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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Συνάδελφοι,
Οι Έλληνες μηχανικοί σήμερα βιώνουν με όλους τους τρόπους τα επώδυνα
συμπτώματα μιας χρόνιας κρίσης που κυοφορήθηκε τα 50 προηγούμενα χρόνια
σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της παραγωγικής και της κοινωνικής μας πραγματικότητας.
Τα αιτήματα της διαφάνειας των διαδικασιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα της καθημερινής δραστηριότητας, του εξορθολογισμού των δαπανών και
ιδιαίτερα εκείνων που εξυπηρετούν το δημόσιο όφελος και το χαρακτήρα μιας
ανοικτής και δίκαιης πολιτείας, της θέσπισης κανόνων ποιότητας στον τομέα
των μελετών και των κατασκευών, της συνολικής αντιμετώπισης των θεμάτων
ανάπτυξης με ισχυρή αναφορά στην αειφορία και την περιβαλλοντική συνιστώσα και βέβαια ο απαραίτητος θεσμικός εκσυγχρονισμός που θα βασίζεται
σε ισχυρά επιστημονικά εργαλεία και τη διαρκή συμμετοχή και παρουσία της
κοινωνίας των πολιτών, εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα, παρά
την ουσιαστική συμβολή του ΤΕΕ τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά στην ανάδειξη και την προώθησή τους με όλους τους τρόπους στην ημερήσια διάταξη των διεκδικήσεων του κλάδου μας και της ελληνικής κοινωνίας.
Σήμερα με ισοπεδωτικές ρυθμίσεις που προαναγγέλθηκαν θίγονται σοβαρά
ζητήματα της συμμετοχής των μηχανικών στο νέο εθνικό και διεθνή καταμερισμό και γίνεται απόπειρα να υποβαθμιστεί ο χώρος των υπηρεσιών που παρέχονται από τα μέλη μας και να αντιμετωπίζονται ως χύδην συναλλαγές στο επίπεδο της λειτουργίας της προσφοράς και της ζήτησης όπου ο ανταγωνισμός
δεν καθορίζεται από το ζήτημα της ποιότητας και της ασφάλειας αλλά από τις
εκπτώσεις και τη μετατροπή της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης σε πλειστηριασμό προϊόντων στην υπεραγορά ενός υπερεθνικά διαρρυθμισμένου συστήματος.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ καλεί όλους τους συναδέλφους σε διαρκή κινητοποίηση μαζί
με όλες τις συλλογικότητες του τόπου για την υπεράσπιση του επιμελητηρίου
και των θετικών κατακτήσεων όλων των Ελλήνων πολιτών που πρέπει να αποτελούν αδιαπραγμάτευτο όριο για τις πρακτικές και τις πολιτικές που ασκούνται.-
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
12/11/2010
Μετά από αίτημα της Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ για παροχή γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα Προγραμματικής Σύμβασης του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λασιθίου και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Ανάπλαση παραλιακού Μετώπου Αγίου Νικολάου», η Δ.Ε. του Τμήματος αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση του Χαρ.
Χατζηβασίλη, Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού, απάντησε στη Νομαρχιακή Επιτροπή ως εξής:
Συνάδελφοι,
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού υπ’ αρ.
168/12.10.2010 εγγράφου σας, και αφού όπως γνωρίζετε το θέμα της καταστρατήγησης, εδώ και χρόνια,
της κείμενης νομοθεσίας για τις μελέτες για όλο τον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, δηλ. τον Ν. 33161, συζητήθηκε στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. του Τμήματος μας
της 14/10/2010 και 10/11/2010, σας επισυνάπτουμε
τη σχετική με το θέμα εισήγηση του κ. Χαρ. Χατζηβασίλη, Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού2.
Παράλληλα, πρέπει να γνωρίζετε ότι πάγια θέση του
Τμήματος μας, που έχει κατ’ επανάληψη εκφρασθεί
τα τελευταία χρόνια, είναι ότι η ανάθεση μελετών
σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό και αντιβαίνει στο χαρακτήρα τους και
την αποστολή τους. Επιπλέον η αποκόμιση πραγματικού δημόσιου οφέλους από τέτοιες μελέτες
και υπηρεσίες είναι συμπτωματική και τυχαία, επειδή δεν προέρχονται από τις θεσπισθείσες διαδικασίες και προϋποθέσεις.
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Αντίστοιχες θέσεις και απόψεις, έχουν και το ΤΕΕ
και τα υπόλοιπα Περιφερειακά του Τμήματα. Μάλιστα, σχετική επιστολή έχει πρόσφατα αποστείλει
και το ΤΕΕ/ΤΔΚ3.
Σας κάνουμε τέλος γνωστό ότι από κοινού με το
ΤΕΕ/ΤΔΚ θα διοργανώσουμε σύσκεψη με τους Πρυτάνεις των Ανώτερων & Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά την οποία θα τους εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα της ανάθεσης μελετών
μέσω Συμβάσεων, και επίσης θα εξετάσουμε τις δυνατότητες για συνεργασία για την προσφορά ερευνητικών υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, και ανάπτυξης τεχνολογίας & καινοτομίας.

Τα παραπάνω έχει αποδεχθεί με απόφασή του το ΕΜΠ από το 2000, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει:
«Το ΕΜΠ αυτοπεριοριζόμενο στην ερευνητική αποστολή του δεν επιτρέπει στα μέλη του την ανάληψη
ερευνητικών προγραμμάτων με σαφή τον χαρακτήρα
μελέτης τρέχουσας τεχνολογίας, δηλαδή συνήθων
μελετών που μπορούν να εκπονηθούν από γραφεία
μελετών». Ακριβώς τα ίδια, περιλαμβάνει απόφαση
1

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

της 8ης Σύσκεψης Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών (Χανιά 9-6-2009)
υπό την Προεδρία του Πρύτανη κ. Ι. Γρυσπολάκη και
την παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνου
και του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΚ, σύμφωνα με την οποία: «Τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές σχολές
της χώρας, ανταποκρινόμενα στην εκπαιδευτική, ερευνητική και εν γένει κοινωνική τους αποστολή,
δεν αποδέχονται την εκτέλεση προγραμμάτων που
δεν έχουν ερευνητικό ή εξειδικευμένο επιστημονικό
χαρακτήρα, αλλά αποτελούν μελέτες τρέχουσας τεχνολογίας και πρόκειται να εκπονηθούν με τον τρόπο που συνήθως εκπονούνται από γραφεία μελετών».

2

3

Το ΤΕΕ έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει αυτήν την καταστρατήγηση από τους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με βάση το Π.Δ. 488 που είναι η τεχνική βοήθεια, αλλά και από τη ΔΕΗ, το Κτηματολόγιο, την Εκκλησία, τα ΣΔΙΤ, τις συμβάσεις παραχώρησης και μια σειρά άλλες περιπτώσεις.
Ορίσθηκε με απόφαση της Δ.Ε., μέλος Επιτροπής Εισήγησης (που απαρτίζεται από τους Αλεξάκη Χαρίλαο, Πρόεδρο της Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ,
και Χατζηβασίλη Χαράλαμπο, Πρόεδρο του Συλλόγου Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης)
Η επιστολή ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΚ στην ηλ/κή διεύθυνση: http://www.teetdk.gr/index.php?id=38,227,0,0,1,0
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ
17/11/2010
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα τουρισμού κ. Γιώργο
Νικιτιάδη και στη Γενική Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη:

Κύριοι,

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

Για τον οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης επισημαίνουμε – προτείνουμε:
1. Είναι ένας Οργανισμός με 6 Γενικές Διευθύνσεις, 34 Διευθύνσεις, 132 τμήματα και 4 αυτοτελή τμήματα.
Ένας τέτοιος Οργανισμός σε καμιά περίπτωση δεν εξυπηρετεί μια σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δημόσια διοίκηση. Αντίθετα είναι γραφειοκρατικός και αντιπαραγωγικός.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.
Δεν
ορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της Περιφέρειας ανά Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση και Τμήμα. Επίσης ο αριθμός των στελεχών ΠΕ δεν αρ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κεί για να καλύψει τις θέσεις που ήδη υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτoδιοικήσεις αλλά και στις υπηρε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σίες της Περιφέρειας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Υπάρχουν αρμοδιότητες που ασκούνται μέχρι το 31.12.2012 από τις Περιφέρειες και στη συνέχεια πηγαί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νουν στους Δήμους. Με την ισχύ του Π.Δ. δεν διευκρινίζεται από πού θα ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.
Ο
Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης συντάχθηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία, τόσο ως
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
προς τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης όσο και ως προς τα Επαγγελματικά Δικαιώματα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Κύριε Υφυπουργέ, μετά από ενημέρωση που μας έκαναν Μηχανικοί – μέλη μας από το Λασίθι, και αφού
λάβαμε επίσης γνώση σχετικής με το θέμα επιστολής που σας απέστειλε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Δημήτρης Κουνενάκης, σας κάνουμε γνωστό ότι το θέμα της επισκεψιμότητας του μνημείου της Σπιναλόγκας κατά
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τους χειμερινούς μήνες (μετά και από το έντονο ενδιαφέρον του κόσμου να το επισκεφθεί με αφορμή την προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
βολή της τηλεοπτικής σειράς «Το νησί»), συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μας. Δεδομένου ότι η Σπιναλόγκα είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο της Κρήτης μετά την Κνωσό και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
επειδή επιπλέον το Τμήμα μας με βάση Προγραμματική Σύμβαση που έχουμε υπογράψει με τη Νομαρχιακή
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Αυτοδιοίκηση Λασιθίου ανέλαβε τη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας του Μνημείου της ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ, για
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την ένταξή του στον Κατάλογο των Παγκόσμιων Μνημείων της ΟΥΝΕΣΚΟ, γεγονός που καταδεικνύει το
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μέγιστο ενδιαφέρον που υπάρχει για την ανάδειξη και προβολή του μνημείου στην Ανατολική Κρήτη, παρακα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λούμε
να φροντίσετε ώστε το μνημείο να είναι επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Για τον οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επισημαίνουμε – προτείνουμε:
Δεν
ορίζεται
ο αριθμός των θέσεων εργασίας που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Περιφέρειας
ανά
Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση και Τμήμα. Επίσης ο αριθμός των στελεχών ΠΕ δεν αρκεί για
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
να
καλύψει
τις
θέσεις
που απαιτούνται σε όλες τις κατηγορίες που ήδη υπηρετούν στις υπηρεσίες της Περιφέ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρειας και που θα ανήκουν στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Σοβαρή επισήμανση και για τους δυο οργανισμούς:
Για
την
επιλογή
προϊσταμένων
οργανικών μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ παρεμβάλλεται το διαζευ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χτικό
«ή»
και
όχι
«το
ελλείψει».
Εδώ σας υπενθυμίζουμε το 235 / 2005 Πρακτικό Επεξεργασίας (Σχεδίου
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Προεδρικού Διατάγματος) του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σύμφωνα με το οποίο δεν είναι επιτρεπτό να
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διάφορων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Συνεπώς, είναι ε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη δια.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
βάθμιση που εισάγεται στον υπαλληλικό κώδικα, κατηγορίας μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επίσης κάνουμε αναφορά:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Στο πρακτικό συνεδρίασης Νο 34 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Στο με αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18-06-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Στο Ν 3316 περί μελετών : άρθρο 25 παράγραφος 2 σελ. 475
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.
Στο Ν 3528/2007 Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας άρθρο 84 σελίδα 604 και άρθρο 97 σελίδα 609
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.
Στο
Π.Δ. 910/77 άρθρο 4α,β (ΦΕΚ τ. Α ,αρ.φύλλου 305, 10-11-1977). Το Π.Δ. είναι σε ισχύ σύμφωνα με
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την
παρ.
2 άρθρο 32 του ΠΔ 69/8-16 Φεβρ. 1988 (ΦΕΚ Α 28).
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Σ.Σ. μετά από τις έντονες και συντονισμένες πιέσεις που δέχθηκε το Υπουργείο και από το Δήμο Αγ. Νικολάου κ.α. Φορείς, έδωσε εντολή ώστε το μνημείο να είναι επισκέψιμο και κατά τη χειμερινή περίοδο.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΤΟΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».
2/12/2010
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις και παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την ΕΜΔΥΔΑΣ αλλά και
συναδέλφους που υπηρετούν σε Υπηρεσίες, απέστειλε στον Υπουργό και Υφυπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γ.Γ. Περιφέρειας και στους Βουλευτές (με κοινοποίηση σε ΤΕΕ, ΠΤ ΤΕΕ, κλαδικούς
Συλλόγους) απόψεις4 για το Προεδρικό Διάταγμα για τον εσωτερικό Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης).
Στη συνέχεια, μετά από τη διαπίστωση ότι στην τελικά προωθούμενη προς ψήφιση μορφή τόσο του σχ. ΠΔ για τον Οργανισμό των Περιφερειών όσο και του σχ. ΠΔ για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μεταξύ άλλων, για την επιλογή προϊσταμένων ανάμεσα στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ δεν υπήρχε σαφές προβάδισμα των αποφοίτων
ΠΕ και ΤΕ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε επιστολή από κοινού με το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης και το Οικονομικό Επιμελητήριο –
ΤΑΚ, στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας (με κοινοποίηση στους ίδιους αποδέκτες όπως προηγουμένως) τόσο για
το Προεδρικό Διάταγμα για τον εσωτερικό Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης όσο και για τον «Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». Το κείμενο της επιστολής, μετά από εισήγηση της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης,
αλλά και η σχετική απόφαση για την αποστολή της, λήφθηκε μετά από έκτακτη σύσκεψη της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ και Εκπροσώπων των κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών τη 1/12/2010. Το κείμενο της κοινής επιστολής έχει ως εξής:
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Με τιμή
Οι Πρόεδροι Δ.Ε. των Επιμελητηρίων
ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο.Ε.Ε./Π.Κ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κ.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Π.
Ινιωτάκης
Γ.
Αμπαρτζάκης
Κ. Καμπιτάκης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Από τη σύσκεψη της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ με Εκπροσώπους των κλαδικών
Συλλόγων

βλέπε σελ 14 στο ΤΑΥ, τεύχος 92
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Από τη σύσκεψη της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ με Εκπροσώπους των κλαδικών
Συλλόγων
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΕΕ
3/12/2010
Την παρακάτω επιστολή έστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Πρόεδρο, τη Δ.Ε. και το Προεδρείο της «Α» του ΤΕΕ:

