Ε.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ.







Ο νεοεκλεγείς Ρουκουνάκης Εμμανουήλ. Μηχανικός 
Περιβάλλοντος, Γραμματέας της Ν.Ε.

Η νεοεκλεγείσα Κωστάκη Αφροδίτη, 
Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της Ν.Ε.

Ο επανεκλεγείς Τσιχλής Ιωάννης, Πολιτικός 
Μηχανικός, μέλος της Ν.Ε. 
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2. Επέκταση χρήσης φυσικού αερίου
Ένα θέμα που θα πρέπει να σχολιαστεί ιδιαιτέ-

ρως είναι η χρήση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα
πέρα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Θεω-
ρείται ότι η ωφέλιμη ενέργεια η οποία χρησιμοποιεί-
ται από τον τελικό καταναλωτή στην περίπτωση της
ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί μόνο το 1/3 της ενέρ-
γειας που μπορεί να παραχθεί από το φυσικό αέριο,
αν χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε θερμικές εφαρμο-
γές επιτόπου. Η απόδοση αυτή μπορεί να αυξηθεί αν
η ηλεκτροπαραγωγή συνδυαστεί με χρήση μέρους
της αποβαλλόμενης θερμικής ενέργειας για παρα-
γωγή ζεστού νερού, τηλεθέρμανση κλπ.

Το δίλημμα της ανταγωνιστικής χρήσης του φυ-
σικού αέριου για ηλεκτροπαραγωγή ή για οικιακή
χρήση τίθεται, χωρίς να απαντάται μονοσήμαντα
συνεχώς. Αιτία, ειδικά στη χώρα μας, είναι η μονό-
πλευρη μέχρι σήμερα ανάπτυξη δραστηριοτήτων
μεγάλου μεγέθους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, ενώ ο τομέας
της άμεσης κατανάλωσής του στην οικιακή και βιο-
μηχανική χρήση υστερεί. Η κατεύθυνση αυτή κυ-
ρίως μπορεί να αποδοθεί στη γρήγορη κερδοφο-
ρία που εξασφαλίζει η ηλεκτροπαραγωγή για τις
εταιρείες – επενδυτές (εύχρηστο και αποδοτικό

καύσιμο συγκρινόμενο με άλλα διαθέσιμα ορυκτά
καύσιμα όπως το πετρέλαιο και ο λιγνίτης) σε αντί-
θεση με τα μικρότερα αλλά ενεργειακά, περιβαλλο-
ντικά αλλά και οικονομικά οφέλη που εξασφαλίζει η
μικρή ή μεσαία άμεση κατανάλωση του αέριου για
παραγωγή ενέργειας. 

Ο παράγοντας αυτός ειδικά στην περίπτωση της
εισαγωγής φυσικού αέριου αποκλειστικά για ηλε-
κτροπαραγωγή στην Κρήτη πρέπει να αξιολογηθεί
προσεκτικά, δεδομένου ότι η χώρα ήδη εμφανίζει έ-
ντονο πρόβλημα μονόπλευρης χρήσης του φυσικού
αέριου για ηλεκτροπαραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό
ότι με δεδομένα του 2005 η Ελλάδα διαθέτει το
68,1% του φυσικού αέριου για ηλεκτροπαραγωγή, σε
αντίθεση με το μέσο όρο των 27 χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που είναι μόνο 28,1%. Αντίθετα στην
άμεση χρήση του φυσικού αέριου στον αστικό τομέα
η ελληνική κατανάλωση είναι μόνο το 6,3%, ενώ η α-
ντίστοιχη ευρωπαϊκή 39,5%. Είναι χαρακτηριστικό
ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 το 39,8% των
νοικοκυριών καταναλώνει φυσικό αέριο σε αντίθεση
με την Ελλάδα, όπου η διείσδυσή του περιορίζεται
στο 3,3%.

Αναλυτικά η δομή της κατανάλωσης του φυσι-
κού αέριου στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες παρατί-
θεται στον πίνακα 7.1.

Με βάση τα παραπάνω θεωρείται σκόπιμο, του-
λάχιστον από τη σκοπιά της ορθολογικής κατανά-
λωσης ενέργειας, η οποία δεν καθορίζεται μόνο από
οικονομικούς όρους αλλά έχει και ιδιαίτερη περιβαλ-
λοντική σημασία, εφόσον τελικά αποφασιστεί και
προχωρήσουν τα έργα εισαγωγής φυσικού αερίου
στην Κρήτη, να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή διείσ-
δυση του φυσικού αέριου πέραν της ηλεκτροπαρα-
γωγής και στην αστική και βιομηχανική κατανάλωση
στην Κρήτη, με την ανάπτυξη των απαραίτητων δι-
κτύων διανομής. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να απο-
τελέσει συμβατική υποχρέωση των εταιρειών που θα
αναλάβουν το έργο της εισαγωγής του φυσικού αέρι-
ου σε συνεργασία με ένα δημόσιο φορέα εκμετάλ-
λευσης των δικτύων που θα αναπτυχθούν.

Παραλήφθηκε πρόσφατα από τις Δ.Ε. των Τμημάτων του ΤΕΕ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, η Εργασία με θέμα
«ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ». Την
Εργασία εκπόνησε Ομάδα Μηχανικών την οποία από κοινού συγκρότησαν τα δύο Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, α-
ποτελούμενη από τους: Κατσαπρακάκη Δημήτριο, Μηχανολόγο Μηχανικό (ΤΕΕ/ΤΑΚ), Μονιάκη Μύρωνα, Μηχανολό-
γο Μηχανικό (ΤΕΕ/ΤΑΚ), Πασαδάκη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό (ΤΕΕ/ΤΔΚ), και Σκιά Ιωάννη, Μηχανολόγο Μηχα-
νικό (ΤΕΕ/ΤΔΚ1).

Η Εργασία στάλθηκε στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθαν. Καρούντζο, στο Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας
Κρήτης καθώς και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

Κρίνουμε σκόπιμο να αναδημοσιεύσουμε στη συνέχεια, τα συμπεράσματα της Εργασίας, η οποία  σημειωτέο ευρί-
σκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο σύνδεσμο:
http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=791:2010-09-08-12-01-06&catid=59: omades
ergasias&Itemid=128

1. Επίλογος - Συμπεράσματα
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μία συγκε-

ντρωτική και συνοπτική παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων της διεκπεραιωμένης έρευνας και διατυπώ-
νονται τελικά συμπεράσματα.

Τα αποτελέσματα λοιπόν της εκπονηθείσας έ-
ρευνας μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
1. Η μόνη σκοπιμότητα αλλαγής του υφιστάμενου

συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στην Κρήτη σε σύστημα φυσικού αερίου είναι η
σημαντική μείωση των ετήσιων εκπομπών αε-
ρίων ρύπων που επιτυγχάνεται σε σχέση με αυ-
τές του υφιστάμενου συστήματος.

2. Από οικονομική άποψη η εισαγωγή φυσικού αε-
ρίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στην Κρή-
τη κρίνεται μη συμφέρουσα. Η επέκταση της
χρήσης του φυσικού αερίου σε οικιακές εφαρμο-
γές (θέρμανση) δεν αλλάζει το ανωτέρω συμπέ-
ρασμα, αντιθέτως τα οικονομικά στοιχεία μετα-
βάλλονται προς το χειρότερο, λόγω των υψηλής
έκτασης έργων υποδομών που απαιτούνται και
τη μικρή προκύπτουσα αύξηση της κατανάλω-
σης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα.

3. Η αντικατάσταση των υγρών καυσίμων (μαζούτ
και ντίζελ) που σήμερα χρησιμοποιούνται στο
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης με
φυσικό αέριο, απλά παρατείνει, στην καλύτερη
περίπτωση, κατά δύο με τρεις δεκαετίες το

πρόβλημα σχετικά με την επάρκεια της ενεργει-
ακής πρώτης ύλης στο νησί. 

4. Η διατήρηση της εξάρτησης του νησιού από ει-
σαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες, ουσιαστικά
δεν επιφέρει καμία βελτίωση στην ασφάλεια της
ενεργειακής τροφοδοσίας, ανεξαρτησίας και ε-
πάρκειας. 

5. Η εναλλαγή του υφιστάμενου συστήματος της
Κρήτης σε σύστημα βασιζόμενο σε Α.Π.Ε. (αιολι-
κή ενέργεια) έχει ήδη ξεκινήσει, τόσο με τα υφι-
στάμενα λειτουργούντα αιολικά πάρκα στο νησί,
αλλά και λόγω των προοπτικών εγκατάστασης υ-
βριδικών σταθμών αιολικών πάρκων και αναστρέ-
ψιμων υδροηλεκτρικών. Τα συστήματα αυτά απο-
τελούν την πλέον υποσχόμενη λύση για την ε-
νεργειακή ανεξαρτητοποίηση του νησιού, με
τρόπο οικονομικά ανταγωνιστικό και περιβαλλο-
ντικά φιλικό. Ταυτόχρονα επιφέρουν μία σειρά α-
πό συνοδευτικά δευτερεύοντα οφέλη, τόσο για
τις τοπικές κοινωνίες, όσο και σε επίπεδο νησιού.
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών θα πρέπει,
ωστόσο, να υλοποιηθεί με προσοχή, λαμβάνο-
ντας υπόψη θέματα πολιτισμικής και περιβαλλο-
ντικής φύσεως, ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρα-
κτήρας και η ταυτότητα της Κρητικής ενδοχώ-
ρας. Μια μελέτη σχεδιασμού για το σύνολο της
γεωγραφικής επικράτειας του νησιού μπορεί να
βοηθήσει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

14

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Ε.) ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

1 Βλ. και ΤΑΥ, τεύχος 84

Πίνακας 7.1: Δομή της κατανάλωσης του φυσικού αέριου.