Συνάδελφοι, η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος μας στη συνεδρίαση της 2/12/2010 συζήτησε το θέμα που
προέκυψε από την απεργία διαρκείας που κήρυξαν οι 100 και πλέον συμβασιούχοι υπάλληλοι του ΤΕΕ.
Δεδομένου ότι και στο Τμήμα μας, υπηρετούν μέσω Ομάδων Εργασίας 3 άτομα (1 Μηχανικός, 1 Βιβλιο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θηκονόμος
και 1 Οικονομολόγος ΤΕΙ που αντίστοιχα απασχολούνται, μεταξύ άλλων, με Αμοιβές, Βιβλιοθήκη
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και Λογιστήριο), το πρόβλημα που δημιουργείται και στο Τμήμα μας, που καλύπτει 2310 Μηχανικούς (στοι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χεία της 3/12/2010) είναι τεράστιο.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η ΔΕ αφού έλαβε υπόψη της και αντίστοιχες αποφάσεις και θέσεις και άλλων Περιφερειακών Τμημάτων
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του ΤΕΕ, αποφάσισε τα εξής:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Να εκδηλώσει με κάθε τρόπο την συμπαράσταση του Τμήματος στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων για
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
καταβολή των δεδουλευμένων και για ανανέωση των συμβάσεων με προοπτική την μονιμοποίησή τους, εφ’
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
όσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Να ζητήσει από το κεντρικό ΤΕΕ να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προς την Κυβέρνηση, ώστε
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
να εξαιρεθούν από τις περιοριστικές διατάξεις του Ν.3833/2010 «Περί προστασίας της Εθνικής Οικονομίας»
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
οι Ομάδες Εργασίας και να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς που καθορίζει ο Ν. 1486/1984 «Τρο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας». Το ΤΕΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
να παράξει Επιστημονικό Έργο με τους φραγμούς που τίθενται στις αμοιβές των Ομάδων Εργασίας από τις
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
περιοριστικές διατάξεις του Νόμου 3833/2010, και είναι αδιανόητο να μπαίνουν φραγμοί και περιορισμοί
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
από το μνημόνιο, σε έναν φορέα, τον Τεχνικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης, που είναι απολύτως αυτοχρημα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τοδοτούμενος, τουτέστιν δεν παίρνει ούτε ένα Ευρώ από το κράτος. Λογικές όπως αυτές που θέλει να υ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πηρετήσει ο εν λόγω Ν. 3833/2010, δεν παρέχουν προστασία στην Εθνική Οικονομία, αλλά αντιθέτως ισο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πεδώνουν
κάθε επιστημονική και παραγωγική δύναμη της χώρας, με καταστροφικές συνέπειες για την Ε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θνική Οικονομία.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Να επισκεφθεί τον Επίτροπο, στην προσπάθεια αναζήτησης διεξόδου στο πρόβλημα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Να ενημερώσει τους Βουλευτές της Ανατολικής Κρήτης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Να ζητήσει από το κεντρικό ΤΕΕ να φροντίσει ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για την α....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μοιβή όλων των συμβασιούχων (πρόβλεψη στον προϋπολογισμό).
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.
Να
ζητήσει την συμπαράσταση όλων των Προέδρων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6/12/2010
…Επείνασα γαρ, και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ με, ξένος ήμην, και συνηγάγετέ με, γυμνός, και περιεβάλετέ με, ησθένησα, και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με…
Kατά Ματθαίον Ευαγγέλιο [ κεφ. κε' στίχοι 31-46]
Με αφορμή τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (24.11.2010), για το
γεγονός της διακοπής της υδροδότησης του καταυλισμού των Ρομά στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασού στο
Ηράκλειο, η Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΑΚ, συζήτησε το θέμα στη συνεδρίαση της 25.11.2010, και επισημαίνει τα παρακάτω:
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1. Θεωρεί πως η διακοπή της υδροδότησης σε όλους τους κατοίκους του καταυλισμού, παρά
τα σημαντικά προβλήματα που
έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα και το πιθανό κόστος που επικαλούνται οι αρμόδιοι φορείς,
αποτελεί πράξη που στρέφεται
εναντίον όλων ανεξαιρέτως
των κατοίκων του καταυλισμού,
χωρίς να επιμερίζει ευθύνες όπως προβλέπει ρητά το νομικό
και το πολιτικό κεκτημένο της
ελληνικής και της ευρωπαϊκής
πραγματικότητας.
2. Η συγκροτημένη πολιτεία ,η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών είναι σαφώς εκείνοι που έχουν την ευθύνη της επίλυσης σοβαρών
ζητημάτων που σχετίζονται με το δημόσιο χώρο
και τις υποδομές κατοίκησης σε μια περιοχή και
θεωρούμε αυτονόητο -όπως ορίζουν οι ελληνικές
και ευρωπαϊκές συνθήκες – πως δεν εξαιρείται από το ενδιαφέρον τους και τις υποχρεώσεις τους
καμιά περιοχή και ιδιαίτερα εκείνες που σαφώς
διαθέτουν χαρακτηριστικά που απαιτούν την ιδιαίτερη προσέγγιση και φροντίδα τους.
3. Στις περιοχές του καταυλισμού των Ρομά, όπως
και στις περιοχές αυθαιρέτων, είναι προφανές
πως η ποιότητα του δημόσιου χώρου είναι ανύπαρκτη και οι υπηρεσίες που παρέχονται στους
πολίτες για την εξυπηρέτηση βασικών ανθρώπινων αναγκών, δεν ανταποκρίνονται με κανένα
τρόπο στα ελάχιστα αποδεκτά όρια που οφείλει
να θέτει και να υπερασπίζεται για όλους, μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία.
4. Καλούμε τους φορείς της περιοχής και το Δήμο
Ηρακλείου, να αναδείξουν, να επεξεργαστούν
και να προτείνουν αξιόπιστες λύσεις που θα συμβάλουν στην άρση των αποκλεισμών που υπάρχουν στο δημόσιο χώρο της αστικής και της περιαστικής ζώνης της πόλης και να αναλάβουν
την ευθύνη για την αντιμετώπιση ανοικτών ζητημάτων που χρονίζουν, με διαρκή και ανοικτή
διαπραγμάτευση με όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο ζήτημα και ιδιαίτερα με την κοινότητα
των Ρομά.
5. Όπως έχει δείξει μέχρι τώρα η διεθνής και η ελληνική εμπειρία, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί εξαιρετικά πολύπλοκη και απαιτητική υπόθεση και απαιτεί γνώση και ανάλυση των ιδιαίτερων συνθηκών που επιτρέπουν την παγίωσή του όσο και την αταλάντευτη συμμόρφωση στις ελληνικές και ευρωπαϊκές προβλέψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

που οδηγούν στην αντιμετώπιση και την εξάλειψή του. Στην προσπάθεια αυτή ο ρόλος των πολιτών, των φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καταλυτικός και ουσιαστικός.
6. Ζητούμε την άμεση επίλυση του θέματος της υδροδότησης των Ρομά και την ανάληψη πρωτοβουλιών από το Δήμο Ηρακλείου, στον οποίο εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο εκφράζουμε την
αμέριστη και διαρκή υποστήριξή μας για όλα τα
σχετικά θέματα και ιδιαίτερα εκείνα που έχουν
άμεση επίπτωση σε θέματα υγιεινής και δημόσιας υγείας και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε
κοινές πρωτοβουλίες και να συμμετέχουμε σε
δράσεις που θα θέσουν ουσιαστικά ζητήματα για
την επαφή και τη συνεννόηση με τις κοινότητες
όσων βιώνουν αποκλεισμούς στο δημόσιο χώρο
και ιδιαίτερα με τους Ρομά της Νέας Αλικαρνασού. Στην προσπάθεια αυτή η συμβολή όλων
μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη.
7. Τα ζητήματα της ποιότητας του Δημόσιου χώρου, του δικτύου κοινοχρήστων λειτουργιών και
εξυπηρετήσεων των αστικών κέντρων και της υπαίθρου, της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά και
τις κοινωφελείς υπηρεσίες και κυρίως το μεγάλο
θέμα της ανάπτυξης εκπαιδευτικών θεσμών
και σχολικών υποδομών και μηχανισμών προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων όλων
ανεξαιρέτως των κοινωνικών μας εταίρων και
των συμπολιτών μας, θεωρούμε πως πρέπει να
αποτελέσουν πάγιες προτεραιότητες των
συλλογικών φορέων, της αυτοδιοίκησης όλων
των βαθμών και βεβαίως των μελών του
ΤΕΕ/ΤΑΚ και των συμπολιτών μας, προς τους
οποίους με αυτό το ψήφισμα απευθυνόμαστε
και τους οποίους καλούμε σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις.-
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ:
• Σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου της Παραγωγής Έργων
• Τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου 3316/2005
• Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων Έργων
(Νόμος 3669/2008) και άλλες διατάξεις
7/12/2010
Επιστολή με τις Παρατηρήσεις και Προτάσεις5 του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα σ/ν για Μελέτες και Έργα, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ
στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα. Η επιστολή, που κοινοποιήθηκε και σε Υφυπουργούς και Γ.Γ. του ίδιου Υπουργείου, στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, στο ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα, αναφέρει τα εξής:

τεχνολογιών και η κοινοτική νομοθεσία (π.χ. οδηγία για τη δημόσια πληροφορία, οδηγία INSPIRE κ.α.)
θα επιφέρουν βέβαιες αλλαγές στο μέλλον δημιουργώντας νέα πολυνομία και δυσκαμψία εφαρμογής.
Στα
Σχέδια Νόμου που εξετάστηκαν, διαπιστώνεται ακόμη μια δυσάρεστη και αδιανόητη «καινοτομία» που
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
εισάγουν.
Για πρώτη φορά, με τέτοια έκταση και ένταση, τίθεται στο περιθώριο το ΤΕΕ, ενώ αναβαθμίζεται
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σημαντικά ο ρόλος άλλων επιστημόνων, ειδικότερα στο νόμο για την Α.Ε.Π.Ε..
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θεωρεί ότι ο ρόλος των τεχνικών που αποδεδειγμένα έχουν την κατάλληλη γνωστική βάση
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για τον έλεγχο των Έργων και των Μελετών οφείλει να είναι ενισχυμένος και κυρίαρχος σε στελέχωση και τε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χνογνωσία.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα την ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη, την ποιότητα και την ασφάλεια για
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τα δημόσια έργα, είμαστε πρόθυμοι για συνεργασία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη του τόπου
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και της χώρας μας. Επιπλέον, είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση χρειαστείτε
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για τις θέσεις και τις απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ επί των τριών σχεδίων Νόμου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κύριε Υπουργέ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετέχοντας ενεργά στο διάλογο για τα θέματα που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής των δημοσίων έργων και μελετών και αφού μελέτησε ενδελεχώς τα προτεινόμενα σχέδια νόμων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μέσω των Μονίμων Επιτροπών Δημοσίων Μελετών και Δημοσίων Έργων, με απόφασή της η Δ.Ε. κατέληξε
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σε μια γενική θεώρηση και για τα τρία σχέδια Νόμου καθώς και σε αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κατ’ άρθρο ξεχωριστά για κάθε σχέδιο νόμου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το όραμα, η προοπτική και οι τομές που απαιτούνται για την ώθηση του κλάδου των κατασκευών και των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
συναφών
υπηρεσιών προς τα εμπρός, έξω και πέρα από το τέλμα της κρίσης, λείπουν από τρία σχέδια νόμου.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Με τις ρυθμίσεις που εισάγονται, αυξάνεται η γραφειοκρατία και το κόστος εποπτείας εφαρμογής του θεσμικού
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πλαισίου με δυσμενείς επιπτώσεις στα δημοσιονομικά αποτελέσματα της χώρας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Κρίνοντας από την εφαρμογή τόσο του Ν.3316/2005, όσο και του Ν.3669/2008, δημιουργείται, εκ των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πραγμάτων, η πεποίθηση ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις στο σύστημα παρα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γωγής Δημοσίων Έργων και οι προτεινόμενες αλλαγές, σε καμιά περίπτωση, δεν θα μπορούσαν να χαρακτη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ριστούν ως τομές, στην κατεύθυνση της εξυγίανσης του, γιατί:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Διαφαίνεται η τάση ενίσχυσης μεγάλων σχημάτων (υφιστάμενων ή προσδοκώμενων) και ο προσανατολισμός
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στα μεγάλα έργα ενώ παράλληλα για τα μικρής κλίμακας έργα και μελέτες, τα οποία αφορούν κυρίως στην
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
περιφέρεια, το θεσμικό πλαίσιο παραμένει γραφειοκρατικό και ανελαστικό, όπως το υφιστάμενο.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Δεν λαμβάνεται υπόψη καμιά κατανομή (γεωγραφική, οικονομική, κλαδική κτλ) τόσο του εργοληπτικού,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
όσο και του μελετητικού δυναμικού της χώρας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Ο Προγραμματισμός των έργων, βασίζεται αποκλειστικά στην αντίληψη και τις αποφάσεις της Πολιτικής
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ηγεσίας. Ως αποτέλεσμα, κατασκευάζονται έργα με μόνο κριτήριο την ωριμότητα και όχι την αναγκαιό....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τητα για πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανάπτυξη και την κοινωνία.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των περισσότερων περιοχών της χώρας (νησιωτικότητα, ορεινοί ό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γκοι κτλ) για τις οποίες, σύμφωνα με το σύνταγμα και την κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να λαμβάνεται ει.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δική
μέριμνα για τη βιωσιμότητα και τις ιδιαιτερότητές τους καθώς και τη συνοχή στο αναπτυξιακό μο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντέλο της χώρας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι είναι εντελώς διαφορετικές οι απαιτήσεις των μελετών και των έργων μεγάλης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κλίμακας, από αυτές των αντίστοιχων μικρής κλίμακας. Το υφιστάμενο πλαίσιο αποδείχθηκε «βαρύ»,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
«χρονοβόρο» και «δυσκίνητο» για τα μικρά έργα και μελέτες και ως τέτοιο θα εξακολουθεί με τις προ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τεινόμενες ρυθμίσεις.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
•.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ο «Καλλικράτης» για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την αξιοποίηση νέων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Το πλήρες κείμενο με τις παρατηρήσεις ευρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλ/κή διεύθυνση: http://www.teetak.gr/
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ΗΜΕΡΙΔΑ στο πλαίσιο της 3ης Έκθεσης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και της 5ης Έκθεσης
«ΟΙΚΟΔΟΜΩ»
Την ημερίδα, η οποία έχει
πλέον καθιερωθεί και γίνεται
σε ετήσια βάση στο πλαίσιο
σχετικών Εκθέσεων που
διοργανώνει η «ΑΛΦΑ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ», χαιρέτισε
ο
πρόεδρος
του
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης, ο οποίος στο
χαιρετισμό του, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
Η σημερινή κρίση,
που συνεχίζει να
εξελίσσεται σε
μία από τις πιο
σοβαρές οικονομικές και όχι
μόνο κρίσεις
της σύγχρονης Ιστορίας της
χώρας, τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και
στα δημόσια οικονομικά, μπορεί, όσο και αν αυτό
φαίνεται οξύμωρο, να αποτελέσει την απαρχή της
δημιουργίας ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. Το νέο
μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
πρέπει, μεταξύ των άλλων, να έχει βασικές επιδιώξεις τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και τον μετασχηματισμό των ελληνικών περιφερειών σε εξωστρεφείς οικονομίες παραγωγής και πώλησης ανταγωνι-

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με την εταιρεία διοργάνωσης Εκθέσεων «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» διοργάνωσε ημερίδα στο πλαίσιο της 5ης Έκθεσης «ΟΙΚΟΔΟΜΩ» & της
3ης Έκθεσης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, με πολύ μεγάλη συμμετοχή
τόσο Μηχανικών (οι συνάδελφοι δεν χωρούσαν στην αίθουσα και πολλοί από αυτούς ήσαν όρθιοι καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης, και το ΤΕΕ/ΤΑΚ ζητά συγγνώμη για την ταλαιπωρία αυτή), όσο και επισκεπτών της Έκθεσης.
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στικών προϊόντων και υπηρεσιών, με απώτερους
στόχους τη δραστική μείωση του δυσθεώρητου οικονομικού ελλείμματος, την αύξηση της απασχόλησης
και τη μείωση της ανεργίας.
Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω απαιτείται μεγάλο μέρος των δημοσίων και ιδιωτικών πόρων να κατευθυνθεί

Το Προεδρείο: φαίνονται από αριστερά ο κ.
Ινιωτάκης, ο κ. Κατσαράκης και ο κ. Καραμπίκας

Η 1η ενότητα, αφορούσε τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και ο κ. Ινιωτάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό, καθώς και το
σχεδιασμό του ΤΕΕ για την ενημέρωση των μελών του
(διοργάνωση σειράς σεμιναρίων).
Η 2η ενότητα, αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Άποψη της κατάμεστης αίθουσας

σε επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας που θα ανασυστημάτων σε στέγες και ο κ. Ινιωτάκης αναφέρθηκε με
δυθούν από τις κοινωνικές εξελίξεις και τις μεγάλες
συντομία στη σχετική διαδικασία, και στη συνέχεια παπροκλήσεις (πρωτοφανή φτώχεια και ανεργία, μεταρουσίασε τους εισηγητές.
νάστευση, νέες διατροφικές τάσεις, κλιματικές αλΟι δύο εισηγητές της 1ης ενότητας, παρουσίασαν δύο
λαγές, έλλειψη βασικών πρώτων υλών
κ.λπ.).
Ημερίδες σαν την σημερινή, που γίνονται στο πλαίσιο Εκθέσεων πρωτοποριακών προϊόντων (και υπηρεσιών) που
στοχεύουν να συνδράμουν στην εφαρμογή των φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών στην πράξη με τελικό ζητούμενο
την προστασία του περιβάλλοντος με
ταυτόχρονη εξοικονόμηση (κυρίως) ενεργειακών πόρων, αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία άμεσης ενημέρωσης και
πληροφόρησης για το ευρύτερο κοινό
αλλά και για εμάς τους Μηχανικούς, όπου λόγω της φύσης της δουλειάς μας Οι εισηγητές κ.κ. Κουτρούλης (αριστερά) και Κτενιαδάκης
ως μελετητές, επιβλέποντες ή κατασκευαστές οικοδομικών έργων, είναι
πολύ σημαντικό να κατευθυνθούμε σε
ανατέλλουσες και δυναμικές δραστηριότητες, σε παραδοσιακούς αλλά ανταγωνιστικούς και με εξωστρεφή προσανατολισμό κλάδους καθώς και σε επιχειρήσεις, επενδυτικά σχήματα και
σχέδια που θα δημιουργήσουν και θα
διαθέσουν, στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, προϊόντα και υπηρεσίες
της νέας ζήτησης του 21ου αιώνα.
Στη συνέχεια, ο κ. Ινιωτάκης αναφέρθηκε
με συντομία στις εισηγήσεις που επρόκειτο
να παρουσιαστούν σε δύο ενότητες:

Οι εισηγητές κ.κ. Βαρδουλάκης (μέσο) και Φραγκιαδάκης (δεξιά)
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Ο κ. Γιάννης Φραγκιαδάκης, Φυσικός, Καθηγητής ΤΕΙ
Κρήτης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου
«Φωτοβολταϊκό Πάρκο», στην εισήγηση του με θέμα «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα
και στέγες κτιρίων», παρουσίασε τεχνικά θέματα και ζητήματα για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα και στέγες, τα υλικά, τον τρόπο ανάρτησης, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τον τρόπο σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ κ.α.

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και επίκαιρες εισηγήσεις:
Ο κ. Χαράλαμπος Κουτρούλης, Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, στην εισήγηση του με θέμα «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ): Θεσμικό
πλαίσιο και διαδικασίες εφαρμογής του», παρουσίασε
αρκετά αναλυτικά το νέο Κανονισμό, που οι Μηχανικοί
καλούνται να εφαρμόζουν από 1/10/2010.
Ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Μιχάλης Κτενιαδάκης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, στην εισήγηση του με θέμα «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών-Ενεργειακές
μελέτες προ θεμελίων», κατ’ ουσία συνέχισε και ανέλυσε ακόμα περισσότερο το θέμα που ανέπτυξε ο προηγούμενος ομιλητής.
Στη συνέχεια, οι δύο εισηγητές της 2ης ενότητας, παρουσίασαν δύο επίσης ενδιαφέρουσες και επίκαιρες εισηγήσεις:
Ο κ. Παύλος Βαρδουλάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Τομεάρχης Μελετών & Κατασκευών ΔΕΗ Περιοχής Ηρακλείου, στην εισήγηση του με θέμα «Διαδικασία αδειοδότησης Φ/Β εγκαταστάσεων σε δώματα και στέγες
κτιρίων - σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ».

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θέλει να ευχαριστήσει και από τις σελίδες του περιοδικού όλους όσους συντέλεσαν στην επιτυχία της ημερίδας συμμετέχοντας με την παρουσία τους και τις παρεμβάσεις τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε, το μέλος της Δ.Ε. του Τμήματος κ. Ν. Κατσαράκη για την αμέριστη στήριξη της ημερίδας σε
οργανωτικό επίπεδο, καθώς επίσης και την Α-Εκθεσιακή και τον Πρόεδρο της κ. Α. Καραμπίκα για την
πολύ καλή συνεργασία που και φέτος το ΤΕΕ/ΤΑΚ
είχε μαζί του (να σημειωθεί ότι πρόκειται για την έκτη φορά που το ΤΕΕ/ΤΑΚ συνεργάζεται με την «Α
– Εκθεσιακή», διοργανώνοντας ημερίδα).

Σ.Σ. Οι 4 εισηγήσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ηλ/κή διεύθυνση: http://www.teetak.gr/
στην ενότητα «Εκδηλώσεις, ...Ημερίδες 2010»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ
Σε μία κατάμεστη από κόσμο αίθουσα (δεν υπήρχαν θέσεις ούτε για όρθιους), πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22/11/2010 στο Δημοτικό Πολυχώρο
Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου (Παλιά Λαχαναγορά), εκδήλωση που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά
την οποία βραβεύθηκε ο διακεκριμένος Πολιτικός
Μηχανικός Μανώλης Βεληβασάκης6, τ. Πρόεδρος
του Εθνικού Συμβουλίου, τ. Πρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής και ιδρυτικό μέλος του Ελ-

ληνο – Αμερικανικού Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου της Δ.Ε. κ. Π. Ινιωτάκη, τον κ. Βεληβασάκη παρουσίασε ο Επιμελητής της Μ.Ε. «Προβολής & Προώθησης των δράσεων & του έργου του ΤΕΕ/ΤΑΚ»
του Τμήματος κ. Μ. Καλογεράκης.
Στη συνέχεια, ο κ. Βεληβασάκης έκανε διάλεξη χωρισμένη σε δύο μέρη:

6

Λίγα λόγια για το Μανόλη βεληβασάκη:
Ο Μανώλης βεληβασάκης,, γέννημα θρέμμα της Κρήτης, τελειώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο ηράκλειο, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στη Νέα Υόρκη. Μέσα σε λίγα χρόνια, κατάφερε να γίνει ένας από τους 8 κύριους μετόχους μελετητικής εταιρείας με διεθνή παρουσία η οποία,
μεταξύ άλλων, ειδικεύεται στη μελέτη πολύ υψηλών κατασκευών καθώς και στην ανεύρεση των αιτιών της πτώσης κτιρίων από φυσικές και άλλες
καταστροφές. Μερικές από τις κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του είναι οι μελέτες για κάποια από τα υψηλότερα κτίρια στον κόσμο όπως των δίδυμων πύργων «Πετρόνας» στην Κουάλα Λουμπούρ, η αποκατάσταση του θόλου του Καπιτωλίου στη Νέα Υόρκη, η αντισεισμική ενίσχυση του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης μετά τους σεισμούς του 1999 και πιο πρόσφατα η αποκατάσταση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου μετά την
τρομοκρατική επίθεση της 11/99 στη Νέα Υόρκη. Σήμερα ασχολείται με τη μελέτη για το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο (1001 μ!) που ευρίσκεται
στη Σαουδική Αραβία.
Ο Μανώλης βεληβασάκης υπηρέτησε καθηγητής Μηχανικής στο «New York Institute of Technology» και τώρα είναι καθηγητής στο «Institute of
Design and Construction». Διακρίσεις και βραβεία έχει πάρει από τους «US Consulting Engineers Council» την «American Society of Civil Engineeers» την πόλη της Νέας Υόρκης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, το Δήμο Αθηναίων, ενώ το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης του απέδωσε το Οφφίκιο του Άρχοντα της Ευταξίας.
Η διατήρηση της Ελληνικής συνείδησης καθώς και των δεσμών με την πατρίδα αποτέλεσαν οδηγό του. Έτσι, υπηρετεί την Παγκρητική Ένωση Αμερικής για πάνω από 30 συνεχή έτη με αποκορύφωμα την προεδρία του από το 2005 – 2009. Ακόμη διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών
Νέας Υόρκης «Μίνως» καθώς και του Παγκρητίου Κληροδοτήματος, το οποίο χρηματοδοτεί θεσμούς και έργα στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο
Κρήτης όπως και τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου Κρήτης, το βοτανικό Πάρκο Κρήτης καθώς και τα θερινά μαθήματα αλλοδαπών φοιτητών στα
2 ΑΕΙ της Κρήτης.
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ΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ «ΗΡΩΟΥ»
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από σχετικό αίτημα
και σχολαστική πληροφόρηση που είχε από το Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων για την εξέλιξη των
διαδικασιών του τελευταίου χρόνου και την αρνητική απάντηση του ΥΠΠΟΤ για την αναπομπή του θέματος της κήρυξης του «Ηρώου» της Πλατείας Ελευθερίας στο Ηράκλειο σε διατηρητέο μνημείο για
την πόλη από το Κεντρικό Συμβούλιο νεωτέρων
μνημείων, και αφού συζήτησε το θέμα σε όλες του
τις διαστάσεις, απέστειλε τεκμηριωμένη απόφαση
στους Φορείς και Υπηρεσίες που εμπλέκονται7, καλώντας τους σε συνάντηση – συζήτηση προκειμένου
να διαμορφωθεί μια κοινή στάση και ένα πλαίσιο περαιτέρω δράσης.
Σκίτσο (της εποχής) του Αρχιτέκτονα Δημ. Κυριακού (1930-33)

Η συνάντηση – συζήτηση πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 22/12/2010 στα Γραφεία του Τμήματος
στην οδό Πρεβελάκη & Γρεβενών στο Ηράκλειο και
συμμετείχαν Εκπρόσωποι όλων των Φορέων που
προσκλήθηκαν. Τη συζήτηση παρακολούθησαν επίσης και πολλοί Αρχαιολόγοι, μέλη του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων.
Από όλους που συμμετείχαν αποφασίστηκε να
συσταθεί μία κοινή Επιτροπή (τα μέλη της οποίας
θα οριστούν μετά από υπόδειξη κάθε συμμετέχοντα
Φορέα μέσα στις προσεχείς ημέρες), η οποία θα παρακολουθήσει το θέμα και θα φροντίσει ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, να λάβει θετική στάση απέναντι στο αίτημα για την κήρυξή του Ηρώου ως διατηρητέου μνημείου για την πόλη, υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες των αρμόδιων φορέων της περιοχής και της πόλης και φροντίζοντας ώστε να ικανοποιηθεί τελικά το δίκαιο και
βάσιμο αυτό αίτημα.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Απονομή πλακέτας

 Το πρώτο μέρος που ήταν στα Ελληνικά, είχε θέμα το «Ρόλο του
Μηχανικού στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον» όπου ο διακεκριμένος ομιλητής αναφέρθηκε
στις δυνατότητες που υπάρχουν
για τους Έλληνες Μηχανικούς να
απασχοληθούν και σε ορισμένες
περιπτώσεις με σκληρή δουλειά να
μεγαλουργήσουν κάνοντας διεθνή
καριέρα στο εξωτερικό, υπό την
προϋπόθεση να δουλέψουν οργανωμένοι σε αξιόπιστα μελετητικά ή / και εργοληπτικά γραφεία και εταιρείες.
 Το δεύτερο μέρος που ήταν στα
Αγγλικά (λόγω δυσχέρειας του ομιλητή στη μετάφραση των τεχνικών
όρων), ήταν μία τεχνική παρουσίαση έργων κατασκευής ουρανοξυστών με αγγλικό τίτλο «Skypokers
– state of the art in structural design». Η σχετική εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση, υπάρχει
στην ιστοσελίδα του Τμήματος
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.teetak.gr στην ενότητα «Εκδηλώσεις, ...Ημερίδες
2010».

Φωτογραφία του Ηρώου από τα εγκαίνια ή κάποια επέτειο (;)
κατά την περίοδο λειτουργίας του (1933-1941)

Φαίνονται από αριστερά ο κ. Ινιωτάκης, ο κ. Βεληβασάκης και ο κ. Καλογεράκης

Φωτογραφία της Πλατείας Ελευθερίας (1933) μετά
την ολοκλήρωση του Ηρώου. Αριστερά διακρίνεται
το κτίριο της Νομαρχίας και δεξιά το παλιό
αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Φωτογραφία της Πλατείας Ελευθερίας κατά την
περίοδο χρήσης του Ηρώου. Αριστερά διακρίνεται
το κτίριο της Νομαρχίας και δεξιά το νέο
αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Κατάμεστη η αίθουσα

Η εκδήλωση έκλεισε με τη βράβευση με τιμητική
πλακέτα την οποία παρέδωσε στον κ. Βεληβασάκη ο
Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης.

7
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Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης, 13η Εφορεία βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Δ/νση Πολεοδομικών Λειτουργιών Δήμου Ηρακλείου,
Γραφείο Παλιάς Πόλης Δήμου Ηρακλείου, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου και Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων – Παράρτημα Κρήτης
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ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ «ΗΡΩΟΝ» ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με απόφαση της 2/12/2010:
1. Εκφράζει την αντίθεση του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην αναιτιολόγητη διακοπή της αναπομπής του θέματος στο αρμόδιο κεντρικό συμβούλιο νεότερων μνημείων, παρά τη μεγάλη υποστήριξη που
έτυχε η υποβολή του σχετικού αιτήματος από μεγάλο αριθμό φορέων της πόλης (ΤΕΕ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, Σύλλογος εκτάκτων αρχαιολόγων, Εφορία νεώτερων μνημείων, Εφορία
βυζαντινών αρχαιοτήτων κ.α.), την άρνηση της αρμόδιας πολεοδομίας του Δήμου να εκδώσει άδεια κατεδάφισης που είχε ζητηθεί μετά την απορριπτική απόφαση κήρυξης του 2006
και την υποβολή στη βουλή το 2007, σχετικής ερώτησης από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του Νομού Ηρακλείου.
2. Ανανεώνει και δηλώνει την ισχυρή υποστήριξη του αιτήματος για άμεση αναπομπή του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο νεότερων μνημείων, χωρίς άλλη καθυστέρηση, καθώς η κήρυξη αυτού του κτίσματος ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου της πόλης του Ηρακλείου, μπορεί να συμβάλει άμεσα στη διάσωσή του από την επιταχυνόμενη φθορά και να οδηγήσει στην πλήρη αποκατάσταση και την απόδοσή του στην κεντρική περιοχή του ιστορικού
ιστού της πόλης που περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα τοπόσημα της αστικής της
τοπογραφίας.
3. Ο άμεσος χαρακτηρισμός του Ηρώου της πλατείας Ελευθερίας, ως διατηρητέου ιστορικού και αρχιτεκτονικού δημιουργήματος, αποτελεί ελάχιστη χειρονομία ανταπόκρισης
στο ευρύτερο πολιτισμικό απόθεμα της πόλης του Ηρακλείου και του τόπου και δείγμα στοιχειώδους συμμόρφωσης στις ελληνικές και ευρωπαϊκές προβλέψεις προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που έχουν κυρωθεί μέσα από πολύχρονες προσπάθειες των επιστημονικών και τεχνικών φορέων και συναντήσεις όλων των αντιπροσωπευτικών θεσμών και των
εθνικών και διεθνών οργανισμών προστασίας (UNESCO,UIA, ICOMOS, TICCIH, DOCOMOMO
κ.α.).
Αποτελεί πρωτότυπο για την εποχή του έργο του αρχιτέκτονα Δημήτρη Κυριακού, σημαντικού δημιουργού εξαιρετικών κτιρίων της περιόδου αυτής στο Ηράκλειο και συνδημιουργού
του κηρυγμένου ήδη ως διατηρητέου συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα. Ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός αλλά και η συνολικότερη τυπολογική επεξεργασία του αποτέλεσε κορυφαία στιγμή ενός εμβληματικού μεσοπολεμικού αρχιτεκτονικού συμβολισμού και των επιρροών του παμμινωισμού που χαρακτήριζε τις προτιμήσεις
και τις αναζητήσεις εκείνης της περιόδου στην Κρήτη.
Η χρήση μιας εκλεκτικιστικής ιστορικιστικής συνθετικής γλώσσας με άμεσες αναφορές στις
πρόσφατες τότε αποκαταστάσεις του ανακτόρου της Κνωσού από τον Sir Arthour Evans, η χρήση στη μορφολογική του οργάνωση των στοιχείων ενός νεο-μινωικού αρχιτεκτονικού λεξιλογίου που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στις αρχές του 20ου αιώνα στην Κρήτη και η καλλιέργεια
ενός πνεύματος συλλογικής κινητοποίησης για τους εορτασμούς της 100ετηρίδας της εθνικής
παλιγγενεσίας που προώθησε το 1930 η κυβέρνηση του Ελευθερίου βενιζέλου απευθύνοντας ανοικτό προσκλητήριο στις τοπικές ανθρώπινες κοινότητες και τους φορείς της περιφέρειας, έδωσε τη δυνατότητα να υπάρξει μια πρωτοφανής οικονομική συμμετοχή των κοινωνιών του Νομού Ηρακλείου και της μεγαλονήσου στο εγχείρημα της κατασκευής και να σχηματισθεί ένα «δημιουργικό μέτωπο» που κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο μέσα σε ελάχιστο χρόνο για τα δεδομένα της εποχής του (1930-1933).
Το Ηρώο αυτό αποτέλεσε στη συνέχεια –μέχρι το 1941- το πρώτο Ιστορικό και Εθνολογικό
Μουσείο της Κρήτης που εμπλουτίστηκε με μεγάλο αριθμό κειμηλίων και τεκμηρίων των απελευθερωτικών αγώνων του νησιού και η παρουσία του στο κεντρικό περιβάλλον του αναδυόμενου αστικού σχηματισμού της πόλης, δημιούργησε μια ισχυρή εικόνα και αναφορά φορτισμένη
με πολλαπλούς συμβολισμούς για το ιστορικό της βάθος καθώς αποτέλεσε και στοιχείο πρώιμης
σήμανσης μιας διαδρομής προς τον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
Παρά την αρχιτεκτονική του αξία και τη χρήση του που θα μπορούσε να έχει μετασχηματισθεί με θετικό περιεχόμενο τα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, το Ηρώον της πλατείας
Ελευθερίας κατά τα πρόσφατα χρόνια γνώρισε την εγκατάλειψη και την επιδεικτική αδιαφορία
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και δέχτηκε παρεμβάσεις και αλλοιώσεις στην αρχική του εικόνα που όμως δεν κατάφεραν εν
τούτοις να το καταστρέψουν και να το εξαφανίσουν από το σώμα της μεγάλης ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης του Ηρακλείου. Σήμερα στέκεται πάντα στον ίδιο πολύβουο
χώρο, όπως και το παρακείμενο κάτω από τα τείχη παλιό εργοστάσιο περιμένοντας την αφύπνιση και την κινητοποίηση των ενεργών πολιτών και των θεσμικών εκφράσεων του μεγάλου περιφερειακού κέντρου της μεγαλονήσου, του Ηρακλείου.
4. Καλούμε τους φορείς της πόλης, του νέου Δήμου Ηρακλείου και της περιοχής να πάρουν
θέση με αποφασιστικό και δυναμικό τρόπο στο πλευρό του ΤΕΕ/ΤΑΚ και να απευθύνουν ανοικτή
πρόσκληση προς τους πολίτες του τόπου για να συστρατευθούν και να απαιτήσουν την άμεση
αναγνώριση της μοναδικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας του Ηρώου, ζητώντας την κήρυξή του ως διατηρητέου μνημείου για την πόλη και αναλαμβάνοντας άμεσα πρωτοβουλίες για τη
διάσωση ,την αποκατάστασή του και την απόδοσή του σε κοινή χρήση μέσα στο κεντρικό δίκτυο κοινοχρήστων λειτουργιών της πόλης. Θεωρούμε πως στην κοινή αυτή προσπάθεια καθοριστικής και αποφασιστικής σημασίας πρέπει να είναι η παρέμβαση και η συμβολή του
Δημοτικού Συμβουλίου του Ηρακλείου, το οποίο καλούμε να τοποθετηθεί στο θέμα και
να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες των αρμόδιων φορέων της περιοχής και της πόλης.-

Η περιοχή του Ηρώου και η Πλατεία Ελευθερίας (googlearth)

To Hρώο στη σημερινή του κατάσταση

Από τη συνάντηση της
21/12/2010
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Γης Προτεραιότητας, Διαχειριστικής Μελέτης για
τους Υδατικούς Πόρους και άλλων μελετών Περιφερειακού και Διαδημοτικού επιπέδου (μεταφορών,
έργων περιβάλλοντος, λιμενικών έργων), όπως επίσης και βάσεων δεδομένων.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης έχοντας συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας που γνωμοδότησε σε ό-

Στις 21/12/2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου
διοργάνωσε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κινηματοθέατρο REX στο Άγιο Νικόλαο, με θέμα «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ». Δημοσιεύουμε το πρόγραμμα της
εκδήλωσης, στο οποίο φαίνονται οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η κα Βάννα Σφακιανάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός και μέλος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ εκπροσώπησε το Τμήμα με την παρακάτω εισήγηση:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συζήτηση που γίνεται σήμερα για το Χωροταξικό
και Πολεοδομικό σχεδιασμό στο Νομό Λασιθίου γίνεται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο χρόνο. Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός του Νομού μέσω ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, την υλοποίησή του δεν είναι ακόμα σαφές ποιος θα αναλάβει, αφού με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση καταργείται η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και το ΥΠΕΚΑ προχωράει στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου.
Η αναθεώρηση αυτή θα φέρει στο προσκήνιο την εξειδίκευση και την ενσωμάτωση στο Περιφερειακό
Πλαίσιο του Γενικού και των Ειδικών Χωροταξικών
Πλαισίων.
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο Πλαίσιο του Τουρισμού
είναι απόλυτα σαφές ότι η άκριτη ενσωμάτωση των
κατευθύνσεών του στο ισχύον Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο ανατρέπει πλήρως τη φιλοσοφία του
για το πρότυπο ανάπτυξης του Νομού. Για το πρότυπο αυτό τοποθετείται η β’ φάση της μελέτης που
παρουσιάζεται σήμερα προτείνοντας ότι θα πρέπει,
όχι μόνο να μην ανατραπεί, αλλά να ενισχυθεί και να
υπηρετηθεί με πολύ πιο συγκεκριμένο και αποτελεσματικό τρόπο από τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Σ’
αυτή την κατεύθυνση είναι και η κριτική που γίνεται
στα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ του Νομού Λασιθίου. Τονίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα τροποποιήσει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού.
Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο αυτό να γίνει πριν ξεκινήσουν οι μελέτες αναθεώρησης των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων.