Χρήσεις Φ.Α. Ελλάδα Ε.Ε. - 27 Η.Π.Α. Γαλλία Ιταλία Ισπανία Ρουμάνια

Αστικός τομέας 6,3 39,5 35,5 50 37,5 15,0 22,5

Βιομηχανία 24,8 31,5 35,3 35,0 25,7 47,2 49,6

Ηλεκτρική παραγωγή 68,1 28,1 26,4 13,3 35,5 37,1 23,7

Λοιπές χρήσεις 0,8 0,9 2,8 1,7 1,3 0,7 4,2
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λά • Συμμετοχή του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκη στη σύσκεψη εργασίας  για τη
μελέτη «Ρυθμιστικό Σχέδιο (ΡΣ) και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Ηρακλεί-
ου» τη Δευτέρα 26/7/2010, με αφορμή την έναρξη εκπόνησης της μελέτης από τη μελε-
τητική ομάδα της αναδόχου κας Ε. Καραθανάση. Η εν λόγω μελέτη ανατέθηκε και επιβλέ-
πεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), εκπονείται βάσει
των διατάξεων του Ν. 2508/1997 και προβλέπεται να εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα. Το
Ρυθμιστικό Σχέδιο, μετά την έγκριση του, θα αποτελέσει το πλαίσιο βάσει του οποίου θα α-
ναπτυχθεί η ευρύτερη περιοχή του Πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου σε μεσοπρό-
θεσμο χρονικό ορίζοντα, δεδομένου ότι θα δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τα υπο-
κείμενα επίπεδα πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ). Για το λόγο αυτό, όπως επι-
σημαίνεται σε σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, «είναι εξαιρετικά σημαντικό οι προτάσεις του ΡΣ
να διαμορφωθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία, αντιμετωπίζοντας με πληρότητα
και κατά το βέλτιστο τρόπο όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με την οικιστική ανάπτυ-
ξη της περιοχής, καθώς και με την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού της περιβάλ-
λοντος, ενός περιβάλλοντος που αποτελεί σημαντικότατο πόρο Εθνικής εμβέλειας». Επίσης
πραγματοποιήθηκε συνάντηση και συζήτηση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ με τους μελετητές του
Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου την Πέμπτη 29/7/2010.

• Συνάντηση και συζήτηση του Προέδρου της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκη και των μελών της Δ.Ε. κ.
Κ. Μπριλάκι και κας Β. Σφακιανάκη, με το νεοε-
κλεγέντα πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Νο-
μού Ηρακλείου κ. Ανδρέα Μεταξά, την Πέμπτη
5/8/2010 στα γραφεία του Τμήματος, στο πλαίσιο
εθιμοτυπικής επίσκεψης του κ. Μεταξά. Συζητή-
θηκαν κατ΄ εξοχή τα θέματα της υστέρησης στην
ανάπτυξη των υποδομών και της προστασίας και
ανάδειξης του περιβάλλοντος, θέματα που είναι
συνυφασμένα με την ανάπτυξη και ευημερία του τουρισμού.

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ: Από το Γραφείο του ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) Ηρακλείου πήραμε την
παρακάτω ανακοίνωση που αφορά όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου:

ενδιαφέροντα

Φαίνονται από αριστερά: ο κ. Μπριλάκις, ο κ. 
Ινιωτάκης, ο κ. Μεταξάς και η κα Σφακιανάκη

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωρίσομε στους συναδέρφους Μηχανικούς ότι από
1/5/2010 λειτουργεί και στο ΤΣΜΕΔΕ Ηρακλείου μηχανογράφηση του Κλάδου Υγείας για πα-
ραλαβή και έγκριση νοσηλειών του Κλάδου Υγείας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων τα νοσηλεία θα παραλαμβάνο-
νται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, 4ος όροφος. Στη συνέχεια θα γίνεται η έγκριση
από τον ελεγκτή ιατρό και στο τέλος κάθε μήνα πιστώνονται οι λογαριασμοί νοσηλίων
στην Τράπεζα Αττικής.

Εργαστηριακές εξετάσεις δεν θα εγκρίνονται για δεύτερη φορά πριν την πάροδο 6μηνου
εκτός αν υπάρχει σοβαρός ιατρικός λόγος που θα αποδεικνύεται αφενός από την ιατρική γνω-
μάτευση και αφετέρου από την προσκόμιση προηγούμενων και τωρινών εξετάσεων (απόφα-
ση 468 ΔΣ ΕΤΑΑ)

Επίσης για μαγνητικές τομογραφίες απαιτείται πάντα προέγκριση από τον ελεγκτή ιατρό
του ΤΣΜΕΔΕ (πριν την εκτέλεση) αλλιώς δεν θα πληρώνονται.

Από 1/1/2010 εφαρμόζεται αυστηρά η χρήση του συνταγολογίου μετά από την Πα-
νελλήνια σύμβαση του φαρμακευτικού συλλόγου με το ΕΤΑΑ.

Για συνταγές φαρμάκων πάνω από 150€ απαιτείται έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό για ο-
ποιαδήποτε φάρμακα.

Επίσης τα μπλε έντυπα (διαφορές νοσηλείων) για την εφορία πρέπει να παραλαμβά-
νονται από το ΤΣΜΕΔΕ. Μετά τη λήξη κάθε έτους θα καταστρέφονται.

Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση συνταγολογιών ισχύει για όλα τα γραφεία Κρήτης και γί-
νονται προσπάθειες να μηχανογραφηθούν για τον Κλάδο Υγείας όλα τα υποκαταστήματα της
Κρήτης.

• Κυκλοφορία βιβλίου με τίτλο «εφαρμογές μετάδοσης θερμότη-
τας» Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ το βιβλίο  του
συναδέλφου Μιχάλη Ι. Κτενιαδάκη, Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού, Καθηγητή του Τμ. Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του γνωστικού αντικει-
μένου της «ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ» και συγκεκριμένα αυτό που
συνδέεται περισσότερο με συνήθη τεχνικά προβλήματα και ε-
φαρμογές του Μηχανικού.
Απευθύνεται τόσο στους φοιτητές που σπουδάζουν το αντίστοιχο
επιστημονικό πεδίο αλλά και στους σχετικής ειδικότητας Μηχανι-
κούς.
Στις 600 περίπου σελίδες του, το βιβλίο πραγματεύεται εφαρμογές
που αφορούν μετάδοση θερμότητας με ΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΑΓΩΓΗ – ΑΚΤΙ-
ΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ καθώς και ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗ-
ΤΑΣ.

Για την άμεση πρόσβαση στο απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο αλ-
λά και  αξιοποίησή του στην επίλυση προβλημάτων, υπάρχει ένα συ-
νοπτικό αλλά πλήρες Τυπολόγιο, που καθιστά ευχερή την ανεύρε-
ση και τις προϋποθέσεις εφαρμογής κάθε τύπου.

Περιέχει 157 λυμένες ασκήσεις/εφαρμογές, από απλές έως αρκετά σύνθετες, λεπτο-
μερειακά επεξεργασμένες. Οι περισσότερες από αυτές παρουσιάζονται με επιμέρους ε-
ρωτήματα, ώστε να γίνεται ουσιαστικότερη και ευρύτερη η κατανόηση των παραμέτρων
που επηρεάζουν τα σχετικά φαινόμενα.

Συνοδεύεται από «Οδηγό Αναζήτησης Ασκήσεων», ώστε ο αναγνώστης να εντοπίζει
γρήγορα και σωστά τις ανάλογες περιπτώσεις που προσεγγίζουν το πρόβλημα που κάθε
φορά αντιμετωπίζει.

Περιλαμβάνει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, με αναλυτικούς Πίνακες και Διαγράμματα.
Για τον επαγγελματία Μηχανικό, το βιβλίο έχει πρόσθετο ενδιαφέρον, επειδή: 
• Τόσο στη συνοπτική θεωρία – Τυπολόγιο όσο και στην επεξεργασία των ασκήσεων α-

ποφεύγονται (όσο ήταν επιτρεπτό) τα πολύπλοκα μαθηματικά και οι προαπαιτούμενες
εξειδικευμένες γνώσεις.

• Πολλές από τις ασκήσεις αναφέρονται σε πρακτικά προβλήματα και εφαρμογές που σχε-
τίζονται με τη μετάδοση της θερμότητας, όπως ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα
εξής:

- Θερμομόνωση δομικών στοιχείων (υπολογισμοί U, πάχος υλικών, θερμοκρασίες)
- Θερμομόνωση σωληνώσεων (υπολογισμοί θερμορροής, θερμοκρασιών κλπ)
- Θερμομόνωση θερμοδοχείων, δεξαμενών, αεραγωγών (υπολογισμοί για βέλτιστη επιλογή) 
- Επίδραση των θερμογεφυρών στην αύξηση της μεταφοράς θερμότητας
- Επιπτώσεις στη θερμορροή λόγω αλάτων σε σωλήνες, εναλλάκτες, θερμοδοχεία κλπ.
- Μεταφορά θερμότητας (ψύξη) σε ηλεκτρικές γραμμές, ηλεκτρονικά εξαρτήματα κλπ.
- Επίδραση των πτερυγίων στην αύξηση της μεταδιδόμενης θερμικής ισχύος
- Απώλειες ακτινοβολίας σε σωλήνες-αγωγούς-δοχεία κλπ
- Συναλλαγές θερμότητας με ακτινοβολία (σε δαπεδόθερμανση, σε θέρμανση οροφής

κλπ)
- Μετρήσεις θερμοκρασιών και συσχέτισή τους με φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας
- Βασικοί υπολογισμοί και εφαρμογές εναλλακτών θερμότητας (όπως: εναλλάκτης σε ρεύ-

μα νερού, γεωεναλλάκτης, καπνοδόχος, ψυκτικό/θερμαντικό στοιχείο κλπ)  
• Στο τέλος κάθε άσκησης, παρατίθεται ένα σύντομο σχόλιο – συμπέρασμα – τεχνικός κα-

νόνας, δίνοντας έτσι μια «ποιοτική» προσέγγιση, που προκύπτει από την επεξεργασία
και τη λύση της. Αυτή η συνοπτική διατύπωση είναι, συχνά, πολύ χρήσιμη για τον Μη-
χανικό στην καθημερινή πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες (αλλά και για σχόλια, υποδείξεις κλπ) μπορούν οι ενδια-
φερόμενοι να απευθύνονται στον συγγραφέα: mkten@staff.teicrete.gr ή να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα www.ziti.gr.
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Στο προηγούμενο τεύχος του ΤΑΥ δημοσιεύσαμε τα γεγονότα και τις απόψεις μας για τις ε-
κλογές των οργάνων στο ΤΕΕ-ΤΑΚ. Δεσμευτήκαμε ότι θα διερευνήσουμε νομικά το θέμα της
καταστρατήγησης της απλής αναλογικής και κατά συνέπεια της νόθευσης της εντολής των συ-
ναδέλφων. 