Είναι εξαιρετικά αναγκαίο να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες
μπορούν να αναπτυχθούν μόνο όταν ελαχιστοποιηθούν οι συγκρούσεις των χρήσεων γης που ανά πάσα
στιγμή μπορούν να καταστρέψουν το περιβάλλον ανάπτυξής τους. Επίσης είναι κρίσιμο κάθε μια από
τις παραγωγικές δραστηριότητες να υποστηρίζεται
χωρικά αλλά και αναπτυξιακά με τα κατάλληλα κίνητρα. Για το λόγο αυτό, συμφωνούμε απόλυτα με τις
σχετικές επισημάνσεις που γίνονται από τη β’ φάση
της μελέτης που παρουσιάζεται και πιστεύουμε ότι
συζητήσεις όπως η σημερινή μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει εκφράσει διαχρονικά την υποστήριξή του στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Θα προσπαθήσω να αναδείξω τις απόψεις του
μέσα από τη δραστηριότητά του των τελευταίων ετών. Οι απόψεις αυτές απαντούν σε πολλά από τα
κρίσιμα ζητήματα που συζητώνται εδώ σήμερα.

Η ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
Νομού, ανεξάρτητα από τις όποιες αδυναμίες του,
δημιουργεί νέα δεδομένα για όλους όσους εμπλέκονται στην υλοποίησή του, φορείς, υπηρεσίες, επιχειρηματίες, τοπικές κοινωνίες. Η ανατροπή του «όλα
επιτρέπονται» στις χρήσεις γης μπορεί να διαμορφώσει νέα αντίληψη για το χώρο αφού φέρνει φορείς
και πολίτες για πρώτη φορά, μετά από παλινωδίες
δεκαετιών, αντιμέτωπους με το Σχεδιασμό.

16

λες τις φάσεις εκπόνησης της μελέτης. Η χρονική
στιγμή έγκρισής του καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα
σημαντικά θετικά του χαρακτηριστικά αλλά και τις
σημαντικές ελλείψεις του.
Στα κύρια θετικά του Περιφερειακού Χωροταξικού
Πλαισίου συγκαταλέγεται πρώτα απ’ όλα η διατύπωση του πρότυπου ανάπτυξης του νησιού και βέβαια
αυτό καθαυτό το γεγονός ότι αποτελεί το πρώτο θεσμοθετημένο Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης. Το
αποτέλεσμα όμως που θα μπορούσε να προκύψει από τα θετικά αυτά σημεία περιορίστηκε πάρα πολύ
εξ’ αιτίας του κατευθυντήριου χαρακτήρα που έχει
αποδώσει ο Χωροταξικός Νόμος σε όλα τα Χωροταξικά Πλαίσια, χαρακτήρας που ερμηνεύεται σε πάρα
πολλές περιπτώσεις ως μη δεσμευτικός κυρίως για
να αποφευχθεί η αντιμετώπιση των «δύσκολων» ζητημάτων, όπως είναι οι περιορισμοί στη δόμηση και
ιδιαίτερα στην εκτός σχεδίου δόμηση, η προστασία
του χαρακτήρα της γης υψηλής παραγωγικότητας
και των ευαίσθητων περιοχών, της βιοποικιλότητας,
του τοπίου κλπ. Μπορεί σε μια θεωρητική συζήτηση
να δεχθεί κανείς ότι ο κατευθυντήριος χαρακτήρας
είναι προτιμότερος ως πιο ευέλικτος, όχι όμως και όταν πρακτικά γίνεται αιτία για να αποφευχθούν ρυθμίσεις που ενώ είναι αναγκαίο να γίνουν σε κεντρικό
επίπεδο μετατίθενται στον τοπικό επίπεδο και μάλιστα στο δεύτερο επίπεδο, τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό που καθορίζει τις χρήσεις γης.
Μεταξύ των σημαντικότερων ελλείψεων, που πολλές
απ' αυτές υπάρχουν ακόμη, είναι οι ελλείψεις Δασολογίου, Κτηματολογίου και καθορισμένης Γεωργικής

Προβλήματα που προκύπτουν από θεωρήσεις που
δεν είχαν ολοκληρωθεί ή δεν υπήρχαν τη χρονική
στιγμή της ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης του Περιφερειακού Πλαισίου και που είχαν ως συνέπεια την
έλλειψη πληρότητας στην αποτύπωση των περιοχών του Δικτύου Ντούρα -Τόπων Κοινοτικής Σημασίας και Ζωνών Προστασίας Ορνιθοπανίδας- την έλλειψη θεώρησης του προβλήματος της Ερημοποίησης, της χωροθέτησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της αξιοποίησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που για πρώτη φορά εκπονήθηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης
2007-2013.
Άλλα προβλήματα προκύπτουν από την ελάχιστη έως μηδενική αναφορά του θεσμικού πλαισίου του
Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην
έννοια της φέρουσας ικανότητας των τόπων, όπως
και η αποφυγή σαφούς προσδιορισμού της έννοιας
της ήπιας ανάπτυξης.
Όλα τα παραπάνω προβλήματα και ελλείψεις αφορούν και στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και, κατά συνέπεια, στις ανεπάρκειες των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.
Η άρση αυτών των προβλημάτων αποτελεί την προτεραιότητα για την αναθεώρηση των Περιφερειακών
Πλαισίων, όποτε αυτή γίνει. Μέχρι τότε δεν μπορεί να
τεθεί καμιά αμφισβήτηση για την τυπική ισχύ των Περιφερειακών Πλαισίων που προσδιόρισαν, με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών, τις βασικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές για ανάπτυξη του
χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας και μπορούν να
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Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντονισμό των
υπηρεσιών, ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν
προβλήματα που θα οδηγήσουν έργα σε ακύρωση
και φορείς, συναδέλφους και πολίτες σε δύσκολη θέση.

αναθεωρούνται ανά πενταετία, αν προκύπτει τεκμηριωμένη ανάγκη.

Ο ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η σύνδεση Χωροταξικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού απασχόλησε Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
το αποτέλεσμα της οποίας παρουσιάστηκε σε δύο
συναντήσεις των Νησιωτικών Τμημάτων του ΤΕΕ,
στη Χίο (Μάιος 2006)8 και στο Ηράκλειο (Νοέμβριος
2007)9
Η Ο.Ε. διαπίστωσε για τη σχέση Χωροταξικού Σχεδιασμού – Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Διοικητικής Οργάνωσης της χώρας, την έλλειψη συντονισμού αδύναμων και παράλληλων πλαισίων, που
ουδέποτε απέκτησαν οργανική θεσμική σύνδεση.
Το 2003 επιχειρήθηκε μια σύνδεση του Χωροταξικού
Σχεδιασμού με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα. Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια συμπεριλαμβάνουν τις προτεραιότητες και τα
μέτρα των ΠΕΠ της περιόδου 2000 – 2006, κάτι που
σήμερα βέβαια δεν είναι πια επίκαιρο.
Όμως, κατά την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με δεδομένους
τους Στρατηγικούς Στόχους - Άξονες Ανάπτυξης, η
αναφορά στο Χωροταξικό Σχεδιασμό ελαχιστοποιήθηκε. Η πρακτική αυτή αποτελεί οπισθοδρόμηση σε
σχέση με την προσπάθεια σύνδεσης Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
είχε επιχειρηθεί κατά τη θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και αναδεικνύει για
άλλη μια φορά την πρωτοκαθεδρία της οικονομίστικης λογικής έναντι του Χωροταξικού – Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και την υποβάθμιση του Σχεδιασμού.
Πέρα από το πολύ σοβαρό πρόβλημα που συνιστούν
οι παράλληλοι αυτοί δρόμοι για τον τόπο, οδηγούν
και σε πολύ συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα. Σε
όλες τις περιοχές όπου έχουν καθοριστεί χρήσεις
γης με ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ δεν είναι δυνατόν πλέον να
ξεκινά καμία δραστηριότητα πριν διαπιστωθεί η
συμβατότητά της με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
Σε αντίθετη περίπτωση και ειδικά σε περίπτωση ένταξης έργων και επενδύσεων σε Επιχειρησιακά
Προγράμματα ή στον Αναπτυξιακό Νόμο, όλα τα έργα κινδυνεύουν με προοπτική να μην μπορούν τελικά να αδειοδοτηθούν αν προκύψει στην πορεία ότι
δεν είναι συμβατά με τα δεδομένα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ & ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε εκφράσει απόψεις για το Εθνικό
Χωροταξικό και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια μετά
από εισηγήσεις Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος10
Για το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε
εκφράσει έντονες διαφωνίες που είχαν παρουσιαστεί
και στο Περιφερειακό Συμβούλιο από κοινού με το
ΤΕΕ/ΤΔΚ.11 Είχε παρατηρήσει ότι βασίζεται σε «πόλους, δίπολα πόλεων και άξονες ανάπτυξης», σε μεγάλο βαθμό ήδη διαμορφωμένους, που ταυτίζονται
και νομιμοποιούν τα μεγάλα οδικά έργα που έγιναν
στη χώρα με κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και τους
άξονες ανάπτυξης που διαμορφώθηκαν εκ των
πραγμάτων χωρίς να προηγηθεί Χωροταξικός Σχεδιασμός.
Στο κοινό κείμενο ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ αναφέρεται για την Κρήτη ότι στο Γενικό Πλαίσιο υπάρχουν
λογικές που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή υστέρηση της Κρήτης αλλά και της ανισόρροπης ανάπτυξής της. Επίσης ότι το Γενικό
Πλαίσιο έρχεται σε αντίθεση με βασικές Χωροταξικές – Αναπτυξιακές επιλογές του θεσμοθετημένου
Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κρήτης και θα
δεσμεύσει αρνητικά την επικείμενη αναθεώρησή
του, η όποια επιτρέπεται να γίνει μετά από παρέλευση 5αετίας από την έγκρισή του που έγινε το
2003.
Αναφέρεται επίσης ότι: «Απλά «περιγράφει» τον ήδη
«ανεπτυγμένο» βόρειο άξονα και το εκπορευόμενο
από λογική πολιτικών ισορροπιών δίπολο ΗράκλειοΧανιά, επιφυλάσσοντας τριτεύοντα ρόλο για τους
Νομούς Ρεθύμνης και, κυρίως, Λασιθίου, που βρίσκεται και εκτός επιρροής του παραπάνω δίπολου».
Επιπλέον για το Νομό Λασιθίου είχε επισημανθεί ότι αδικείται στα έργα υποδομών και ειδικότερα στο
ΒΟΑΚ και ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στις περιοχές
«φυσικού και πολιτιστικού πλούτου», παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από τέτοιες περιοχές -όπως
άλλωστε τονίζεται και στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο- αλλά εμφανίζεται εν τέλει ως μια άγονη
χερσόνησος.
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Χωροταξικός Σχεδιασμός & επιπτώσεις της απουσίας του στην ανάπτυξη στο νησιωτικό χώρο Προβλήματα - Εμπόδια – Προοπτικές
http://www.teetak.gr/images/stories/omades_ergasias/eleipsi_xwrotaksikou.pdf
Αναπτυξιακός – Χωροταξικός Σχεδιασμός & Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 2007-2013 & Νησιωτικές Πολιτικές
http://www.teetak.gr/images/stories/congress/xorotaksikos_sxediasmos_east_crete_final.pdf
10
Χωροταξίας Πολεοδομίας Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και βιομηχανίας Έρευνας και Νέων Τεχνολογιών, που κάλυπτε και τα θέματα Ενέργειας, ενώ παράλληλα σχετικές συζητήσεις έγιναν και στη Μόνιμη Επιτροπή Έργων Ανάπτυξης
11
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ,
http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=110:ethnikoxwrotaksiko&catid=25:dioikousa&Itemid=111
9
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Για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια το ΤΕΕ/ΤΑΚ τοποθετήθηκε με συνέντευξη τύπου στις 13-11-2008.12
Τόνισε ότι ούτε τα Ειδικά Πλαίσια υπολογίζουν τις
χωρικές πολιτικές που θεσμοθετήθηκαν από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης. Τοποθετήθηκε κριτικά απέναντι στα Πλαίσια για τις ΑΠΕ
και τη Βιομηχανία όχι όμως και γι αυτό του Τουρισμού για το οποίο εξέφρασε έντονη διαφωνία θεωρώντας ότι θα έπρεπε να ανασυνταχθεί.
Για το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού, μεταξύ άλλων,
αναφέρεται:
 Το πλαίσιο αυτό απελευθερώνει πλήρως την τουριστική βιομηχανία με κατεύθυνση τη μεγέθυνση,
εις βάρος άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων
χωρίς περιβαλλοντικούς περιορισμούς και έχει
σαφή προσανατολισμό την μέγιστη οικονομική
εκμετάλλευση του χώρου για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
 Δεν γίνεται αναφορά σε «δείκτες φέρουσας ικανότητας» και σε επάρκεια των φυσικών πόρων.
 Δεν προβλέπει την εξυγίανση των ήδη αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών... δεν αναφέρεται η
έννοια του κορεσμού για περιοχές «τουριστικά αναπτυγμένες» (π.χ. ακτές Βόρειας Κρήτης, Ρόδος)... το πρόβλημα επεκτείνεται, καθώς οι ρυθμίσεις για εντατική τουριστική ανάπτυξη επιτρέπονται πλέον σε πολλές περιοχές της χώρας που
δεν είχαν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί τουριστικά
(ακτές Δυτικής Ελλάδας, Ανατολική και Νότια
Κρήτη).
 Δεν προωθείται αποφασιστικά ο αναγκαίος δραστικός περιορισμός της διάχυτης εκτός σχεδίου
δόμησης...
 Υπάρχει μια τεράστια ανάγκη υποδομών και φυσικών πόρων στον τουριστικό τομέα που δεν φαίνεται να απασχολεί καθόλου το χωροταξικό...
Τα Ειδικά Πλαίσια και ιδιαίτερα αυτό του Τουρισμού
περιλαμβάνουν κανονιστικές διατάξεις που σε πολλές περιπτώσεις έρχονται σε αντίθεση με ισχύουσα
νομοθεσία. Το γεγονός αυτό δεν είναι συμβατό και
με τον κατευθυντήριο χαρακτήρα του Χωροταξικού
Νόμου. Παράλληλα, τα Ειδικά Πλαίσια περιέχουν
διατάξεις που καταστρατηγούν την ιεραρχία των επιπέδων του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, έτσι όπως προκύπτουν από τον Χωροταξικό και Οικιστικό Νόμο, σε μια προσπάθεια να επιβάλλουν την άμεση εναρμόνιση των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ με τις ρυθμίσεις τους, με παράκαμψη του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου. Το γεγονός αυτό
δημιούργησε και δημιουργεί ακόμη πολύ μεγάλη
σύγχυση. Θεωρούμε ότι τέτοια διλήμματα δεν πρέπει να μπαίνουν και ότι τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων
και μόνο εάν αυτά λείπουν –που τέτοιο ζήτημα δεν
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τίθεται- προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως σαφώς προβλέπεται από το άρθρο 9
παρ. 1 του Χωροταξικού Νόμου. Για το λόγο αυτό
διαφωνούμε με τις παρατηρήσεις της β’ φάσης της
μελέτης που παρουσιάζεται, που αναφέρονται σε μη
εναρμονισμό των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ του Ν. Λασιθίου
με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, ως εάν αυτά να έπρεπε να είχαν εναρμονιστεί. Θεωρούμε μάλιστα ότι εάν ο καθορισμός των ΠΕΡΠΟ με χρήση γης «τουρισμός – αναψυχή» στα ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ, είχε ως
σκεπτικό τις Σύνθετες Τουριστικές Εγκαταστάσεις
του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, είναι πιθανό
αυτές οι ΠΕΡΠΟ να αντιμετωπίσουν προβλήματα υλοποίησης, αφ’ ενός επειδή υπάρχουν νομικές εκκρεμότητες για το ζήτημα αυτό και αφ’ ετέρου επειδή δε γνωρίζουμε αν θα περιλαμβάνεται αυτό το
πρότυπο στην αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου
για τον Τουρισμό.
Ούτως ή άλλως το πρόβλημα των συγκρούσεων των
κατευθύνσεων του Περιφερειακού Χωροταξικού
Πλαισίου με αντίθετες κατευθύνσεις των Ειδικών
Χωροταξικών Πλαισίων θα προκύψει έντονα κατά τη
φάση αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου.
Αυτός είναι ο δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος για
τον οποίο θεωρούμε τη συζήτηση που γίνεται σήμερα πολύ σημαντική.

Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχε και συμμετέχει με εκπροσώπους του στις Επιτροπές Παρακολούθησης των
ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ και των δύο Νομών. Με στόχο την
αποτελεσματικότερη συνεισφορά των εκπροσώπων
του και την ενιαία στάση τους σε βασικά ζητήματα,
διοργάνωσε διήμερο το Φεβρουάριο του 2009 με θέμα «Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός».
Τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ του Ν. Λασιθίου είναι τα πρώτα
που ανατέθηκαν στην Κρήτη και για το λόγο αυτό αντιμετώπισαν πρώτα τις δυσκολίες εφαρμογής του
Οικιστικού Νόμου. Ο Ν. 2508/97, αποτελεί τομή στο
σχεδιασμό αφού πρώτος επέβαλε το σχεδιασμό του
χώρου στο σύνολό του και όχι μόνο στις αστικές περιοχές, παρ’ όλα αυτά κάθε νομοθεσία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά συναντά δυσκολίες. Αυτό εξηγεί σ’ ένα βαθμό και τις διαφορές που εμφανίζονται
μεταξύ των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.
Ιδιαίτερα προβλήματα στην εκπόνηση των ΓΠΣ –
ΣΧΟΟΑΠ, -πέραν όσων αναφέρθηκαν ήδη και για το
Χωροταξικό Σχεδιασμό και αφορούν κατ’ επέκταση
και στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό- αποτελούν επίσης
η μη επικαιροποίηση του Π.Δ. για τις χρήσεις γης με
τρόπο ώστε να δίνει κατευθύνσεις στον προσδιορισμό
χρήσεων στις περιοχές ΠΕΠ και ΠΕΠΔ του εξωαστικού χώρου και η έλλειψη μιας σειράς προδιαγραφών

Περιοδικό Ταυ, τεύχος 81, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008 http://www.teetak.gr/images/stories/TAY/TAY_period81.pdf
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Το Προεδρείο της εκδήλωσης

Η κα Β. Σφακιανάκη

για ζώνες οικοτουριστικές, αγροτουριστικές, κτηνοτροφικές, χονδρεμπορίου κλπ. Αναγκαίος είναι και ο
καθορισμός των κριτηρίων για τις επιχειρήσεις που
υπάγονται σ’ αυτές.

μελέτης που παρουσιάζεται για τις ελλείψεις των
ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ σε ότι αφορά τις προβλέψεις για τη
β’ κατοικία, θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι πολύ σοβαρό. Κάποια από τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ
καθόρισαν περιοχές προς πολεοδόμηση έχοντας λάβει υπόψη τον εποχικό πληθυσμό και το ΣΧΟΟΑΠ
του Δήμου Αγίου Νικολάου –που εγκρίθηκε μετά από την παράδοση της β’ φάσης της μελέτης που παρουσιάζεται- καθόρισε όλες τις περιοχές ΠΕΡΠΟ ως
περιοχές β’ κατοικίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή αμφισβήτηση που το πολεοδομικό εργαλείο
των περιοχών ΠΕΡΠΟ συνάντησε στη συζήτηση που
έγινε στο διήμερο που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ για
το Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό το
200913 και το γεγονός ότι αποτελεί προτιμότερη επιλογή η συνεκτική δόμηση σε συνέχεια του ήδη πολεοδομημένου ή προς πολεοδόμηση χώρου, θεωρούμε ότι ίσως το γεγονός έλλειψης ειδικής χωροθέτησης μέσω ΠΕΡΠΟ για τη β’ κατοικία αποτελέσει τελικά θετικό και όχι αρνητικό παράγοντα στο Νομό
Λασιθίου.

Πολύ μεγάλη αναγκαιότητα αποτελεί επίσης η διατύπωση συνολικής πολιτικής για τους οικισμούς της
χώρας, με σκοπό τη διατήρηση της φυσιογνωμίας
τους και της κλίμακάς τους, με διαφοροποίηση των
συνεκτικών πυρήνων από τις αραιοδομημένες περιοχές και τις πιθανές περιοχές επέκτασης, είτε
πρόκειται για παραδοσιακούς, είτε όχι. Η πολιτική
αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κίνητρα και αντικίνητρα για να μπορέσει να υλοποιηθεί η επιταγή για συνεκτική δόμηση αλλά και η προοπτική ανάσχεσης
του φαινομένου της εγκατάλειψής τους.
Τα προβλήματα αυτά μέχρι στιγμής αντιμετωπίζονται με πρωτοβουλίες των εμπλεκομένων στη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ
ή δεν αντιμετωπίζονται καν.
Επανερχόμενοι στον προβληματισμό για τις περιοχές ΠΕΡΠΟ και την επισήμανση της β’ φάσης της

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ACE HELLAS
Τον παρακάτω χαιρετισμό έκανε στην παρουσίαση των προγραμμάτων (software) που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο την 16/12/2010, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης:
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το
ΤΕΕ/ΤΑΚ με ευχαρίστηση φιλοξενεί τη σημερινή
παρουσίαση των προγραμμάτων της ACE HELLAS.
Εκδηλώσεις όπως η σημερινή, δίνουν την ευκαιρία
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κατασκευές, στις οποίες επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται τα πιο σύγχρονα υλικά.
Πέρυσι, πραγματοποιήσαμε
μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση – σεμινάριο
για την παρουσίαση των Ευρωκωδίκων.
Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, οι πρόσφατες αλλαγές
στις μελέτες θερμομόνωσης
και στις πρακτικές για τον
περιορισμό της ενεργειακής
σπατάλης στα κτίρια που επιβάλλει ο ΚΕΝΑΚ, στο
πλαίσιο εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών
στην πράξη με τελικό ζητούμενο την προστασία του
περιβάλλοντος με ταυτόχρονη εξοικονόμηση (κυρίως) ενεργειακών πόρων, έχουν ήδη ενεργοποιήσει
το ΤΕΕ και κατ’ επέκταση το Τμήμα μας, και έχουμε
ήδη πραγματοποιήσει σχετική ημερίδα στο ΔΕΚΚ.
Επιπλέον πραγματοποιούμε ήδη επιμορφωτικά σεμινάρια στα μέλη μας αλλά και σε στελέχη πολεοδομιών για τον τρόπο εκπόνησης των μελετών που επιβάλλει ο ΚΕΝΑΚ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το
ΤΕΕ έπαιξε από την αρχή ενεργό ρόλο στη συγγραφή και υλοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Έχουν ήδη συγγραφεί 4 τεχνικές οδηγίες και αναμένονται άλλες 3. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί λογισμικό που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μελετών ενεργειακής απόδοσης και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία
στηρίζονται και τα εμπορικά προγράμματα.
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι ο
ΚΕΝΑΚ δεν αντικαθιστά απλώς τη μελέτη θερμομόνωσης με τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, αλλά
αλλάζει δραστικά τον τρόπο μελέτης και κατασκευής των κτιρίων. Η παράμετρος των ενεργειακών απωλειών εισέρχεται πλέον σε όλα τα στάδια μελετών
για την κατασκευή ενός κτιρίου και οι πολεοδομίες
δεν ελέγχουν φάκελο που έχει κατατεθεί αν δεν συμπεριλαμβάνει μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Στα ήδη υπάρχοντα κτίρια θα ξεκινήσει διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων που θα τα κατατάσσει σε κατηγορίες ανάλογα με την ενεργειακή τους
απόδοση. Η διαδικασία των επιθεωρήσεων θα γίνεται από επιθεωρητές. Τη δεδομένη χρονική στιγμή
υπάρχει Μητρώο προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, όπου μπορούν να ενταχθούν μηχανικοί που
έχουν αποδεδειγμένη 10ετή εμπειρία. Για τους μόνιμους θα ξεκινήσει το νέο έτος διαδικασία που περιλαμβάνει σεμινάρια και πιστοποίηση μέσω εξετάσεων που θα ελέγχεται από το ΤΕΕ.
Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, εύχομαι επιτυχία
στους διοργανωτές και ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων τους εισηγητές για τις εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν.

στα μέλη μας και γενικότερα σε αυτούς που ασχολούνται με τη μελέτη – κατασκευή κτιρίων να ενημερωθούν «από πρώτο χέρι» για τα προγράμματα (software) που διατίθενται στην αγορά και που αποτελούν

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ 6.2.2009: βασικά σημεία πρώτης ημέρας από τη διημερίδα με θέμα «Χωροταξικός πολεοδομικός σχεδιασμός»,
http://www.teetak.gr/images/stories/gpssxoap/deltio_typou.pdf
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βασικό εργαλείο δουλειάς τους.
Και η σημερινή εκδήλωση, γίνεται σε μία περίοδο που συνεχίζει να είναι μεταβατική για την οικονομία, την κοινωνία και το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα .
Η σημερινή κρίση, που συνεχίζει να εξελίσσεται
σε μία από τις πιο σοβαρές οικονομικές και όχι μόνο
κρίσεις της σύγχρονης Ιστορίας της χώρας, τόσο σε
μακροοικονομικό επίπεδο όσο και στα δημόσια οικονομικά, μπορεί, όσο και αν αυτό φαίνεται οξύμωρο,
να αποτελέσει την απαρχή της δημιουργίας ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης.
Από την άλλη, τα νέα δεδομένα στο χώρο των
κατασκευών, η συνεχής εξέλιξη των κανονισμών και
η προσθήκη νέων, όπως οι πρόσφατες αλλαγές στο
θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας με αποτέλεσμα
την αύξηση της απαίτησης για αποτελεσματική θερμομόνωση των κτιρίων (εφαρμογή του Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ), δημιουργούν ένα περιβάλλον με πολλές απαιτήσεις από
το Μηχανικό του σήμερα.
Εκδηλώσεις σαν την σημερινή, που στοχεύουν
να βοηθήσουν με ουσιαστικό τρόπο το Μηχανικό
στο έργο του, εμείς θεωρούμε ότι παράλληλα, συνεισφέρουν στους Τομείς που καλύπτουν τα παρουσιαζόμενα προϊόντα όπως ο αντισεισμικός σχεδιασμός,
η αισθητική των κτιρίων, η εξοικονόμηση ενέργειας
στα κτίρια. Και με τους 3 αυτούς Τομείς, το Τμήμα
μας έχει κατ’ επανάληψη ασχοληθεί.
Όσον αφορά τους Ευρωκώδικες, δεν θα κουραστώ να επαναλάβω ότι με δεδομένη την αυξημένη
σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής μας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό, υπολογισμό και κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού. Τα μέλη του Τμήματος μας που ασχολούνται με
εκπόνηση στατικών – αντισεισμικών μελετών αλλά
και όλοι οι Τεχνικοί που επιβλέπουν είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι έργα, απαιτείται όχι μόνο να είναι ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αντισεισμική τεχνολογία, αλλά και να φροντίζουν ώστε αυτές να υλοποιούνται στην πράξη, δηλαδή στις
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ενδιαφέροντα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Ε.) ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΕΤΑΚ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε. ΤΕΕ-ΤΑΚ»
Συνάδελφοι, σας αποστέλλουμε συνημμένα15 την Ερ-

Παραλήφθηκε πρόσφατα από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ η
Εργασία με θέμα «Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης
Μηχανικών ΤΕΕ-ΤΑΚ και υποβολή προτάσεων προς τη
Δ.Ε. ΤΕΕ-ΤΑΚ»14. Την Εργασία εκπόνησε Ομάδα Μηχανικών αποτελούμενη από τους: Αλέξη Αθανάσιο, και Παρασύρη Ιωάννη, Μηχανικούς Χωροταξίας – Πολεοδομίας
& Περιφερειακής Ανάπτυξης, και Αναγνώστου Ιωάννη,
Πολιτικό Μηχανικό.
Επειδή το θέμα που πραγματεύεται η Εργασία αφορά τους
Μηχανικούς σε επίπεδο χώρας, και με στόχο την ενεργοποίηση των μηχανισμών του ΤΕΕ πανελλαδικά, μετά την
παραλαβή της Εργασίας, η Δ.Ε. απέστειλε την παρακάτω
επιστολή στον Πρόεδρο, τη Δ.Ε. και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (με κοινοποίηση στους κλαδικούς
Συλλόγους των Μηχανικών):

γασία του θέματος την οποία εκπόνησε Ομάδα Μηχανικών – μελών του Τμήματος μας.
Επειδή το θέμα που πραγματεύεται η Εργασία είναι
μία σημαντική πρόταση που ενδιαφέρει όλους τους
Διπλωματούχους Μηχανικούς της χώρας, θεωρούμε

μικρά αλλά

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ από 1/10/2010, διοργάνωσε μια σειρά σεμιναρίων που στόχο είχαν την ενημέρωση τόσο των μελετητών όσο και των υπαλλήλων των πολεοδομικών γραφείων της Ανατολικής Κρήτης για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εισαγωγή του εν λόγο κανονισμού στο τρόπο μελέτης και κατασκευής κτιρίων στη χώρα.
Συγκεκριμένα οι θεματικές ενότητες οι οποίες καλύφθηκαν είναι:
1. Παρουσίαση και ανάλυση των Τεχνικών Οδηγιών ΤΟΤΕΕ 20701 μέρη 1-4 που αφορούν
 ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης».
 ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της
θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων».
 ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών».
 ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων,
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»
2. Εφαρμογή του λογισμικού του ΤΕΕ για ενεργειακή μελέτη κτιρίου.
3. Χρήση του λογισμικού για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

ότι το ΤΕΕ θα πρέπει να την εξετάσει από κοινού με
όλα τα Περιφερειακά του Τμήματα.
Για το λόγο αυτό, προτείνουμε το θέμα να περιληφθεί προς συζήτηση στην επόμενη κοινή συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ με τις Δ.Ε. των Περιφερειακών
του Τμημάτων, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Θα ακολουθήσει η καταβολή των αμοιβών ανά υποομάδα εργασίας, χρονικά αυτό θα εξαρτηθεί από το
πότε θα εγκριθούν τα χρηματικά εντάλματα από το
ελεγκτικό συνέδριο και από τη διαδικασία που θα απαιτηθεί.

Η παράδοση της Εργασίας από τις 27 υποομάδες
Εργασίας16, έγινε στις 15.12.2010, αφού προηγήθηκαν δύο τμηματικές παραδόσεις που έγιναν στις
15.11.2010 και στις 30.11.2010. Εκκρεμεί ένας επιπλέον έλεγχος για επισημάνσεις και μικρές διορθώσεις
που αφορούν κυρίως στις εκτυπώσεις των τευχών
και των χαρτών που περιέχονται σε κάθε τεύχος.