Το φαινόμενο των πολλών ψηφοδελτίων ανά παράταξη, για την εκλογή των μελών της δι-
οικούσας επιτροπής συνεχίστηκε και για την εκλογή των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής
Λασιθίου, επιχειρώντας και εκεί η ΠΑΣΚ να εκλέξει τα τρία στα πέντε μέλη. Το ίδιο φαινόμε-
νο όμως εμφανίστηκε και σε άλλα περιφερειακά τμήματα. αλλά και για την εκλογή των μελών
της κεντρικής διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ.

Η νομική διερεύνηση έγινε από την παράταξη μας, τόσο από μεμονωμένους νομικούς, ό-
σο και από νομικούς θεσμικών φορέων. 

Έχουμε στα χέρια μας γνωματεύσεις έγκριτων νομικών από όλη την Ελλάδα  οι οποίοι συ-
νηγορούν σε αυτό που από την αρχή αναφέρουμε. Ότι δηλαδή, υπάρχει καταστρατήγηση της
απλής αναλογικής και κατά συνέπεια νόθευση της εντολής των συναδέλφων. Και όλοι κατα-
λήγουν ότι είναι βάσιμη η ακυρότητα από το δικαστήριο της εκλογής των μελών των οργάνων
εκείνων, που ακολούθησαν την παραπάνω παράνομη διαδικασία. 

Εδώ αρχίζει όμως ο γολγοθάς. Το καθ ύλη  αρμόδιο δικαστήριο είναι το συμβούλιο της Ε-
πικρατείας. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί με τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις μετά από πέντε χρόνια (σημειωτέων η θητεία των οργάνων είναι τριετής). Πα-
ράλληλα όμως προϋποθέτει και μια αρκετά μεγάλη δαπάνη για όποιον κάνει την προσφυγή
(ξεπερνάει τα 10.000,00 ευρώ). Όπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας το κόστος από μόνο
του είναι απαγορευτικό, και μάλιστα σε εποχές οικονομικής ύφεσης και αναδουλειάς των συ-
ναδέλφων.

Το θέμα όμως μπορεί να λυθεί και εσωτερικά από το ΤΕΕ χωρίς την προσφυγή στα Δικα-
στήρια, και χωρίς κόστος, με διευκρίνιση των διατάξεων στο νόμο (μετά από πρόταση του
ΤΕΕ) και στον κανονισμό λειτουργίας της Αντιπροσωπείας τον οποίο καταρτίζει και αποφασί-
ζει η κεντρική Αντιπροσωπεία. 

Αρκεί βέβαια να υπάρχει η πολιτική βούληση και ο σεβασμός της ψήφου των συναδέλφων,
και όχι οι προσωπικές επιδιώξεις του καθένα.

Εμείς θα καταθέσουμε τις απαιτούμενες προτάσεις στα αρμόδια όργανα και περιμένουμε
την θετική ανταπόκριση των υπολοίπων…………….    

Αυτές τις ημέρες κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα. Βέβαια απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να δημοπρατούνται έργα !!!!!   

Η πρώτη ανάγνωση του σε εκπλήττει αρνητικά και σου δίνει την αίσθηση ότι οι κυ-
βερνώντες συνεχίζουν την πολιτική του αφανισμού των μικρομεσαίων εργοληπτών που είχε
ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. 

Την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να δημοπρατήσει ώριμα έργα καλείται να
την πληρώσει ο εργολήπτης. 

Αναφέρουμε ένα μόνο απόσπασμα άρθρου για να καταλάβει κανείς τη φιλοσοφία του
νομοσχεδίου: «Ο αναδειχθείς ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται να ζητήσει προσαύξηση
της προσφερθείσας κατ’ αποκοπή συνολικής τιμής για κανένα λόγο, ακόμη και αν αυξήθηκαν οι
προϋπολογισθείσες τιμές μονάδος ή οι ποσότητες των εργασιών, ή προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης
νέων εργασιών ή εκπόνησης περαιτέρω μελετών ή ερευνών, ή ανέκυψαν συνθήκες που κατέ-
στησαν δυσχερέστερη την εκτέλεση του έργου».

Κατά τα άλλα αναρωτιόμαστε γιατί κλείνει η μία μετά την άλλη εργοληπτικές επιχειρή-
σεις!!!!!!

Οργή και θλίψη! Για οικολογικό έγκλημα μιλούν όλοι τώρα!

Εντελώς «συμπτωματικά», μέσα σε μια
νύχτα με δυνατό άνεμο, λαμπάδιασαν
τέσσερεις περιοχές στη νότια Κρήτη σε
ζώνες που, εντελώς «συμπτωματικά»,
ήταν Τόποι Κοινοτικής Προστασίας &
Ζώνες Προστασίας της Ορνιθοπανίδας,
Καταφύγια Άγριας Ζωής και Υγρότοποι! 

Από το Γ΄ ΚΠΣ είχε διατεθεί ποσό ύψους 1.400.000 ευρώ για έργα πυρανίχνευσης στου Πρέβελη και το δάσος
Ρούβα. Το έργο τέλειωσε αλλά δε λειτούργησε ποτέ. Πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε στην Πυροσβεστική, η ο-
ποία δηλώνει ότι επικοινωνώντας με το κεντρικό αρχηγείο «της» πήρε την απάντηση ότι θα γίνει αντίστοιχο έρ-
γο που θα αφορά σε όλη την επικράτεια και γι’ αυτό να μην …παραλάβει το έτοιμο!
Επιστήμονες δήλωσαν ότι στην «προστατευόμενη» για την βιοποικιλότητά της περιοχή, η τοπική βλάστηση είχε
αντικατασταθεί με πεύκα για να …διορθωθεί η φύση που δεν ήταν αρκετά πράσινη. Ο πευκώνας βοήθησε να δια-
δοθεί πιο αποτελεσματικά η φωτιά. 
Υπήρχε και κάποιο διαχειριστικό σχέδιο, μόνο που είχε μείνει στα χαρτιά!
Η φωτιά ξεκίνησε από τον οικισμό Γιαννιού, βόρεια της περιοχής, ενώ δυτικότερα, στα όρια με το νομό Χανίων
καιγόταν το Ροδάκινο (SCI GR4340012). 
Ανατολικότερα καιγόταν για πολλοστή φορά  τα Ακούμια του Δήμου Λάμπης.

«Σελάκανο: γιατί να υπάρχει δάσος;
Γιατί να εμποδίζονται οι "επίδοξοι επενδυτές", ίσως και οι ξενό-
φερτοι μελισσοκόμοι; άρα το δάσος αποτελεί εν δυνάμει εμπόδιο
για τις ορέξεις πολλών, άρα πρέπει να καεί !» 
Αυτά έγραφε ιστοσελίδα τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού του Ν. Λασι-
θίου στις 15 Αυγούστου. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σ΄ ένα μήνα ε-
φέτος που καιγόταν το Σελάκανο (SCI GR4320002) στο Δήμο Ιεράπε-
τρας του Ν. Λασιθίου. Όταν μετά από μία εβδομάδα ξέσπασε για τρί-
τη φορά φωτιά ο Νομάρχης Λασιθίου δήλωσε ότι το Σελάκανο απει-
λείται, μιλώντας πλέον ευθέως για εμπρησμό.

Σε τουριστική περιοχή ανατολικά της Ιεράπετρας βρίσκεται το Κουτσουνάρι, η ανατολικότερη καμένη περιοχή αλλά
και στο νότιο τμήμα της περιοχής SCI GR4320005. Και γι αυτή την περιοχή ο εμπρησμός αποτελεί κοινό μυστικό.

ΠΟΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΚΟΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΟΥΝΕ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ;

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

Καίγοντας τις «προστατευόμενες» περιοχές της νότιας Κρήτης...

Η πιο γνωστή απ΄ όλες, η περιοχή Πρέβελη στο Ν. Ρεθύμνης, 
(SCI GR4330003), που κοσμούσε καρτ ποστάλ, το δεύτερο σε μέγεθος
φοινικόδασος της Κρήτης μετά το Βάι, δεν υπάρχει πια.