14

Σ.Σ.: βλ. σχετικό άρθρο στο ΤΑΥ89
Η παρούσα επιστολή με τη συνημμένη Εργασία αποστέλλεται στους αποδέκτες της μόνο ηλεκτρονικά. Η Εργασία είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teetak.gr/
16
Σ.Σ. βλ. σχετικό άρθρο στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού (τ. 92)
15
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Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο/2010 και Ιανουάριο 2011 στο Ηράκλειο
και τα παρακολούθησαν περίπου 240 άτομα (Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανικοί, και υπάλληλοι πολεοδομικών γραφείων της Ανατολικής Κρήτης). Αντίστοιχα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε Άγιο Νικόλαο 29 & 30/1/2011 & σε Ιεράπετρα 5 &
6/2/2011
• Την Πέμπτη 2/12/2010
πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΔΕ του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με Εκπροσώπους της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ", στην οποία
συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγρ.
Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης κ. Χαρ. Χατζηβασίλης. Κατά τη
συνάντηση, οι Εκπρόσωποι της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ" ενημέρωσαν
σχετικά με την εκ νέου λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου (από
2/12/2010).
• Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για το Σάββατο 18/12/2010 συνάντηση – συζήτηση
που οργάνωσαν στο Ρέθυμνο από κοινού το ΤΕΕ/ΤΑΚ και το ΤΕΕ/ΤΔΚ, μεταξύ Φορέων
και Υπηρεσιών με θέμα την «Αποκατάσταση και βελτίωση της διατιθέμενης οδικής
ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Κρήτης, και ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα
Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και των κάθετων οδικών αξόνων». Η συνάντηση επαναπρογραμματίζεται αρχές του 2011. Περισσότερα (εκτός απροόπτου), στο επόμενο τεύχος του
ΤΑΥ. Παραθέτουμε στη συνέχεια, την κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ΤΑΚ και ΤΕΕ/ΤΔΚ προς
τους εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες (Δ/ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΕΚΕ, ΔΕΣΕ, ΕΥΔΕ – βΟΑΚ, Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ,
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ βΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.β.), Τμήματα Τροχαίας Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου Ιεράπετρας, Α.Τ. Σητείας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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μικρά αλλά

ενδιαφέροντα
ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Ε.Λ.Π.Α.), ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ):

Κύριοι, όπως γνωρίζετε, η χώρα μας, και ιδιαίτερα το νησί μας, διαθέτει ένα από τα πιο επικίνδυνα οδικά δίκτυα της Ευρώπης. Δυστυχώς, όπως προκύπτει από το δείκτη θυμάτων ανά
εκατομμύριο κατοίκων, η διαφορά που χωρίζει την χώρα μας από τις Ευρωπαϊκές χώρες πρό.............................................................................................................................................................................................................................................
τυπα αλλά και το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όσον αφορά στην οδική ασφάλεια, είναι τόσο με.............................................................................................................................................................................................................................................
γάλη, που εύλογα αναρωτιέται κανείς πως και πότε θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε αυτό το
.............................................................................................................................................................................................................................................
χάσμα.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Ο μεγάλος αριθμός των νεκρών και ο ακόμα μεγαλύτερος των τραυματιών και αναπήρων α.............................................................................................................................................................................................................................................
πό τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας, θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Βέβαια, βασικές αιτίες γι’ αυτή την κατάσταση είναι:
.............................................................................................................................................................................................................................................
 η αναποτελεσματικότητα στη δράση των υπουργείων και των φορέων που έχουν την ευ.............................................................................................................................................................................................................................................
θύνη, λόγω μειωμένων ή και πλήρους έλλειψης πόρων. Δράση περιορισμένης διάρκειας,
.............................................................................................................................................................................................................................................
εμβέλειας
και κλίμακας με (λογική) συνέπεια τα αντίστοιχα αποτελέσματα να είναι ανά.............................................................................................................................................................................................................................................
λογα περιορισμένα.
.............................................................................................................................................................................................................................................
 οι παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια χωρίς την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση,
.............................................................................................................................................................................................................................................
 η έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής σε ενήλικες και παιδιά
.............................................................................................................................................................................................................................................
 η ανεπαρκής προστασία που προσφέρουν τα οχήματα στις περιπτώσεις βίαιης πρόσκρουσης
.............................................................................................................................................................................................................................................
 οι θέσεις υψηλού κινδύνου επέλευσης ατυχημάτων (επικύνδυνα σημεία).
.............................................................................................................................................................................................................................................
 η κακή ορατότητα των άλλων χρηστών ή το ανεπαρκές οπτικό πεδίο του οδηγού.
.............................................................................................................................................................................................................................................
τα ανθρώπινα σφάλματα:
.............................................................................................................................................................................................................................................
✔ Η υπερβολική ταχύτητα
.............................................................................................................................................................................................................................................
✔ η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ουσιών ή ακόμη η κόπωση
.............................................................................................................................................................................................................................................
✔ η μη χρήση των ζωνών ασφαλείας ή του προστατευτικού κράνους
.............................................................................................................................................................................................................................................
Προκειμένου να προσεγγιστεί το ζήτημα ουσιαστικά και να οδηγηθεί κανείς σε αξιόπιστα συ.............................................................................................................................................................................................................................................
μπεράσματα ώστε στη συνέχεια να παρέμβει αποτελεσματικά, θα πρέπει να κάνει τεκμηριωμέ.............................................................................................................................................................................................................................................
νη ανάλυση και αξιολόγηση όλων των δεδομένων και παραμέτρων που συμβάλουν στα τροχαία
.............................................................................................................................................................................................................................................
ατυχήματα.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Τα παραπάνω δεδομένα και παράμετροι, προκύπτουν από τα στοιχεία και τους δείκτες ατυ.............................................................................................................................................................................................................................................
χημάτων. Και είναι προφανές ότι η σημασία των στοιχείων και της αξιοπιστίας τους είναι κα.............................................................................................................................................................................................................................................
θοριστική στην προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων και αντίστοιχης αύξησης της οδικής α.............................................................................................................................................................................................................................................
σφάλειας. Χωρίς το πιο βασικό εργαλείο, που είναι τα δεδομένα του κάθε ατυχήματος έτσι ώ.............................................................................................................................................................................................................................................
στε να γίνονται οι κατάλληλες ομαδοποιήσεις και αναλύσεις, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία
.............................................................................................................................................................................................................................................
τους και η εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, υπάρχει σημαντική έλλειψη πολλών στοιχείων. Αυτό οφείλεται
.............................................................................................................................................................................................................................................
σε μία σειρά παραγόντων, όπως η ανεπαρκής διάρθρωση του «Δελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυ.............................................................................................................................................................................................................................................
χήματος» και η ελλιπής συμπλήρωσή του, η δυσχερής διάχυση των πληροφοριών που σχετίζο.............................................................................................................................................................................................................................................
νται με τα τροχαία ατυχήματα, η απουσία συλλογής στοιχείων σε σχέση με την κυκλοφορία και
.............................................................................................................................................................................................................................................
τις μετακινήσεις, η δυσχερής καταγραφή σχετικών πληροφοριών (κυκλοφορούντα οχήματα, κα.............................................................................................................................................................................................................................................
τάταξη οδικού δικτύου, κ.λπ.), η ανεπαρκής μηχανοργάνωση πολλών υπηρεσιών, η μη εναρμο.............................................................................................................................................................................................................................................
νισμένη επεξεργασία των στοιχείων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, η έλλειψη μίας κεντρικής
.............................................................................................................................................................................................................................................
συνολικής βάσης δεδομένων, κ.λπ.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Το πρόβλημα είτε συλλογής, είτε ενημέρωσης, για τα στοιχεία που σχετίζονται με την οδική α.............................................................................................................................................................................................................................................
σφάλεια, έχει ως αποτέλεσμα στην πλειονότητα των περιπτώσεων να οδηγούμαστε σε παραδοχές
.............................................................................................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................................................................................
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και εκτιμήσεις των πραγματικών καταστάσεων. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι τα αναφερόμενα στοιχεία για την Ελλάδα, από διαφορετικές πηγές πληροφοριών, να διαφέρουν μετα.............................................................................................................................................................................................................................................
ξύ
τους και να οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα..
.............................................................................................................................................................................................................................................
Τη
10ετία 2000 – 2010 στο πλαίσιο του Προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στα
.............................................................................................................................................................................................................................................
Κράτη – μέλη, είχε τεθεί σαν στόχος η μείωση του δείκτη των θυμάτων ανά εκατομμύριο κα.............................................................................................................................................................................................................................................
τοίκων στο μισό (50%) και τα Κράτη – μέλη να προσεγγίσουν το μέσο Κοινοτικό όρο. Δυστυ.............................................................................................................................................................................................................................................
χώς, η Ελλάδα στο τέλος της 10ετίας του 2010 βελτίωσε μεν το δείκτη θυμάτων από 200 σε
.............................................................................................................................................................................................................................................
145 αλλά ευρίσκεται μακράν του μέσου Ευρωπαϊκού όρου (περίπου 85), μόλις 4η από το τέλος
.............................................................................................................................................................................................................................................
της λίστας των Κρατών – μελών.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Ο λόγος είναι ότι οι οδικές μεταφορές είναι ένα πολυσύνθετο και πολυπαραμετρικό σύστημα
.............................................................................................................................................................................................................................................
δεδομένων, που απαιτεί πολλές ταυτόχρονες και συντονισμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να
.............................................................................................................................................................................................................................................
μπορέσουν να λειτουργήσουν με τα λιγότερα κατά το δυνατό προβλήματα. Το μυστικό επιτυχίας
.............................................................................................................................................................................................................................................
των χωρών προτύπων όσον αφορά στην οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο τα διάφορα μέτρα, που
.............................................................................................................................................................................................................................................
παίρνουν σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο καθώς επίσης και σε επίπεδο αστυνό.............................................................................................................................................................................................................................................
μευσης, που οπωσδήποτε απαιτούνται. Είναι, κυρίως, διότι διαθέτουν και διατηρούν με συνέχεια
.............................................................................................................................................................................................................................................
και συνέπεια ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου σύστημα μελετών, κατασκευής, λειτουργίας (ποιό.............................................................................................................................................................................................................................................
τητα
κυκλοφορίας και καταλληλότητα οχημάτων, οδηγική συμπεριφορά, αποτελεσματική δια.............................................................................................................................................................................................................................................
χείριση
περιστατικών) και συντήρησης των οδικών υποδομών, ώστε η οδική ασφάλεια να είναι
.............................................................................................................................................................................................................................................
ενσωματωμένη σε αυτή την υποδομή και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Το πρόβλημα της εξαιρετικά μειωμένης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Κρήτης, που ως
.............................................................................................................................................................................................................................................
βασικό επακόλουθο έχει το θάνατο ή τον τραυματισμό συμπολιτών μας, απασχολεί σε μόνιμη
.............................................................................................................................................................................................................................................
βάση τα Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, και έχουμε επανειλημμένα ασχο.............................................................................................................................................................................................................................................
ληθεί με το θέμα αυτό.
............................................................................................................................................................................................................................................
Θεωρούμε κοινά αποδεκτό ότι μία βασική παράμετρος για την πρόκληση ενός τροχαίου ατυ.............................................................................................................................................................................................................................................
χήματος στο νησί μας, είναι αφενός η κακή κατάσταση από άποψη συντήρησης στην οποία ευρί.............................................................................................................................................................................................................................................
σκεται το οδικό δίκτυο του νησιού και αφετέρου η έλλειψη αξιόπιστων δρόμων, που να διαθέ.............................................................................................................................................................................................................................................
τουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στον αυξημένο
.............................................................................................................................................................................................................................................
σήμερα κυκλοφοριακό φόρτο αφού οι πλειοψηφία των δρόμων που υπάρχουν σχεδιάστηκαν και
.............................................................................................................................................................................................................................................
κατασκευάστηκαν
πριν από 2 ή και περισσότερες δεκαετίες.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Επίσης
και
το
θέμα
της ολοκλήρωσης και βελτίωσης του υπάρχοντος οδικού δικτύου, και ιδι.............................................................................................................................................................................................................................................
αίτερα
του
Βόρειου
Οδικού
Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και των κάθετων οδικών αξόνων, έχει
.............................................................................................................................................................................................................................................
κατ’ επανάληψη απασχολήσει τα Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ και το έ.............................................................................................................................................................................................................................................
χουμε αναγάγει εδώ και χρόνια ως θέμα πρώτης προτεραιότητας και βέβαια απαιτείται άμεσα
.............................................................................................................................................................................................................................................
η ολοκλήρωσή του.
.............................................................................................................................................................................................................................................
Οι Διοικούσες Επιτροπές των Τμημάτων μας, σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στις προηγού.............................................................................................................................................................................................................................................
μενες παραγράφους, με κοινή απόφαση τους αποφάσισαν να σας προσκαλέσουν σε συνάντηση –
.............................................................................................................................................................................................................................................
συζήτηση για το θέμα. Στόχος όλων μας θα είναι, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και τη διατιθέ.............................................................................................................................................................................................................................................
μενη γνώση και εμπειρία που υπάρχει από τη λειτουργία του «Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφά.............................................................................................................................................................................................................................................
λειας του ΤΕΕ», να προκύψει ένα κοινό κείμενο – μνημόνιο, το οποίο θα εστιάζει στις προτά.............................................................................................................................................................................................................................................
σεις για τη δραστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Κρήτης και το οποίο
.............................................................................................................................................................................................................................................
θα αποσταλεί προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς και θα δημοσιοποιηθεί ευ.............................................................................................................................................................................................................................................
ρέως
προς κάθε κατεύθυνση (δελτία τύπου, συνεντέυξεις τύπου σε Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά).
.............................................................................................................................................................................................................................................

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

• Καταρτίστηκε κοινή Πρόταση των ΤΕΕ/ΤΑΚ και ΤΕΕ/ΤΔΚ προς την Περιφέρεια Κρήτης για
τη δημιουργία ενός «Παρατηρητηρίου Δημοσίων Μελετών & Έργων. Την πρόταση συνέταξε Επιτροπή αποτελούμενη από τους Οδ. Σγουρό, Χαρ. Χατζηβασίλη και Κ. Χαμηλοθώρη από το ΤΕΕ/ΤΑΚ και από τους Φ. Καζάση, Κ. Στεργιάννη και Χ. Λίτο από το
ΤΕΕ/ΤΔΚ. Με βάση αυτή την πρόταση, συστήθηκε Ο.Ε. από τους Κ. Χαμηλοθώρη και Χ.
Αδαμάκη η οποία δημιούργησε ένα δείγμα της λειτουργίας του συστήματος (βάση δεδομένων & σχετικό κείμενο).
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δραστηριότητα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

συνέπειες στους Μηχανικούς, δεν συζητήθηκαν
λόγω της προχωρημένης ώρας της συνεδρίασης
και η συνεδρίαση διακόπηκε για την 20η -12ου 2010.

Ελλήνων μηχανικών στην κατεδάφιση των πολιτικών και κοινωνικών κατακτήσεων του τελευταίου αιώνα. Το ψήφισμα αυτό υπερψηφίσθηκε
από την Α κατά πλειοψηφία.
o Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Μόνιμες επιτροπές, Λειτουργία Διοικούσας Επιτροπής Πλαίσιο Δράσης., Εκπροσώπηση του ΤΕΕ στις αναθέσεις μελετών με τον Ν. 3316/2005., καθώς
και τα θέματα σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σχετικά με το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, Οικονομική κρίση και

Η συνεχιζόμενη συνεδρίαση της 20ης-12-2010
δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης της, συζητήθηκαν απ’ αρχής
στην τακτική συνεδρίαση της 24-1-2011 (περισσότερα στο επόμενο τεύχος του ΤΑΥ).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Μέχρι σήμερα έγιναν η Ειδική συνεδρίαση την
7/6/2010 για την εκλογή των οργάνων της Διοίκησης του Τμήματος (βλ. σχετικό άρθρο στη σελ. 4 του
τεύχους 90 του περιοδικού) και τρείς (3) τακτικές
συνεδριάσεις: 2-10-2010, 13-12-2010, και η συνεχιζόμενη συνεδρίαση της 20ης-12-2010 που δεν έγινε
λόγω έλλειψης απαρτίας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της, συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση την 24-1-2011.

Νομαρχιακής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
στον Νομό Λασιθίου, ψήφισαν συνολικά 46
συνάδελφοι, και εξελέγησαν άμεσα οι Αλεξάκης Χάρης, Χωραφάς Μιχαήλ και Τσιχλής. Επειδή υπήρξε ισοψηφία τριών άλλων ψηφοδελτίων έγινε κλήρωση και προέκυψαν η κ.
Κωστάκη Αφροδίτη και ο κ. Ρουκουνάκης
Εμμανουήλ.
✒ Ακολούθησαν οι προτάσεις των παρατάξεων
και ο ορισμός των εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ορίσθηκαν οι: Γεργιαννάκης
Βασίλης, Πυργιανάκης Ηρακλής, Καραλάκης
Μανόλης, Μοσχοβιτάκη Λία και Αλμπαντάκης Δημήτρης από την ΠΑΣΚ, Γεώργιος Δαβάκης, Στέφανος Μπελιμπασάκης, Αγγέλα
Σμυρνάκη, Μανόλης Φορτσάκης από την ΑΜΑΚ, Αμαριανιτάκης Ιωάννης, Μαυράκης
Εμμανουήλ, Ιερωνυμάκη – Κοπιδάκη Καίτη,
και Πανανός Φώτης από την ΔΚΜ και Σωμαράκης Μανόλης από την ΑΜΑΝ.
✒ Με πράξη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης την
19-7-2010, αντικαταστάθηκε το μέλος μας κ.
ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός, που παραιτήθηκε, με τον κ. ΜΑΞΙΜΟ
ΣΕΝΕΤΑΚΗ του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό που είναι ο πρώτος επιλαχών του ιδίου
συνδυασμού «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» με τον οποίο εκλέχτηκε ο κ.
ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ.

1. Στην συνεδρίαση της 12-7-2010 πέρα από τις Ανακοινώσεις Προεδρείου, την ενημέρωση δραστηριότητας της Δ.Ε. και τον έλεγχο – ερωτήσεις
– επερωτήσεις προς τη Δ.Ε. έγινε η Εκλογή της
Νομαρχιακής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στον
Νομό Λασιθίου (βλ. σχετικό άρθρο στη σελ. 12
του τεύχους 91 του περιοδικού) και ο ορισμός εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου.
✒ Στην ενημέρωση του Προεδρείου ο πρόεδρος της Α ανέφερε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ καθώς και θέματα σχετικά
με τον κανονισμό για την λειτουργία της
Αντιπροσωπείας. Ο κανονισμός λειτουργίας
της Αντιπροσωπείας και η σχετική νομοθεσία όπως αναφέρθηκε, διέπει τη λειτουργία
του ΤΕΕ και θα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς παρεκκλίσεις. Ο κανονισμός λειτουργίας
και η σχετική νομοθεσία έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του τμήματος.
✒ Στην ενημέρωση δραστηριότητας της ΔΕ, ο
Πρόεδρος της Δ.Ε. ανέφερε ότι, εδώ είμαστε
53 ισότιμοι συνάδελφοι, η στόχευση την οποία θα έχει για μια ακόμα φορά η Διοικούσα
Επιτροπή, όπως και την προηγούμενη 3ετία,
να κάνει πράξη το ανοιχτό, συμμετοχικό, παρεμβατικό, αναπτυξιακό Επιμελητήριο.
Μπήκανε οι βάσεις στην προηγούμενη 3ετία
και νομίζω ότι αυτή τη φορά, αυτή τη 3ετία
θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ποιοτικότερες και ακόμα ουσιαστικότερες παρεμβάσεις προς όφελος του τόπου, των συναδέλφων μηχανικών και των πολιτών της ανατολικής Κρήτης.
✒ Κατά τη διαδικασία της εκλογής της

2. Τη 2/10/2010 έγινε κοινή συνεδρίαση των Α των
δύο τμημάτων του ΤΕΕ της Κρήτης του
ΤΕΕ/ΤΑΚ και ΤΕΕ/ΤΔΚ (βλ. σχετικό άρθρο στη
σελ. 44 του τεύχους 92 του περιοδικού).
3. Στη συνεδρίαση της 13/12/2010 πέρα από τις Ανακοινώσεις Προεδρείου, την ενημέρωση δραστηριότητας της Δ.Ε. και τον έλεγχο – ερωτήσεις
– επερωτήσεις προς τη Δ.Ε., υποβλήθηκε από
την ΠΑΣΚ ψήφισμα αναφορικά με την ενεργή
συμμετοχή στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση
της Τετάρτης 15-12-2010 εκφράζοντας με δυναμικό και αγωνιστικό τρόπο την εναντίωση των
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Της 13ης Δεκεμβρίου 2010
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2010, ενέκρινε κατά
πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα:
Το ΤΕΕ-ΤΑΚ παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία μαζί με όλους τους Έλληνες πολίτες τον τελευταίο
χρόνο την εξέλιξη μιας ολοένα και πιο επιθετικής αντιμετώπισης όλων των μεγάλων ζητημάτων που έχουν σχέση με την παραγωγική και κοινωνική πραγματικότητα στην πατρίδα μας ,από ένα διεθνoποιημένο και βάρβαρο σύστημα αποφάσεων που στρέφεται με σαρωτικό τρόπο απέναντι σε όλες τις συλλογικές κατακτήσεις του ελληνικού λαού τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια.
Οι Έλληνες μηχανικοί βιώνουν σήμερα μαζί με όλες τις υπόλοιπες παραγωγικές και κοινωνικές κατηγορίες την απόλυτη κυριαρχία της πιο εξουσιαστικής και κυνικής εκδοχής των κυρίαρχων οικονομικών
ελίτ που τείνουν να μετατρέψουν τη χώρα μας με πιλοτικό τρόπο σε «κρανίου τόπο», εφαρμόζοντας μονομερείς πολιτικές που αντιλαμβάνονται ως προτεραιότητες μόνο τις επιλογές της νέας διεθνούς χρηματοπιστωτικής μαφίας του κεφαλαίου και αγνοώντας επιδεικτικά τις πραγματικές ανάγκες των απλών
ανθρώπων και κυρίως εκείνων που με πολύ κόπο καταφέρνουν να συμμετέχουν στον νέο καταπιεστικό
καταμερισμό που έχει επιβάλει το σύστημα.
Σας καλούμε να βρίσκεστε σε ετοιμότητα για να συμμετέχουμε με όλους τους τρόπους αγωνιστικής
διεκδίκησης απέναντι σε όλες εκείνες τις ρυθμίσεις που λειτουργούν κατεδαφίζοντας μέσα σε ελάχιστο
χρόνο όλα όσα πολλές γενιές με πολύπλευρους και διαρκείς αγώνες κατάφεραν να πετύχουν και κυρίως
να εναντιωθούμε όλοι μαζί και να αντισταθούμε σε όλες εκείνες τις δομικές ανατροπές που συντρίβουν
τα πολιτικά και κοινωνικά διακαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας αφήνοντας ανέγγιχτες τις κυρίαρχες εξουσιαστικές και πολιτικές συντεχνίες που δημιουργήθηκαν μεταπολεμικά αλλά και μεταπολιτευτικά στη χώρα μας.
Το ΤΕΕ-ΤΑΚ, κατανοεί απόλυτα τις νέες κατευθύνσεις που επιβάλλει μια νέα ορθολογική και αντικαταναλωτική νοοτροπία που θέτει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους ανθρώπους και τις πραγματικές τους ανάγκες και φιλοδοξεί να στρέψει τους προσανατολισμούς των πολιτικών και συλλογικών αγώνων τα επόμενα χρόνια με θετικό τρόπο στα μεγάλα ζητήματα που μπορούν να αποτελέσουν το ουσιαστικό διακύβευμα της κινητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Στον αγώνα αυτό τις ουσιαστικές τακτικές και στρατηγικές κατευθύνσεις οφείλει να προσδιορίζει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και όλες οι συλλογικότητες που συνθέτουν την παραγωγική και την κοινωνική του πραγματικότητα με ιδιαίτερη επιμονή στα ζητήματα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των νέων ανθρώπων και της μελλοντικής γενιάς.
Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης
15.12.2010, εκφράζοντας με δυναμικό και αγωνιστικό τρόπο την εναντίωση των ελλήνων μηχανικών στην κατεδάφιση των πολιτικών και κοινωνικών κατακτήσεων του τελευταίου αιώνα και δηλώνοντας με τον πιο σαφή και απροκάλυπτο τρόπο την αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς που επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα νέο εξαχρειωμένο πολιτικό και εξουσιαστικό σύστημα χειρότερο από τις πιο μαύρες εμπειρίες που επιφύλαξε στον κόσμο στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα η
κυριαρχία δεσποτικών φασιστικών και καταπιεστικών αντιδημοκρατικών καθεστώτων που δεν έπαψαν μέχρι σήμερα να αποτελούν τα πρότυπα που εναντιώνονται στους όρους της πλατιάς συμμετοχικής και βαθιά δημοκρατικής πολιτικής οργάνωσης που έχει ανάγκη ο Κόσμος.-
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1.«Άνοιγμα» επαγγέλματος μηχανικών.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ...
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα έχετε διαβάσει πάρα πολλές φορές στα κείμενά μας, από παλιά και όχι μόνο τώρα λόγω της κρίσης, να επισημαίνουμε ότι για τον τόπο μας χρειάζεται ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης. Σήμερα αυτό ακούτε το να το λένε όλοι και
πρώτος πρώτος ο πρωθυπουργός. Με μια πολύ μεγάλη διαφορά: ότι εννοούν ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό που λέμε εμείς και τα μέτρα που παίρνουν είναι εντελώς στην αντίθετη κατεύθυνση.
Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ξεμπερδέψει μια και καλή με τη «μικρή κλίμακα» τόσο στην κοινωνία, όσο και στο
φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Το αντίθετο θα ήταν ένα έργο σύνθετο που θα μπορούσε να κάνει μόνο μια κυβέρνηση με όραμα, με βαθειές ρίζες στην κοινωνία και με την κινητοποίησή της. Γι αυτό επιλέγει να επιβάλλει ως «ανάπτυξη» την κυριαρχία μεγάλων σχημάτων σε όλους τους τομείς και δράσεις ισοπεδωτικές που διαλύουν την κοινωνία,
την ταυτότητα της χώρας και τους φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους.
Για να το κάνει αυτό η κυβέρνηση ενοχοποιεί την κοινωνία για τη διαμόρφωσή της και τα χαρακτηριστικά της, χαρακτηριστικά που όλες οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις επέβαλλαν και τη βομβαρδίζει με μέτρα που προκαλούν σοκ και δέος,
ιδιαίτερα σε όσους ποτέ δεν προβληματίστηκαν για τις στρεβλώσεις, αλλά αντίθετα επωφελήθηκαν απ’ αυτές. Ακόμα
χειρότερα θα είναι τα πράγματα για όσους ακόμα ελπίζουν ότι είναι διασφαλισμένοι και ότι όλα αυτά που συμβαίνουν
δεν θα τους αγγίξουν, ότι αφορούν άλλους και ότι θα τους σώσει η κομματική τους ένταξη και η αποδοχή όσων συμβαίνουν.
Πέρα από τις δυσοίωνες προβλέψεις από οικονομολόγους -ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτησή τους και όχι μόνο Έλληνες- για την προοπτική της χώρας και το κατά πόσο μπορεί μέσα από τα μέτρα που παίρνονται να οδηγηθεί σε
έξοδο από την κρίση, είναι σχετικά εύκολο στον καθένα να αντιληφθεί σήμερα βιωματικά τις αντιφάσεις της πολιτικής
που ασκείται. Το είδαμε στις αλλαγές για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, την περαίωση.
Είναι φανερό το ποιοί πληρώνουν την κρίση και δεν είναι οι υπαίτιοι γι αυτήν, το ότι το κράτος δεν ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει πόρους για να λειτουργήσει ένα πρότυπο κοινωνικού κράτους, ότι συνεχίζει την επιδοματική πολιτική και τις παρεκκλίσεις που συντηρούν και ενισχύουν επιλεκτικά ένα κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα,
ότι μετατρέπει την κρίση σε ευκαιρία για να βαφτίσει «γραφειοκρατία» κάθε ρύθμιση, να εντείνει την απορρύθμιση και να διαλύσει την κοινωνία και το περιβάλλον.
Στο όνομα της απελευθέρωσης της αγοράς και της υποτιθέμενης μείωσης των τιμών προς το συμφέρον του καταναλωτή, αποκρύπτει ότι σε συνθήκες μονοπωλιακού ελέγχου της αγοράς ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει και
οδηγεί όλους τους επαγγελματίες σε ένα ανελέητο ανταγωνισμό, για να μοιραστούν ένα όλο και μικρότερο αντικείμενο αδιαφορώντας για την ποιότητα μπροστά στην ανάγκη επιβίωσης.
Με τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση παραδίδει το πανεπιστήμιο και την κοινωνία στις ανάγκες της αγοράς,
«καθαρίζει» οριστικά με την παιδεία –αφού ούτε το κράτος ούτε ο ιδιωτικός τομέας έχουν συμφέρον να χρηματοδοτήσουν την ουσιαστική μόρφωση που οδηγεί τα άτομα σε χειραφέτηση που τα μετατρέπουν σε πολίτεςκαι δημιουργεί εξ αρχής κοινωνικούς αποκλεισμούς στα χαμηλότερα στρώματα που δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν ούτε καν τη συμμετοχή τους σ’ αυτό το ζοφερό τοπίο εργασίας.
Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και η κοινωνία βλέπει με αποστροφή όχι μόνο τα κόμματα αλλά και συνδικαλιστικούς
και άλλους φορείς, το Τεχνικό Επιμελητήριο επιμένει να αποτελεί μέρος του προβλήματος και όχι τις λύσης. Το
ΤΕΕ παρά τις ηρωϊκές κορώνες για κάποια ζητήματα, όπως στην αντιπαράθεση με την προκλητική στάση είτε του Συνδέσμου Ελλήνων βιομηχάνων, είτε του Κακλαμάνη που βασικός αντίπαλός του είναι ...οι Έλληνες μηχανικοί, συνεργάζεται απόλυτα με την κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα στην Αντιπροσωπεία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία για πρώτη φορά
στα χρονικά ένα σύστημα Μόνιμων Επιτροπών σε απόλυτη αντιστοιχεία ανά Υπουργείο και μάλιστα ανά επί μέρους αντικειμένου κάθε υπουργείου σε επίπεδο Γενικών Γραμματειών! Είναι αυτονόητο ότι καταψηφίσαμε μια τέτοια προοπτική που ενισχύει το ρόλο του ΤΕΕ ως συμβούλου ενός κομματικού κράτους, έναντι ενός ΤΕΕ συμβούλου της κοινωνίας.
Στο ΤΕΕ/ΤΑΚ ενώ η προσπάθεια της πλειοψηφίας να τηρεί ισορροπίες και να στρογγυλεύει τα ζητήματα έχει περάσει τα
όρια, συνεχίζεται και η τάση απόδοσης ευθυνών στην παράταξή μας επειδή δεν συνεργάζεται σε τέτοια κατεύθυνση.
Πολλά λόγια, ασαφείς θέσεις, καμιά προσπάθεια για διαδικασία που θα μπορούσε να αναδείξει τα πραγματικά προβλήματα και να βοηθήσει τον κάθε συνάδελφο, συνειδητοποιώντας την πραγματικότητα και το ρόλο του, να διεκδικήσει για
τον εαυτό του και τον τόπο μας. Γιατί εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε, έστω κι αν όλη η πραγματικότητα συνομωτεί εναντίον μας –εκπαίδευση, κυρίαρχη πολιτική και κουλτούρα- ότι ο επιστήμονας ωφείλει περισσότερα
πράγματα και στον εαυτό του και στον τόπο του και ότι δεν πρέπει να βλέπει ως μονόδρομο μια κακή μοίρα στη
χώρα και για τον εαυτό του την αναχώρησή του γι άλλους τόπους!

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

Το «άνοιγμα» του ανοικτού ούτως ή άλλως και μάλιστα υπερκορεσμένου επαγγέλματος του μηχανικού περιορίζεται στην κατάργηση της θεσμοθετημένη από το Π.Δ.696/74 ελάχιστης αμοιβής των μελετών και επιβλέψεων των έργων των μηχανικών.
Θεωρούμε ότι η επικείμενη να παγιωθεί νέα κατάσταση, έπρεπε τώρα και καιρό να έχει συζητηθεί στα
περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ, να έχει διαμορφωθεί μια συλλογική και σοβαρή επιχειρηματολογία πάνω στο
θέμα αυτό, η επιχειρηματολογία αυτή να έχει πάει στην Κεντρική Α, και έτσι να έχει διαμορφωθεί μια συνολική σοβαρή και βάσιμη τελική πρόταση προς διαπραγμάτευση με την Κυβέρνηση. Αλλωστε το θέμα το γνωρίζαμε πάρα πολλούς μήνες. Έτσι είναι δυνατόν να πεισθεί τόσο η Κυβέρνηση όσο και η κοινή γνώμη για το
δίκαιο ή όχι των απόψεών μας. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το θέμα ως συνήθως το χειρίζεται μέχρι σήμερα το ΤΕΕ κεντρικά, και μάλιστα όχι με τον καλύτερο κατά την γνώμη μας τρόπο, χωρίς να ρωτά ή να ζητά
κατά πάγια τακτική τις απόψεις των μηχανικών της περιφέρειας. Τοπικά υποβοηθητικά το χειρίστηκε η Δ.Ε.
με την ίδια ακριβώς λογική, και με συνάντηση με τους βουλευτές προς ενημέρωσή τους στις 7-1-2011 Όπως
μάθαμε από τον τύπο(!!!) η συνάντηση δεν είχε την επιθυμητή από την Δ.Ε. κατάληξη.
Εχουμε ήδη προτείνει το παραπάνω να μπει ως επείγον θέμα για συζήτηση στην Α του ΤΕΕ-ΤΑΚ. η απόφαση δε που θα ληφθεί, να σταλεί στην Κεντρική Α. και να υποστηριχθεί από τους Αντιπροσώπους μας.