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
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Το πρόγραμμα «Καλλικράτης»αποτελεί το νέο σύγχρονο θεσμικό εξο-
πλισμό της ελληνικής κοινωνίας και εισάγει μια ριζοσπαστική αυτοδιοι-
κητική αρχιτεκτονική στη συγκρότηση των περιφερειακών και των το-
πικών της εκφράσεων.
Οι παρακμασμένες όψεις ενός συστήματος κεντρικών  εξαρτήσεων και
των αγκυλωμένων αδρανειακών τους  μηχανισμών που αποτελούσε για
πολλά χρόνια τροχοπέδη για μια ουσιαστική, δημοκρατική και συλλογι-
κή διαπραγμάτευση σε επίπεδο δήμων και περιφερειών, φαίνεται να
γνωρίζει οριστικά τέλος καθώς με τη νέα οργανωτική δομή της περι-
φερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ριζικά διαφορετικό χω-
ροταξικό καταμερισμό που επιχειρείται, δίνεται  η δυνατότητα στις
τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες να αναλάβουν ενεργά μέσω ι-
σχυρών και συγκροτημένων αυτοδιοικητικών θεσμών, τον ουσια-

στικό πολιτικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό που απαιτεί σε όλα τα επίπεδα η σημερινή οικο-
νομική και πολιτική συγκυρία.
Η σύγχρονη ανοικτή κοινωνία των τεχνολογιών αιχμής, της διάχυσης και της ελεύθερης διαχείρισης
της πληροφορίας, των μεγάλων κοινωνικών και διαδραστικών δικτύων που στοχεύουν στον πολλα-
πλασιασμό και τη αναδιανομή της ποιότητας σε όλα τα πεδία της ατομικής και της συλλογικής δρα-
στηριότητας, την αναβάθμιση των δράσεων που σχετίζονται με την ποιότητα υπηρεσιών και την πα-
ραγωγή ενός πολύπλευρου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού κεφαλαίου, την ενίσχυση της και-
νοτομικής σκέψης και την αποτελεσματική της διείσδυση με όλα τα μέσα σε όλα τα πεδία που μπο-
ρούν να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, της ποιότητας διαβίωσης και της ανθρώπι-
νης και περιβαλλοντικής αειφορίας και κυρίως η ολοένα και εκτενέστερη παγίωση ενός αξιακού φορ-
τίου προορισμένου να συμπεριλαμβάνει το σεβασμό της διαφορετικότητας, την κατάκτηση σχέσεων
αποδοχής και ανεκτικότητας προς τον «άλλο» και την αναζήτηση ενός κοινού τοπίου συνύπαρξης με
ανοικτό βλέμμα προς όλους και τον κόσμο, αποτελούν τους μεγάλους τομείς που προδιαγράφουν με
ευδιάκριτο τρόπο τα μεγέθη και τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται ως πρόκληση για την οργάνωση
της πρακτικής των σύγχρονων και υποδειγματικά προσανατολισμένων οργανισμών της αυτοδιοίκησης
τα επόμενα χρόνια.
Η πρόκληση του «Καλλικράτη» είναι μπροστά μας σήμερα. Οι τόποι μας χρειάζονται όλο το πλεόνα-
σμα της δημιουργικής μας συμμετοχής και της εμπνευσμένης προσέγγισης μας σε όλα τα πεδία δρα-
στηριότητας και από το βαθμό πρόσληψης της νέας πραγματικότητας αλλά και από την επιχειρη-
σιακή και πολιτική μας ετοιμότητα θα κριθεί τα επόμενα κρίσιμα χρόνια και η λειτουργική α-
ποτελεσματικότητα και η αντοχή των νέων θεσμών. Η συμμετοχή στην κοινή αυτή προσπάθεια
του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού που διαθέτουν οι τοπικές και οι περιφερειακές κοινότητες
είναι ένα από τα ζητήματα που οφείλει να μας κινητοποιεί όλους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους.
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία που απαιτεί ευθύνη χωρίς προκαταλήψεις, νηφαλιότητα και βαθιά
αναλυτική και συνθετική επεξεργασία σε όλα τα μεγάλα ανοικτά θέματα που υπάρχουν μπροστά μας,
πρέπει να αντιληφθούμε και να  κατανοήσουμε την ανάγκη της διαμόρφωσης των ευρύτερων δυνα-
τών κοινωνικών και πολιτικών συναντήσεων που έχει ανάγκη μια σύγχρονη προοδευτική ,ανοικτή , δί-
καιη και δημοκρατική κοινωνία. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε όλοι το βήμα για να διατυπώσουμε με
υπεύθυνο τρόπο και διαρκή ευαισθησία τον προβληματισμό, την ανησυχία μας, τη δημιουργική συμ-
βολή μας στο τέλος, για τη διαμόρφωση ενός νέου περιφερειακού και τοπικού τοπίου όπου στο κέ-
ντρο του ενδιαφέροντος θα είναι οι άνθρωποι και η θέλησή τους να συνυπάρχουν ως ενεργοί Πολί-
τες μιας υπεύθυνης και οργανωμένης κοινότητας ανοικτής στις όψεις ενός κόσμου που αλλάζει και α-
παιτεί τη συλλογική μας εγρήγορση.      

- ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ !
- Εκλογές για την αυτοδιοίκηση μέσα σε νέο θεσμικό περιβάλλον

στις 7.11.2010ΟΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Πρόκειται για εκλογές για τα όργανα της κρατικής τοπικής διοίκησης και OXI της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. Προ πολλού και ακόμα περισσότερο μετά τον Καλλικράτη έχουν απωλεσθεί και
τα τελευταία ίχνη της έννοιας αυτοδιοίκηση.   

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΡΟΪΔΙΑ Ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. 
Τα νέα όργανα που γέννησε ο Καλλικράτης ως συνέχεια του Καποδίστρια 1 που είχε επί ΠΑ-
ΣΟΚ καθιερωθεί και διατηρηθεί επί ΝΔ, ένα και μοναδικό χαρακτηριστικό έχουν: Συνιστούν
κρατικούς περιφερειακούς και τοπικούς μηχανισμούς που η αιρετότητά τους δεν αλλάζει τον
βασικό τους χαρακτήρα. Είναι τοπικοί μηχανισμοί του κράτους, δηλαδή της εξουσίας των
μονοπωλίων, της εξουσίας που υπηρετεί τη συγκέντρωση κεφαλαίων και τη δίψα της
κερδοφορίας των επιχειρηματιών. 

Στις φετινές εκλογές πρέπει να παρθεί σοβαρά υπόψη ότι πάνω από το κεφάλι του λαού στέ-
κει η δαμόκλειος σπάθη του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, της πιο βάρβαρης και κατάπτυστης συμφωνίας που
έχει υπογραφεί ποτέ από ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.

Είναι η βαθειά κρίση που έχει μπει η ελληνική οικονομία εξ αιτίας της ληστείας από τα μονο-
πώλια, το μεγάλο κεφάλαιο, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, είναι τα αλλεπάλληλα πακέτα βάρβαρων μέ-
τρων που έρχονται μπροστά μας. Δεν πρόκειται για μέτρα που θα κρατήσουν όσο διαρκεί η
οικονομική καπιταλιστική κρίση στο όνομα του χρέους και των ελλειμμάτων, στο όνομα της
σταθεροποίησης και της ανάκαμψης κλπ. Εκπονούν μέτρα διαρκείας μέχρι και για τα παιδιά
των εγγονών μας. Από το λαό εξαρτάται πότε θα σημειωθεί λήξη στα μέτρα αυτά, δηλαδή λή-
ξη στην εξουσία των μονοπωλίων προς όφελος της λαϊκής εξουσίας. Οι εργατοϋπάλληλοι, οι
αυτοαπασχολούμενοι, η φτωχή αγροτιά πρέπει να ξεκόψουν από τα κόμματα και όλους εκεί-
νους που υπηρετούν τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών επιχειρηματιών, της δίψας για α-
πρόσκοπτη και συνεχώς ανοδική κερδοφορία. Πολύ περισσότερο από χθες και προχθές τα
συμφέροντα του εργαζόμενου λαού εξαρτώνται από τις αποφάσεις και τις επιλογές της ΕΕ και
του ΔΝΤ, του ελληνικού κοινοβουλίου, της κυβέρνησης. επομένως πριν απ' όλα βαραίνει το
κριτήριο της γενικής  πολιτικής και στα πλαίσια της κρίνεται και ο ρόλος των υποψηφίων συν-
δυασμό στις τοπικές περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. 

Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλήν ΚΚΕ, έπνιξαν κυριολεκτικά το αντιδραστικό περιε-
χόμενο του νόμου και τη σχέση του με τις ιδιωτικοποιήσεις, την εμπορευματοποίηση και α-
νατροπή των εργασιακών σχέσεων, με τη σχέση του με το πνεύμα και το γράμμα του Μνημο-
νίου, και όλων των αντιλαικών συμβάσεων και νόμων που ψηφίστηκαν από το τις αρχές της
10ετίας του 90. 

Έθεσαν υποκριτικά θέματα αντισυνταγματικότητας, θέμα που συνήθως προβάλλεται για να κα-
λύψουν τον ταξικό χαρακτήρα των αλλαγών στο θεσμό αυτόν, που επιμένουν να τον βλέπουν
ως αυτοδιοίκηση. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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αυλάκωναν μυστικά σμήνη Σεραφείμ και αόρατες
δυνάμεις που διαδέχονταν η μια την άλλη πάνω α-
πό την Θεοτοκτητορική πόλη. Άγγελοι βυζαντινοί
με τρία ζεύγη φτερών, σκελετωμένες μορφές και
άγιοι με φωτοστέφανα που μοιάζουν να ξέφυγαν
από τις σελίδες της Βίβλου και της Καινής Διαθή-
κης.

Μια πολλοστή επίσκεψη, ή μάλλον προσκύνη-
μα, στην Πόλη από έναν Ρωμιό, είναι σα να είναι
πάντα η πρώτη φορά. Κυρίως αν δεν είναι με Πο-
λίτικη καταγωγή. Γιατί Πολίτες δεν είναι μόνον αυ-
τοί που γεννήθηκαν στην Πόλη. Είναι κι αυτοί που
αισθάνονται Ρωμιοί. Η Πόλη των πόλεων, η Πόλη
της ιστορίας, εξακολουθεί να μένει ασυμβίβαστη
με τους αιώνες. Επιμένει να προβάλει άχραντη και
άμωμη στην αχλύ του μύθου και της Ισορίας. Η
παγκοσμιοποιημένη πλέον Ισταμπούλ εξακολου-
θεί να σηκώνει τα κραταιά σκήπτρα των συμβολι-
σμών μιας συνωστισμένης ιστορίας όλων των λα-
ών που την πόθησαν να την κάνουν δική τους… 

Οι σκέψεις αυτόματα διακόπτονται από το ευ-
γενικό «χοσγκελντίν» της τουρκάλας αστυνομικού
στον έλεγχο διαβατηρίων. Όμως, αυτές οι ίδιες
σκέψεις εξακολουθούν να σε καταδιώκουν. Ανα-
πόφευκτα σου ΄ρχονται στο μυαλό οι στίχοι από
το τραγούδι του Αλκίνοου Ιωαννίδη,

Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες,
φωτάκια απ’ αλύτρωτες ψυχές,

κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες
θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές.
Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει
και στα καντούνια μέσα σε γυρνά

η Πόλη μια παλιά αγαπημένη
που συναντάς σε ξένη αγκαλιά.

Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο...
Η συγκεκριμένη όμως άφιξη στην Πόλη, επι-

τάσσει, πριν απ’ όλα τα προσκυνήματα, να μη χα-
θεί η θεία λειτουργία στον Άγιο Φωκά στο Ορτάκι-
οϊ. Είναι απίστευτο! Επτακόσια χιλιόμετρα, βορει-
οανατολικά από τις ακτές της Κολοκύθας, στον
κόλπο του Μιραμπέλλου στην Κρήτη, σε μια άλλη
ισλαμική χώρα σήμερα, στην αρχή του Βοσπόρου
στην ευρωπαϊκή ακτή, μια άλλη εκκλησία, ο ίδιος
Άγιος Φωκάς, ο κηπουρός από τη Σινώπη, μέσα σ’
ένα αλλοεθνές περιβάλλον, σε πείσμα των αιώνων
εξακολουθεί να κτυπά την καμπάνα του και να συ-
γκεντρώνει τους λιγοστούς ομογενείς της Βασι-
λεύουσας! 

Ο ταξιτζής, ο Αχμέτ ένας νεαρός που οι γονείς
του ήρθαν από την Προύσα, και που επαίρεται για-
τί έχει διαβάσει Ναζίμ Χικμέτ, ρωτάει για τον προ-
ορισμό μου. Του λέω ότι βιάζομαι να φτάσω στο
Ορτάκιοϊ στη λεωφόρο Τσιραγάν στο ύψος της γέ-
φυρας του Βοσπόρου, και πιο συγκεκριμένα στον
«Άγιο Φωκά Ορτάκιοϊ Ρουμ Ορτοντόξ Κιλίσεζι Βακ-
φί». Η εκκλησία είναι γνωστή στο νεαρό Τούρκο
που μου δηλώνει οπαδός του κόμματος δικαιοσύ-
νης και ανάπτυξης της Τουρκίας. Μόλις μαθαίνει
ότι είμαι «Γιουνάν», προσπαθεί να φανεί αρκετά

άνετος, φιλικός και
ολίγο …ξεναγός.
Η πελώρια στο μή-
κος λεωφόρος Κέν-
νεντυ που ξεκινά
μετά το αεροδρό-
μιο (στην περιοχή
αυτή μαρτύρησε ο
Άγ. Στέφανος) α-
κολουθεί την ευ-
ρωπαϊκή ακτή του
Μαρμαρά και περ-
νώντας το Σαράϊ-
μπουρνού πίσω α-
πό τα ανάκτορα
του Τοπ Καπί συ-
νεχίζει αλλάζοντας
όνομα στη γέφυρα
του Γαλατά στο Ε-
μινονού μπροστα από το Yeni τζαμί, μέχρι την α-
ποβάθρα του Καμπατάς, μπροστά από το στάδιο Ι-
νονού στο Μπεσίκτας και το Ντολμά Μπαχτσέ Σα-
ράϊ. Κάθε μικρή σπιθαμή δρόμου και μια πελώρια
ιστορία…

Και μετά από λίγο η αποκάλυψη: Μια ορθόδο-
ξη εκκλησία σε λειτουργία με τους λιγοστούς προ-
σκυνητές, κυρίως ηλικιωμένους, να γιορτάζει τον
Άγιο Φωκά μέσα στην καρδιά της Πόλης! Τα συ-
ναισθήματα ανάκατα, απερίγραπτα και ανεξέλε-
γκτα. Αλλεπάλληλοι και διαδοχικοί κόμποι στο λαι-
μό δε σε αφήνουν καν να μιλήσεις, ούτε να κατα-
πιείς…

To Ορτάκιοϊ είναι συνοικία της Πόλης, στα όρια
της περιοχής Μπεσίκτας και πριν από το Αρναούτ-
κιοϊ ανεβαίνοντας την ευρωπαϊκή ακτή του Βο-
σπόρου. Το όνομά του, που μεταφράζεται στα ελ-
ληνικά «Μεσοχώρι», οφείλεται στη θέση του ανά-
μεσα στο κάστρο Ρούμελι Χισάρ και την ευρύτερη
περιοχή της Πόλης. Το Ορτάκιοϊ είναι ακόμα γνω-
στό για το ομώνυμο τζαμί (ή Büyük Mecidiye),
νεο-μπαρόκ τεχνοτροπίας, που χτίστηκε το 19ο
αιώνα. Εδώ βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Γαλατασα-
ράϊ. Άλλοτε ήταν ασήμαντο μικρό χωριό που ανα-
πτύχθηκε όμως γρήγορα μετά την ανέγερση των
ανακτόρων Ντολμάμπαχτσε και Τσιραγάν. Το τε-
λευταίο οικοδομήθηκε από τον σουλτάνο Α-
μπντούλ Αζίζ και αποτέλεσε για σύντομο χρονικό
διάστημα κατοικία του, ενώ σήμερα στεγάζει πο-
λυτελές ξενοδοχείο. Μέχρι την εποχή του Σουλε-
ϊμάν Α' (16ος αι.), κυρίαρχο ήταν το χριστιανικό
στοιχείο, ενώ κατά το 17ο αιώνα στο Ορτάκιοϊ ε-
γκαταστάθηκαν πολλοί Εβραίοι, όπως και αργότε-
ρα κατά τον 20ό αιώνα. Οι κοινότητες Ελλήνων,
Αρμενίων και Εβραίων που διατηρήθηκαν μέχρι τα
μέσα του 20ου αιώνα, σταδιακά παρήκμασαν δη-
μογραφικά, κυρίως λόγω των γεγονότων του Σε-
πτεμβρίου του 1955.

Στα βυζαντινά χρόνια η περιοχή ονομαζόταν
και Άγιος Φωκάς λόγω της ομώνυμης μονής που

Κάθε φορά που το αεροπλάνο των τουρκικών
αερογραμμών αρχίζει τη διαδικασία της προ-
σγείωσης πετώντας πάνω από τη θάλασσα

του Μαρμαρά και πλησιάζοντας προς την Πόλη,
στο διεθνές αεροδρόμιο Ατατούρκ, ένα περίεργο
σφίξιμο σε κυριεύει ολόκληρο. Νοιώθεις να εισέρ-
χεσαι στο νεφέλωμα ενός ζωντανού θρύλου, στην
αρχή ενός νήματος που σε ταξιδεύει ολοζώντανο
στο παρελθόν της θεοφρούρητης Βασιλίδας Πό-
λης. Αυτή που ονομάστηκε και Νέα Σιών και Νέα
Ρώμη. Της σημερινής Ισταμπούλ. Λένε ότι ο ου-
ρανός της Κωνσταντινούπολης έχει πληρωθεί από
το Θείο: Οι ψαλμωδίες του Ακάθιστου «αναγράφω
σοι η Πόλη σου Θεοτόκε» και «χαίρε ως βροντή
τους εχθρούς καταπλήττουσα» πιστοποιούν το
θεοφύλακτο ουράνιο στερέωμα και έρχονται στ’
αυτιά σου παρόλη την αποσυμπίεση από την προ-
σγείωση. Λέγεται ακόμη ότι η παρουσία του Υψί-
στου έχει κάποια σαρκική υφή, και ότι η Πόλη ή-
ταν σαν ένα πελώριο μάτι στραμμένο στο μεγάλο
Θείο Σώμα, με όλο αυτό το βαρύ ιστορικό άχθος

που κουβαλάει αιώνες τώρα στα χώματά της: Στα
γκρεμισμένα αυτοκρατορικά τείχη του Θεοδοσίου,
στα ανάκτορα των Βλαχερνών και του Βουκολέο-
ντα, στο ναό της του Θεού Σοφίας, στις βιαιότητες
των Σταυροφόρων, στα προσκυνήματα, στις εκ-
κλησιές, στους τρούλους των τζαμιών, στα παζά-
ρια, στα σεράγια των Οθωμανών σουλτάνων…

Αν όλοι οι λαοί ήρθαν να υποκλιθούν σ’ αυτή
την αρχέγονη Ανατολή που στάθηκε για τόσους
αιώνες το διδασκαλείο του τότε γνωστού κόσμου,
δεν είναι μόνο επειδή θρόνιαζε στα άκρα των δύο
ηπείρων, στη συμβολή της Ευρώπης και της Ασίας
και στο πέρασμα του βοδιού (απ’ όπου ονομάστη-
κε ο Βόσπορος), όπως ερμηνεύεται. Υπήρξε κάτι
περισσότερο: Ίσως κάποια φτερουγίσματα στον
ουρανό. Τι ήταν όμως αυτός ο μοναδικός πολίτι-
κος ουρανός, ασιατικός ή ευρωπαϊκός; Έχει κάτι το
σχετικό από αυτό που ονομάζει «χιουζούν» (με-
λαγχολία) ο Ορχάν Παμούκ στο βιβλίο του «Ιστα-
μπούλ, πόλη και αναμνήσεις»; Ό,τι κι αν ήταν, σ’
αυτό τον ουρανό υπήρχε κάτι το θείο: Τον
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είχε οικοδομηθεί από το Βασίλειο το Μακεδόνα. Ο
ναός καταστράφηκε ολοσχερώς λίγο πριν την άλω-
ση, όπως και δεκάδες άλλοι ναοί που ήταν έξω α-
πό τα τείχη της Πόλης, για να χρησιμοποιηθούν τα
υλικά τους για την ανέγερση του φρουρίου Ρουμε-
λί Χισάρ, από τον Μωάμεθ τον πορθητή.

Επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς,
κάποιος καδής κατέλαβε το Ναό περί το 1555 επι-
καλούμενος ότι ήταν βακούφι του Σουλτάνου Βα-
γιαζήτ και τον μετέτρεψε σε κατοικία του, όπου
και έμεινε επί 15 χρόνια. Μετά το θάνατό του με
αίτηση των Ρωμιών της Πόλης προς το Σουλτάνο
Σελίμ, εξεδόθη φιρμάνι σύμφωνα με το οποίο α-
ποδόθηκε ξανά στους χριστιανούς το 1568. Το
1719 μια μεγάλη πυρκαγιά κατάστρεψε σημαντικό
μέρος του χωριού και την εκκλησία. Με φιρμάνι
που εκδόθηκε από το Σουλτάνο Αχμέτ Γ’ (η μητέ-
ρα του ήταν η χριστιανή Ραμπία Γκιουλνούς ή Ευ-
μενία Βεργίτση από το Ρέθυμνο), επανανοικοδο-
μήθηκε ακριβώς στο αρχικό του σχέδιο. Το 1818
κατέρρευσε η ξύλινη στέγη του από το χιόνι. Το
1856 ανοικοδομήθηκε στη σημερινή του μορφή.

Είναι τρίκλιτη ξυλόστεγος βασιλική με λιθοδο-
μή διαστάσεων 25,00Χ18,50. Το 2002 δόθηκε ά-
δεια και έγινε απόξεση των επιχρισμάτων και αρ-
μολόγημα της λιθοδομής
των όψεων. Το τέμπλο
της, με την γνωστή ευαγ-
γελική ρήση «Αγίασον
Κύριε τους αγαπώντας
την ευπρέπειαν του Οί-
κου Σου» είναι ένα εντυ-
πωσιακό έργο τέχνης ση-
μάδι της Αρχοντιάς, της
Ευσέβειας και της Πίστης
των Ρωμιών της Πόλης
μέχρι σήμερα. Η εκκλησία βρίσκεται περί τα 100
μ. από την παραλία και το τζαμί Μπουγιούκ Μεσι-
ντιγιέ και 300 μ. πριν από την πρώτη γέφυρα του
Βοσπόρου που ενώνει το ευρωπαϊκό με το ασιατι-
κό τμήμα (Boğaziçi Köprüsü).

Η λειτουργία στον Άγιο Φωκά της Πόλης, όπως
και σε κάθε άλλη εκκλησία στη Βασιλεύουσα, μας
ταξιδεύει σαν παραμύθι στο χώρο και στο χρόνο.
Μνήμες και ευαισθησίες συνεγείροντας. Τόποι λα-
τρείας, τόποι του Γένους ιεροί, τόποι συνάθροι-
σης συναισθημάτων, μνημοσύνης, απαντοχής,
χαρμολύπης. Εκκλησιές, εικόνες, κειμήλια αδελ-
φοσύνης, ζώπυρα μιας άσβεστης Πίστης, βημό-
θυρα της Ρωμιοσύνης που υπάρχουν, επιμένουν,

ανασταίνονται. Και από τις δυο ακτές του Βοσπό-
ρου, στα Ρουμελικά και στ' Ανατολικά, όπως τις ο-
νοματίζουν οι Ρωμιοί της Πόλης. Πλούτος ποικίλος
και πολύπτυχος, «υλικός τε και άϋλος», των αιώνων
και της πικρής πατρίδας κόσμημα. Σελίδες μακραί-
ωνης χαρμολύπης, λαμπρά κεφάλαια - αναθήματα,
ο Ρωμαίϊκος παρηγορητικός πόνος. Απλός και μεγα-
λόσχημος, φωτεινά ταπεινός και λιτά υπερήφανος.
Και όλα τούτα, μέσα σε μια πόλη που την απειλεί α-
δυσώπητα πρωτίστως ο οδοστρωτήρας της παγκο-
σμιοποίησης και δευτερευόντως ο ισλαμικός φο-
νταμενταλισμός. Ναι, το αποτύπωμα της Πόλης, και
στις δυο ιστορικές του εκδοχές, τη χριστιανική και
την ισλαμική, απειλείται πολύ περισσότερο σήμερα,
από τη λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης. 

Η Πόλη είναι για φέτος, το 2010, η πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης (Istanbul 2010, Euro-
pean Capital of Culture). Και ίσως η πιο σπουδαία
παρέμβαση που θα είχαν να κάνουν από κοινού και
οι δυο κυβερνήσεις, Ελληνική και Τουρκική, ήταν να
σώσουν το ιστορικό αποτύπωμα της Πόλης, της Ι-
σταμπούλ από τον οδοστρωτήρα μιας αδήριτης πα-
γκοσμιοποίησης που την απειλεί...

Ναι η Πόλη, η Ισταμπούλ, η Νέα Ρώμη είναι το
πατρικό σπίτι της ιστορίας του Βυζαντινού και του

Οθωμανικού κόσμου ό-
πως λέει σήμερα ο διακε-
κριμένος Τούρκος καθη-
γητής Χαλίλ Ιναλζίκ.

Κωνσταντινούπολη,
Άγιος Φωκάς Ορτάκιοϊ,
αειδίνητος Βόσπορος: Ε-
σύ και η Ιστορία. Αντι-
μέτωποι. Βυζαντινοί Αυ-
τοκράτορες και Οθωμα-
νοί Σουλ τάνοι. Τα παλά-

τια των πρώτων γκρεμίστηκαν μα οι ραδιουργίες
τους κληρονομήθηκαν στους επόμενους αφέντες.
Αυγούστες και Σουλτάνες, σύγυζοι, μητέρες, α-
δελφές. Πουλχερία, Θεοδώρα, Θεοφανώ, Ειρήνη
Αθηναία, Ευδοκία, Άννα Κομνηνή, Χιουρέμ,
Νουρμπανού, Σαφιγιέ, Ραμπία Γκιουλνούς, Κιοσέμ
ή Τουρχάν. Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ: Τόσο
οικεία, τόσο ρωμαίϊκη, τόσο τούρκικη. Μια πόλη
ελεύθερη που δεν ανήκει σε κανένα. Μονάχα στα
τραγούδια και στους θρύλους, στα παραμύθια και
στη μνημοσύνη των λαών που την κατοίκησαν και
την αγάπησαν τόσο παράφορα, με πάθος. Που
την ονειρεύτηκαν, που την κέρδισαν και που την
έχασαν…                                                           

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
(ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ
1. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλο-

γος Αθηνών», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 60, όπως
νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Φιλελλήνων και Ψύλλα 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

3. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), η οποία εδρεύει στην Α-
θήνα, επί της οδού Τροίας αριθμός 43, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

4. Της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), η οποία εδρεύει στην Α-
θήνα, οδός Ακαδημίας, αριθμός 20, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

5. Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης α-
ριθμός 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

6. Της Ομοσπονδίας Εργατικών Στελεχών Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αρι-
στοτέλους αριθμός 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

7. Του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς, το οποίο εδρεύει στην Λιβαδειά,

κατά των αποτελεσμάτων 

του Μνημονίου Συνεννόησης

Στις 8 Οκτωβρίου 2010 εξετάζεται, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ακυρωτική
Διαδικασία), η αίτηση ακύρωσης πράξεων του Ελληνικού Δημοσίου που ασκήθηκε από 32 φο-
ρείς και πρόσωπα (μεταξύ αυτών και το Τ.Ε.Ε.). Το γεγονός το πληροφορήθηκα από σχετικές
δημοσιεύσεις  των πολιτικών εφημερίδων. Δεν γνωρίζω αν έγινε, από το Τ.Ε.Ε., προβολή του
θέματος και με ποιον τρόπο.  Παρακολουθώντας όμως το Ε.Δ. δεν υπέπεσε στην αντίληψη
μου κάποια αναφορά.
Ίσως οι “ασκούντες εξουσία” δεν θεωρούν σημαντική την ενέργεια - “αντίδραση” αυτή που
έχει να κάνει με τα συμφέροντα των μελών του Τ.Ε.Ε., ή σκόπιμα την αποκρύπτουν….. Επει-
δή θεωρώ ότι πρέπει να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης,
παραθέτω κατωτέρω ορισμένα αποσπάσματα αυτής δεδομένου ότι το κείμενο ανέρχεται συ-
νολικά σε 100 σελίδες

Από το
Ριχάρδο Ποβάσκη του Αντωνίου

Πολιτικό Μηχανικό, Ε.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΦ
ΥΓΗ
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οδός Δημάρχου Ι. Ανδρεαδάκη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 
8. Έως 32

ΚΑΤΑ

Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον
Υπουργό Οικονομικών.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Της υπ’ αριθμόν 2/14924/0022/1-4-2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Φίλ-

λιπου Σαχινίδη. 
2. Της υπ’ αριθμόν 2/35981/0022/28-5-2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Φί-

λιππου Σαχινίδη 
3. Της υπ’ αριθμόν Φ8000/14254/1097/6-7-2010 (ΦΕΚ Β 1033/7-7-2010) Κοινής Υπουργι-

κής Αποφάσεως των Υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4. Έως 25

I. Επί του ιστορικού της υποθέσεως.
II. Επί του εννόμου συμφέροντος ενός εκάστου εκ των αιτούντων.

1. Επί του εννόμου συμφέροντος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
2. Επί του εννόμου συμφέροντος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α-

ΔΕΔΥ).
3. Επί του εννόμου Συμφέροντος της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ).
4. Επί του εννόμου συμφέροντος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)
5. Επί του εννόμου συμφέροντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
Μεταξύ των καταστατικών σκοπών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως προκύπτει α-
πό τις διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία του (ΠΔ της 27.11/14.12.1926, όπως τροποποι-
ήθηκε με το ν. 1486/1984 (ΦΕΚ Α) είναι και η φροντίδα για την απασχόληση, την κοινωνική
ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του (άρθρο 4, παράγραφος 3
του ν.1486/1984) ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 μπορεί να παρεμβαίνει σε
θέματα που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Είναι προφανές, ότι τα μέτρα που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του Μηχανισμού στήριξης
της ελληνικής οικονομίας επηρεάζουν εμφανώς την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της
χώρας. Προσθέτως, με προφανές έννομο συμφέρον το ΤΕΕ προσφεύγει ενώπιόν Σας για την
ακύρωση των ατομικών διοικητικών πράξεων, από τις οποίες προκύπτει ότι βλάπτονται τα μέ-
λη του, εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών τους και της μείωση των επιδομάτων τους, τα ο-
ποία εργάζονται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς από τις πράξεις αυτές
να ωφελούνται άλλοι μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ.
6. Επί του εννόμου συμφέροντος της Ομοσπονδίας Εργατικών Στελεχών.

III. Επί των επιμέρους λόγων ακύρωσης.
1ος Λόγος ακυρώσεως: Έλλειψη τήρησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 28, παράγραφος
2 του Συντάγματος διαδικασίας για την ψήφιση του ν. 3845/2010.
2ος Λόγος ακυρώσεως: Παραβίαση του άρθρου 36 παράγραφος 2 του Συντάγματος για την
παράλειψη κύρωσης με νόμο συνθηκών.
3ος Λόγος ακυρώσεως: Παράβαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
Ε.Σ.Δ.Α.. 
4ος Λόγος ακυρώσεως: Παραβίαση άρθρου 22 παρ.2 και 23 του Συντάγματος καθώς και των
διεθνών συμβάσεων εργασίας 87, 98, 150 και 151 και του άρθρου 8 του Διεθνούς Συμφώνου
για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα.   
Ειδικότερα ως προς τις ατομικές προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις.
Δεδομένου, ότι όπως αναλυτικά ανωτέρω εκτίθεται, οι εν λόγω περικοπές, που σημειώθηκαν
σε αποδοχές και επιδόματα, ακόμα δε και η κατάργηση ορισμένων εξ αυτών, αντίκεινται στις
διατάξεις του Συντάγματος (1ος, 2ος και 4ος λόγος ακυρώσεως) και στο 1ο άρθρο του 1ου
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. (3ος Λόγος ακυρώσεως), οι προσβαλλόμενες βεβαιώ-
σεις αποδοχών μας είναι μη νόμιμες και ως εκ τούτου ακυρωτέες. 
Επειδή η παρούσα αίτηση ασκείται εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς, οι δε προσβαλλόμενες
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πράξεις είναι συναφείς μεταξύ τους και παραδεκτώς συμπροσβάλλονται δια της παρούσας.
Επειδή παραδεκτώς ομοδικούμε δια της παρούσας.
Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.
Επειδή οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι μη νόμιμες και ως εκ τούτου ακυρωτέες, καθώς έ-
χουν εκδοθεί εις εκτέλεση διατάξεων νόμων, που ευθέως αντίκεινται στο Σύνταγμα και σε
Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου.
Επειδή έχουμε προφανές ίδιο άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για την άσκηση της πα-
ρούσας αιτήσεως ακυρώσεως.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και με την επιφύλαξη όσων λόγων ακυρώσεως ήθελε προσθέσουμε στο μέλλον

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ακύρωσης.
Να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις.

Να καταδικαστεί το καθ’ ου στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
(χωρίς σχόλια – τα συμπεράσματα δικά σας)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ
(το κείμενο είναι στην Αγγλική γλώσσα και αποτελείται από 49 σελίδες)

κ. Jean-Clayde Juncker
Πρόεδρο - Eurogroup
κ. Olli Rehn
Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κ. Jean-Clayde Trichet
Πρόεδρο - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αξιότιμοι κύριοι,
Στην επισυναπτόμενη επικαιροποίηση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής
Πολιτικής (Μ.Ο.Χ.Π.) και του Μνημονίου στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολι-
τικής της 3ης Μαΐου 2010, περιγράφουμε την πρόοδο και τα επόμενα βήματα πολιτικής για
την επίτευξη των στόχων του οικονομικού προγράμματος που υποστηρίζεται με την οικονο-
μική βοήθεια που παρέχεται από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης στο πλαίσιο της σύμβασης
δανειακής διευκόλυνσης. Οι πολιτικές της Ελληνικής κυβέρνησης παραμένουν πλήρως
προσανατολισμένες προς την διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, την εξα-
σφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση της
δυνητικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.
1. Η κυβέρνηση έχει κάνει μία δυναμική εκκίνηση στην υλοποίηση του οικονομικού προ-

γράμματος της.
2. Οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν αμετάβλητες` ο βραχυπρόθεσμος πληθωρισμός α-

ναθεωρήθηκε προς τα πάνω.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο.
4. Κοιτάζοντας προς το δεύτερο εξάμηνο του έτους και σύμφωνα με το πρόγραμμα του

Μαΐου, η κυβέρνηση θα περιορίσει το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρ-
νησης (σε δημοσιονομική βάση) στα 18,5 δις ευρώ: 

5. Η κυβέρνηση πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο στο τέλος Ιουλίου με τη ψήφιση ενός νέου
νόμου για τον προϋπολογισμό που ενισχύει το πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρησης.

6. Η προετοιμασία των προϋπολογισμών της γενικής κυβέρνησης για το 2011 σύμφωνα με



29

τις δεσμεύσεις του νέου νόμου για τον προϋπολογισμό βρίσκεται σε εξέλιξει.
7. Σύμφωνα με το αρχικό μνημόνιο, η Κυβέρνηση θα εστιάσει στην ενίσχυση της φορολογι-

κής διοίκησης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κατά τους προσεχείς μήνες. 
8. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης προχωρεί.
9. Η κυβέρνηση σχεδιάζει συγκεκριμένες προσπάθειες για τον περιορισμό των κινδύνων

στην εφαρμογή του προγράμματος της, και πιο συγκεκριμένα την ενίσχυση του ελέγχου
των δαπανών των οργανισμών της Γενικής Κυβέρνησης.

10. Το Κοινοβούλιο ψήφισε μια σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος
μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

11. Χρηματοδότηση και ταμειακή διαχείριση.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
12. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον με προ-

κλήσεις.
13. Οι συνθήκες ρευστότητας παραμένουν δύσκολες, αν και η αστάθεια στις αγορές έχει μειωθεί
14. Ο νόμος για το Τ.Χ.Σ. (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) που ψηφίστηκε δημι-

ουργεί ένα μηχανισμό υποστήριξης του απαιτουμένου ύψους των ιδίων κεφαλαίων των
τραπεζών.

15. Η τραπεζική εποπτεία έχει ενισχυθεί.
16. Η κυβέρνηση έχει παραγγείλει μια σε βάθος μελέτη σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές

για τον τραπεζικό τομέα. 
17. Οι αρχές λαμβάνουν πρωτοβουλίες με βάση το αποτέλεσμα των τεστ κοπώσεως του Ιου-

λίου 2010 από την CEBS.
18. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διατηρεί στενή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των χω-

ρώνέδρας και υποδοχής.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
19. Συνεπής με το μνημόνιο του Μαΐου, η κυβέρνηση προχωρά σε διαρθρωτικές μεταρρυθμί-

σεις που προωθούν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, και μειώνουν τους δημοσιο-
νομικούς κινδύνους.

20. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. (Αξίζει τον κόπο να έ-
χετε περισσότερη ενημέρωση).

21. Η κυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει και/ή θα ιδιωτικοποιήσει κρατικές επιχειρήσεις: ● Σιδη-
ρόδρομοι  ● Ενέργεια ● Άλλες κρατικές επιχειρήσεις.

22. Προσπάθειες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την επίτευξη ανάκαμψης του
ρυθμού ανάπτυξης:

Κλειστά επαγγέλματα. Σημαντικοί περιορισμοί για την είσοδο σε μια σειρά σημαντικών ε-
παγγελμάτων συνεπάγονται υψηλό κόστος για την οικονομία. Ως πρώτο βήμα, η κυβέρνηση
θα άρει περιορισμούς στα επαγγέλματα των νομικών, φαρμακοποιών, συμβολαιογράφων, αρ-
χιτεκτόνων, μηχανικών, και ορκωτών λογιστών. Αυτό θα περιλαμβάνει τη μείωση των απαι-
τήσεων αδειοδότησης, των γεωγραφικών περιορισμών και των ρυθμιζομένων τιμολογίων
……..Στη συνέχεια στις ενέργειες για τον τρίτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως
το τέλος του τετάρτου τριμήνου 2010) - iv Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις - Για την εν-
δυνάμωση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές - Κλειστά επαγγέλματα - Η κυβέρνη-
ση θα προτείνει νομοθεσία για την άρση των περιορισμών για τον ανταγωνισμό των επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων και του εμπορίου σε κλειστά επαγγέλματα συμπεριλαμβανομέ-
νων: ……-  αρχιτέκτονες, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή - μηχανικοί, σχετικά με την
ελάχιστη αμοιβή. 
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ολοκλη-
ρώσει την ουσιαστική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ανα-
γνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης και της συμμόρφωσης με ό-
λες τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκτός των άλλων, σχετικά
με τα franchised διπλώματα, τη σύσταση των διοικητικών δομών που είναι υπεύθυνες για την
εφαρμογή των κανόνων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων όπως και την έγκαιρη
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις τους για αναγνώριση.  
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Απολέσαμε την ψυχήν μας την ιδιοπροσωπίαν μας και ως εκ τούτου αγόμεθα και φερόμεθα…. Γράφει ο
Χρ.Γιανναράς (Καθ. 25-7-10): της διασποράς ……… «Ελληνες στη γλώσσα, στην εκπληκτική τους παιδεία, και
στην  ιστορική τους συνείδηση, με ταυτόχρονη οργανική πρόσληψη του επικαιρικού πολιτισμού της Δύσης και
κοσμοπολίτικη άνεση. Φορούσαν το φράκο ή την μακρά τουαλέτα στον εξωελλαδικό Ελληνισμό και ήταν άρ-
χοντες, τα φορούσαν οι Ελλαδίτες και ήταν καραγκιόζηδες».
Τη διαφορά την κάνει η ταυτότητα: Όταν είσαι κάποιος πατάς στέρεα σε ιστορική συνείδηση και έμπρακτη με-
τοχή σε παράδοση πολιτισμού,  προσλαμβάνεις ότι θέλεις και το κάνεις υπηρετικό των αναγκών σου».
Οι σημερινοί  Ελλαδίτες ; (για να μην συνεχίσω με τον Γιανναρά) έχουμε αποτινάξει από πάνω μας κάθε στοι-
χείον Ελληνικότητος και  βαρβαρίζουμε.
Τι σημαίνει λοιπόν Ελληνικότης;
-ΕΡΩΣ δια την ΑΛΗΘΕΙΑΝ(παγκόσμιος Νόμος) την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ(θυσιαστική ετοιμότης) την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
Η Επανάστασις του’21 δεν έγινε εναντίον των αντιχρίστων(;) Τούρκων αλλ’ εναντίον των αλλοφύλων που ήσαν
εν’αδίκω.
Επανεξέτασις – επαναδιαπραγμάτευσις όσων «αληθειών» κληρονομούμε η σε όσες βασιζόμαστε κατά και-
ρούς.Απάρνησις του αυτονόητου και αναζήτησις πίσω απ’το φαίνεσθαι του είναι, προκειμένου ν’αναμορφώσει
την ύπαρξίν του.Εμμονή στην απόστασιν ανάμεσα στο σημαίνον και στο σημαινόμενον.Η άρνησις της ταυτί-
σεώς των.Πεισματική άρνησις να υποκαταστήσουμε τον εμπειρισμό του «κοινωνείν» με την εξουσιαστικήν «α-
ντικειμενικότηταν» της νοησιαρχίας…..
-ΕΡΩΣ δια την ΤΙΜΗΝ, την ΔΟΞΑΝ, την ΓΝΩΣΙΝ, το ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ  ΙΔΕΩΔΕΣ (ωραίος ως Ελλην).
Στον αξιακόν κώδικα του Ελληνος πρώτην θέσιν κατείχε η ΤΙΜΗ και την τελευταίαν θέσιν η ζωή του.Βασικός
άξων γύρω απ’τον οποίον περιστρεφόταν η ζωή του Ελληνος ήτο η ΤΙΜΗ(περηφάνεια-φιλότιμο). (η Τιμή τιμή
δεν έχει…)
-ΕΡΩΣ δια την Αρχαιοελληνικήν(κ’όχι για τ’αποκαϊδια της την νεοελληνικήν). Η μόνη συμβατή στον εγκέφαλον
γλώσσα είναι η αρχαιοελληνική.Μόνον η αρχαιοελληνική μέσω του απαράμιλλου πλούτου της, παρέχει την α-
ναγκαίαν Ακρίβειαν και δομεί ορθώς τα αντικειμενικώς κρινόμενα ως δεδομένα  και απογειώνει τις δημιουργι-
κές ικανότητες του εγκεφάλου.(Λάμπει μέσα μου εκείνο π’αγνοώ, μα ωστόσο λάμπει).Δεν είναι τυχαίο πως οι
διεθνείς μάνατζερς ωθούνται στην γνώσιν αυτής της θεικής γλώσσης δια την απόκτησιν πρόσθετων δημιουρ-
γικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων.

-Αγάπη δια την ΦΥΣΙΝ (επανεξ-οικειωσις)ως μεγίστου Διδασκάλου…
-Αγάπη δια την ΖΩΗΝ (δια της τελειώσεως: καλός κ’αγαθός –αμφότερον βασιλεύς τ’αγαθός, κρατερός τ’αιχμη-
τής), την ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ, την ΤΕΧΝΗΝ(διαρκής αναζήτησις της Αρμονίας μέσω των αντιθέσεων,  του   Κάλλους).
-Διαρκής αγών δια την αυτογνωσίαν(γνώθι σ’αυτόν - μηδέν άγαν)
-Αέναη κίνησις προς το Μέτρον η/και την Λιτότηταν.
-Απόλυτη προτεραιότης στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.
Εννοούσε τον εαυτόν του ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού σώματος και οι αποφάσεις ελαμβάνοντο στις
ομηγύρεις: “Αν είναι παιδί μου να υποφέρει όλο το χωριό ας υποφέρουμε κι΄εμείς”. Δεν λάκιζαν όπως τώ-
ρα……
Ποτέ ο Ελληνας στην μακραίωνη ως τώρα ιστορία του δεν ήταν τόσο ατομιστής, δεν λάτρεψε τόσο το χρήμα.
Το χρήμα ήταν το μέσον δια την επίτευξιν ανωτέρων σκοπών και ποτέ στόχος ζωής.
-Προτεραιότης στην πραγματικήν Φιλίαν.
Πλατωνικός Ερως μεταξύ ανωτέρων ψυχών. Αδελφοποιία. Κι όχι αυτά τα σιχαμερά βδελύγματα της σύγχρονης
καταισχύνης –  διαστροφής(παρά Φύσιν). Οσοι αντιτίθενται στον φυσικόν τρόπον ζωής - στην Φύσιν-Νόμον ως
εκ της ύβρεως, δι’αυτούς, συνεπάγονται συνήθως ολέθριες συνέπειες (Νέμεσις).
Όποιοι διάγουν βίον σύμφωνον με τα ως άνω κύρια αυτά χαρακτηριστικά (του Ελληνος) είναι ευδαίμονες (Βή-
μαscience 25-07-2010)
Εστω και τούτην την ύστατην ώραν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα λανθάνοντα ανακλαστικά μας (Μήτις –

Χάσαμε την
ταυτότητα μας

Από το
Γιάννη Πλουμάκη

Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό
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Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Φωτογραφία εξωφύλλου: βλέπε στη στήλη Ομάδες Εργασίας, τις προτάσεις και συμπεράσματα Ο.Ε. με θέμα 
«ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»

πολύτροπη νόησις).Μπορούμε να ξανακερδίσουμε την χαμένη αξιοπρέπεια, την Αρχοντιά μας. Πώς; Μά ….θέ-
λει και κόπο, ιδίως τρόπο(μέσω της αυτογνωσίας – νοηματοδοτήσεως της υπάρξεως). Βασιλικώτατον το πο-
νείν, δουλικώτατον το τρυφάν. Μ.Αλέξανδρος

Ελαβα από φίλο Πανεπιστημιακό το παρακάτω κείμενο (προς επίρρωσιν των ανωτέρω) το οποίο γράφτηκε α-
πό τον κ. Χρήστο Φαϊλάδη  εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής πρεσβείας του Πεκίνου.

Τι γλώσσα μου έδωσαν; Eλληνική; 

Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει
παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους. Η μέθοδος διδασκα-
λίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμε-
νης εικόνας. Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, o Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι εί-
πε σχετικά: Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας
χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ι-
δέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ' όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει. Με
άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και
τη γλώσσα των Ελλήνων.
Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελλη-
νικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσε-
ων. Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η Ελληνική γλώσ-
σα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.
Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργα-
νώσεως και διοικήσεως .. Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να
αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος
-Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι.
Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνο-
λικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας.
Στον Ίμυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται.
Μιλώντας γι' αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την α-
ποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η ε-
παφή μας μ' αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελ-
ληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής.
Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογι-
στών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλ-
λες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές. Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον,
δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν με-
ταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ
πράγμα (σημαινόμενο) εννοείται με το αμ (σημαίνον).
Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες
τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν, δηλαδή, κάτι, απλώς επειδή έτσι 'συμφωνήθηκε' μεταξύ ε-
κείνων που την χρησιμοποιούν. ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η λέξη ενθουσιασμός = εν-
Θεώ, γεωμετρία = γη +μετρώ, προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο αρθρώνων λόγο). Έχουμε
δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προ-
γράμματα Ίμυκος , Γνώσεις και Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα
και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες. Και τούτο ε-
πειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση. 

<BR> 
Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα ΟΠΩΣ : τηλέ , λάνδη 

=...LAND, ΓΕΩ...,νάνο, μίκρο, μέγα, σκοπό....ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ...., κυκλο....., 
ΦΩΝΟ...., ΜΑΚΡΟ...., ΜΙΚΡΟ......, ΔΙΣΚΟ...., ΓΡΑΦΟ..., ΓΡΑΜΜΑ..., ΣΥΝ..., 

ΣΥΜ..., κ.λπ... 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D = COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ' αυτή δεν υπάρ-
χουν όρια και γι' αυτό είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητι-
κή και άλλες. Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζο-
νται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει. Γι' αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευ-
ρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κα-
νείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για χρώματα.
Προωθήστε αυτό το μήνυμα! Όχι για λόγους σοβινιστικούς, Μα για να μαθαίνουμε σιγά-σιγά την αλήθεια!
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