2.Ανάπτυξη ως μοχλός για έξοδο από την κρίση.
Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει επειγόντως και πολύ σοβαρά είναι η ανάπτυξη. Επειγόντως, διότι η Χώρα δεν θα αντέξει για πολύ χωρίς αναπτυξιακή διαδικασία και σοβαρά γιατί θα πρέπει να
προτείνουμε αν μπορούμε ρεαλιστικές θέσεις για την αναπτυξιακή διαδικασία με το δεδομένο ότι οι μηχανικοί ανέκαθεν αποτελούσαν τον μοχλό και την πρωτοπορία σ’ αυτήν.
Τώρα και μήνες σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους χώρους όλοι μιλάνε για ανάπτυξη κανείς όμως δεν
λέει πως θα ξεκινήσει αυτή η ανάπτυξη σε μια Χώρα όπου υπάρχουν και λειτουργούν ανασταλτικοί παράγοντες και διαδικασίες που μπορούν να ανατρέψουν ανά πάσα στιγμή κάθε είδους προγραμματισμό επενδυτικού σχεδίου.
Ας πάμε στον τομέα των έργων που κατά κύριο λόγο μας αφορά. Πώς μπορούν να προγραμματισθούν και
να εκτελεστούν εγκαίρως και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού τους έργα δημόσια ή ιδιωτικά όταν η νομοθεσία που τα διέπει είναι απαράδεκτα πολύπλοκη, αλληλοσυγκρουόμενη, δυσνόητη ξεπερασμένη και επομένως αντιαναπτυξιακή; Όταν υπάρχει μια απίστευτη αλληλοεμπλοκή φορέων και υπηρεσιών; Όταν ο δημόσιος τομέας για διάφορους λόγους που λίγο πολύ γνωρίζουμε δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους ρυθμούς
και στις απαιτήσεις της εποχή μας; Μιλάνε σε κυβερνητικό επίπεδο για διαδικασίες fast-track. για να προσελκύσει η Χώρα νέες επενδύσεις και επενδυτές και δεν έχουν ακόμα σχεδιάσει το νομικό πλαίσιο.
Για ποια δυνατότητα ανάπτυξης μιλάμε όταν π.χ. για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, για να πάμε σε ένα γνώριμο σε πολλούς τομέα, από το 1968 και μέχρι σήμερα, υπάρχουν στον κώδικα είκοσι δύο λήμματα και συγκεκριμένα, πέντε Π.Δ., ένας Νόμος, πέντε αποφάσεις, και έντεκα εγκύκλιοι; Όταν προστίθενται
μελέτες όπως ο ΚΕΝΑΚ που κανείς δεν μπορεί ακόμα ούτε να εκτελέσει ούτε και να ελέγξει;
Για ποια δυνατότητα ανάπτυξης μιλάμε όταν για την άδεια π.χ. ενός βενζινάδικου εμπλέκονται οι υπηρεσίες τριών Υπουργείων και ένας Δήμος με το Δημοτικό συμβούλιο και τις υπηρεσίες του; Για ποια δυνατότητα ανάπτυξης μιλάμε όταν για μια απλή ανανέωση Μ.Π.Ε. λειτουργούσας βιοτεχνίας εμπλέκονται τρεις υπηρεσίες πρέπει να ληφθούν δύο αποφάσεις φορέων και να γίνουν τέσσερεις δημοσιεύσεις σε εφημερίδες; Χρόνος έκδοσης τελικής απόφασης άνω των πέντε μηνών.
Για ποια ανάπτυξη μιλάμε όταν έχει επικρατήσει ως πάγια άποψη στις υπηρεσίες ό,τι δεν γνωρίζουν ή σε
ό,τι αμφιβάλουν να στέλνουν ερωτήσεις στο Υπουργείο αντί να το μελετούν με βάση την κείμενη νομοθεσία;
Επειδή δε εκεί επικρατεί χειρότερη κατάσταση, συνήθως τα θέματα βαλτώνουν και οι επενδυτές απογοητεύονται και αποχωρούν. (βλ. φωτοβολταϊκά). Έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές και προς κάθε κατεύθυνση ότι οι εδώ μαχόμενοι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κατά πολύ καλύτεροι των συναδέλφων τους των
Υπουργείων. Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να το πιστέψουν και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
Όμως αυτά και πάρα πολλά άλλα είναι διαπιστώσεις. Θα μπορούσε κανείς να μιλά ώρες για τις απίστευτες
καταστάσεις που ζει κάποιος που θέλει να κάνει μια επένδυση μικρή ή μεγάλη. Εμείς είναι καιρός και πρέπει
τάχιστα να περάσουμε σε προτάσεις που θα ανατρέπουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση εάν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι τούτη τη δύσκολη για την Χώρα μας περίοδο.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Συνάδελφοι,

Δεν λειτουργεί η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του τμήματος
παραβιάζοντας τον νόμο και την Δημοκρατία
Σύμφωνα με την νόμο και τον κανονισμό του ΤΕΕ η «Α» αποτελεί το όργανο χάραξης της
πολιτικής του και πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον ανά δίμηνο.
Αυτό όμως δεν συμβαίνει ούτε κατά στον τύπο ούτε κατά την ουσία.
Η Διοικούσα αρμενίζει στα πελάγη της αυτόνομης δράσης της.
Η υποβάθμιση της δραστηριότητας των «Α» του ΤΕΕ, τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά, είναι μια πολιτική επιλογή των μεγάλων παρατάξεων.
Η ΔΠΚ αντιδρώντας στην παραπάνω κατάσταση κατέθεσε στις 3-12-2010 το παρακάτω
έγγραφο προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ για σύγκλιση της «Α» του ΤΑΚ.
Το έγγραφο συνοδευόταν από πρόσκληση των μελών της Α με γραπτές εισηγήσεις για τα
προτεινόμενα θέματα και βασιζόταν στο άρθρο 3 παρ 4 του κανονισμού λειτουργίας, που
δίνει το δικαίωμα σύγκλισης της «Α» σε άλλα μέλη, όταν αυτό δεν το κάνει ο πρόεδρος
της «Α».
Προς ΤΕΕ/ΤΑΚ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. το άρθρο 1 παρ 1β και το άρθρο 3 παρ 4 του κανονισμού λειτουργίας του ΤΕΕ
2. το άρθρο 7 παρ 7 του Ν. 1486/1984
3. ότι ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία σύγκλιση της Αντιπροσωπείας
του Τμήματος (12-06-2010) ανέρχεται σε 136 μέρες και συνεπώς υπάρχει μεγάλη
υπέρβαση του μέγιστου ορίου των δυο μηνών για την σύγκλιση τακτικής Αντιπροσωπείας.
(η κοινή συνάντηση μελών των ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ στις 2-10-2010 προφανώς δεν αποτελεί τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ τόσο από τυπική νομική άποψη όσο και από πλευράς ουσίας)
4. τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής του Μνημονίου που
συνθλίβει και αφανίζει τους συνάδελφους.
Σας καλούμε να αποστείλετε την παρακάτω πρόσκληση στα μέλη της Αντιπροσωπείας.
Το παρόν έγγραφο μας ζητούμε να σταλεί:
1. στα μέλη της Αντιπροσωπείας
2. στους κλαδικούς συλλόγους
3. και σε όλα τα μέλη το ΤΕΕ/ΤΑΚ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 03-12-2010

Τα θέματα που προτείναμε να συζητηθούν ήταν:
1.Οικονομική κρίση και συνέπειες στα Μέλη του
2.Ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
3.Νομιμότητα εκλογής οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ
4.Αναστολή εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ
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Το 2010 μας αποχαιρέτησε αφήνοντας ένα αίσθημα αμηχανίας σε όλους. Παρακολουθήσαμε, άναυδοι και ανήμποροι να αντιδράσουμε τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση να δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στην ελληνική πραγματικότητα με δραματικό αντίκτυπο στη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών μας
και ορατό τον κίνδυνο της ανεργίας. Δυστυχώς όμως μας άφησε και ένα νομοσχέδιο που στόχο έχει
να πλήξει το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού και τον κώδικα αμοιβών
μας χαρακτηρίζοντας μας ως «κλειστό» επάγγελμα και προσπαθώντας μέσω των ΜΜΕ να μας χαρακτηρίσει καρτέλ διαπλοκής που λυμαίνεται το μόχθο του απλού έλληνα πολίτη.
Εμείς σε όλο αυτό τον πόλεμο λάσπης απαντούμε με τα παρακάτω επιχειρήματα:
• Πως είναι δυνατό όταν υπάρχουν 140.000 μηχανικοί, (αν συνυπολογίσουμε και τους 40.000 τεχνολόγους -σύνολο 180.000 τεχνικοί) να θεωρείται κλειστό το επάγγελμα και να απαξιώνεται η συνολική προσφορά του κλάδου στις υποθέσεις της ελληνικής κοινωνίας και στην ανάπτυξη του τόπου
μας;
• Τι θα γίνει με την ποιότητα των έργων και των κατασκευών αν δεν υπάρχει κώδικας αμοιβών και αν
οι συνάδελφοι μηχανικοί του δημοσίου αντιμετωπίζονται ως απλά διοικητικά στελέχη; Σε όλο
τον κόσμο είναι αυταπόδεικτο πως η ποιότητα μιας κατασκευής ή ενός προϊόντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κόστος.
• Γνωρίζουν όλοι πως 9 στις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κώδικα ελάχιστων αμοιβών
και μάλιστα με όρια κατά πολύ μεγαλύτερα από τα ισχύοντα στην Ελλάδα;
• Γιατί ενώ καταργείται ο κώδικας αμοιβών δεν προσαρμόζεται και η αστική-ποινική ευθύνη μας ανάλογα , όταν όλοι γνωρίζουμε πως με επαχθή τρόπο έχει ποινικοποιηθεί το επάγγελμα μας;
• Γιατί ο μόνος πιστοποιημένος φορέας στην κατασκευή είναι οι μηχανικοί που φέρουν ακέραια
και αποκλειστικά την όλη αστική-ποινική ευθύνη, ενώ τα μη πιστοποιημένα υλικά και οι κατασκευαστές ή οι προμηθευτές τους, οι απασχολούμενοι στην κατασκευή και οι λοιποί κλάδοι που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή μένουν στο απυρόβλητο χωρίς καμία ευθύνη; Υπάρχουν βέβαια και
πολλά άλλα ζητήματα που δεν θα είχε νόημα να τα αναφέρουμε σε ένα μικρό κείμενο όπως αυτό, όλα έχουν όμως τη σημασία τους.
Δεν είμαστε όμως άμοιροι ευθυνών δυστυχώς. Ενώ κάθε ελληνική οικογένεια έχει ένα τουλάχιστον
Μηχανικό δεν έχουμε ενημερώσει επαρκώς την κοινωνία για όσα πραγματικά αντιπροσωπεύουμε. Επιβάλλεται όλοι μας να ενημέρωσουμε πρώτα το προσωπικό μας περιβάλλον και κατ΄επέκταση και όλους
τους υπόλοιπους για το έργο και το αντικείμενο των ελλήνων μηχανικών ώστε να γνωρίζουν ότι:
• Όποιος τελειώνει επιτυχώς το πολυτεχνείο εγγράφεται στο ΤΕΕ και έχει το δικαίωμα άσκησης
επαγγέλματος του Μηχανικού, άρα δεν τίθεται θέμα κλειστού επαγγέλματος, εκτός και αν θεωρούν
ότι μπορεί να υπογράφει ο οποιοσδήποτε, οπότε ας δώσουν σε όλους ανεξαιρέτως το δικαίωμα υπογραφής (ιερωμένους, δικηγόρους, γιατρούς, φαρμακοποιούς, λογιστές, μπακάληδες, σουβλατζήδες, κτλ)–χωρίς να υπάρχει καμιά προκατάληψη για τους αναφερόμενους επαγγελματικούς κλάδους
(αναφέρονται ενδεικτικά και μόνο) – και να άρουν από τους μηχανικούς κάθε αστική - ποινική ευθύνη.
• Πρέπει να πιστοποιηθούν άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι στην κατασκευή.
• Ο κώδικας αμοιβών υπάρχει για να εξυπηρετεί: α) το Δημόσιο συμφέρον μέσα από σωστές και
άρτιες κατασκευές, β) τα έσοδα του Κράτους αφού με βάση αυτό φορολογούμαστε και καλύπτουμε μέρος των ταμείων και της λειτουργίας των πολυτεχνικών σχολών και γ) τον υγιή και όχι αθέμιτο ανταγωνισμό που προάγει την επιστήμη και το επάγγελμα του Μηχανικού.
• Δεν γίνεται να υπάρξουν ασφαλή έργα χωρίς την παρουσία των Μηχανικών και ο ρόλος του Μηχανικού στη συνεχή αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου μας είναι βασικός και αναντικατάστατος.
Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε την κοινωνία για να κατανοήσουν όλοι ότι δεν είμαστε εμείς που θίγουμε το δημόσιο συμφέρον. Τότε μόνο μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε δυνατοί να ανατρέψουμε τα σχέδια των εξωγενών παραγόντων που μας θέλουν πιόνια και ομήρους στις ορέξεις των πολυεθνικών συμφερόντων και της νομεκλατούρας της εγχώριας πλουτοκρατίας που θέλει να καταστρέψει
την μεσαία τάξη επειδή παράγει προτάσεις και αναπτύσσει πολιτική δράση.
Συνάδελφοι σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

31

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Email: evrentzu@otenet.gr & manolikakis@chania.en
Τηλ. επικοινωνίας: 6974640396 & 6978481319
Αριθ. Πρωτ. 60

Ηράκλειο, 23 Νοεμβρίου 2010

Προς: Συμβούλιο της Επικρατείας, Ε’ Τμήμα,
Πανεπιστημίου 47-49, 105.64 Αθήνα, Υπ. κ. βασιλειάδη, Τηλ. 2132102051-54
Κοιν: Αποδέκτες Πίνακα Κοινοποίησης

7.

ΘΕΜΑ: Απόψεις για τα Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης» και τον «Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
Για τον οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης επισημαίνουμε – προτείνουμε:
1. Είναι ένας οργανισμός με 6 Γενικές Διευθύνσεις, 34 Διευθύνσεις, 132 τμήματα και 4 αυτοτελή τμήματα. Ένας τέτοιος οργανισμός σε καμιά περίπτωση δεν εξυπηρετεί μια σύγχρονη,
ευέλικτη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Αντίθετα είναι γραφειοκρατικός και αντιπαραγωγικός.
2. Δεν ορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία
του οργανισμού της Περιφέρειας ανά Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση και Τμήμα. Επίσης ο αριθμός των ΠΕ μηχανικών δεν αρκεί για να καλύψει τις θέσεις των μηχανικών που ήδη υπηρετούν στις Νομ/κές Αυτ/διοικήσεις αλλά και στις υπηρεσίες της Περιφέρειας (ο μέσος
όρος του αριθμού των μηχανικών μόνο στις 4 Νομ/κές Αυτ/σεις είναι 60 μηχανικοί. Επίσης
δεν καλύπτεται και ο αριθμός των μηχανικών που ήδη υπηρετούν σε προσωποπαγείς και σε
θέσεις αορίστου χρόνου.
3. Υπάρχουν αρμοδιότητες που ασκούνται μέχρι το 31.12.2012 από τις Περιφέρειες και στη
συνέχεια πηγαίνουν στους Δήμους. Με την ισχύ του Π.Δ. δεν διευκρινίζεται από πού θα ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές.
4. Το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα 3 (τρείς) Δ/νσεις (Δημοσίων Έργων, Κατασκευής Έργων και
Συντήρησης Έργων) καταργούνται και γίνεται μόνο 1 (μία) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων σε επίπεδο Περιφέρειας, δηλώνει υποβάθμιση των Δημοσίων Έργων και των Δημοσίων Τεχνικών
Υπηρεσιών και την εκχώρηση των έργων στην υπό σύσταση Α.Ε. (σύμφωνα με τις πρόσφατες εκχωρήσεις έργων στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. στην υπόλοιπη Ελλάδα (ΦΕΚ 1505/β/06-092010).
5. Στην παραπάνω Δ/νση Τεχνικών Έργων δεν εμφανίζεται καμιά περιγραφή αρμοδιοτήτων σε
επίπεδο τμημάτων, φαίνεται ότι αγνοείται η τύχη των κτιριακών έργων καθώς και η διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ είναι ακατανόητη η παρουσία τμήματος Δομών Περιβάλλοντος. Με την ανωτέρω ενοποίηση δεν προβλέπεται Υπηρεσία Προϊσταμένης Αρχής πλέον,
που προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. (ε) και (στ) του Ν. 1418/84 περί εκτελέσεως των
Δημοσίων Έργων. Ο Έλεγχος της Προϊσταμένης Αρχής θα ασκείται από ένα (1) πρόσωπο το
Δ/ντή της Υπηρεσίας μαζί με την οικονομική επιτροπή (άρθρο 176 Ν. 3852/7-06-2010) και
αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος της Δ/νσης είναι σαφές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά. Δεν μπορεί παρά να είναι μονόδρομος στο άρθρο 3 που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Γεν. Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, να αντικατασταθεί η παρ. γ (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης) με τις παρ. γ1, γ2 και γ3 ως εξής:
γ1. Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια.
γ2. Διεύθυνση Κατασκευής Έργων με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια
γ3. Διεύθυνση Συντήρησης έργων με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια
6. Στο άρθρο 9 που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης προτείνεται:
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8.

9.

10.

- Το τμήμα (β) Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα, να υπάρχει και στις υπόλοιπες τρεις Περιφερειακές ενότητες (νομούς Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου), για την όσο το δυνατόν αρτιότερη τεχνική υποστήριξη των χρηστών που θα υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες της Περιφέρειας και που βρίσκονται στους τρεις αυτούς νομούς.
- Επίσης το τμήμα (γ) Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων, να υπάρχει και στις υπόλοιπες τρεις Περιφερειακές ενότητες (νομούς Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου),για να συντονίζει και να εποπτεύει την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των
διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις περιφερειακές υπηρεσίες των τεσσάρων νομών. Όπως και για να υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των αποκεντρωμένων συστημάτων και να μεριμνά για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους.
Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων προβλέπονται τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού με αρμοδιότητες εκτός των
άλλων «τη σύνταξη τοπογραφικών προγραμμάτων, τη συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων
από τεχνικούς υπαλλήλους, τη σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών
χαρτών με στοιχεία που θα συλλέγονται επιτόπου, καθώς και την περιοδική ενημέρωση των
τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί, τη χορήγηση βεβαιώσεων
και διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών καθώς και την έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων». Οι αρμοδιότητες αυτές, τις οποίες είχαν μέχρι σήμερα οι
Διευθύνσεις Τοπογραφικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είναι καθαρά τεχνικό αντικείμενο, αφού αφορούν τοπογραφικές μελέτες. Οι μελέτες αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις ανατίθενται σε μελετητές με βάση τον νόμο περί μελετών με ρόλο για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή. Δεν είναι δυνατόν καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής
σε τοπογραφικές μελέτες να ασκεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ο
οποίος θα είναι γεωπόνος. Η Δ/νση ή τα τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού δεν μπορεί παρά να ανήκουν στη Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών.
Προτείνουμε στην έδρα της κάθε Περιφέρειας τη σύσταση Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας αντί του προβλεπόμενου αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας το οποίο θα προΐσταται των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των περιφερειακών ενοτήτων και θα υπάγεται στη
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος και Υποδομών. Έτσι θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 160 του Καλλικράτη (Ν.
3852/2010).
Προτείνεται στις Διευθύνσεις των Έργων, Πολιτική Γης, Περιβάλλοντος και Υποδομών να
λειτουργήσουν Τμήματα ή Γραφεία Γραμματειακής Υποστήριξης. Πέρα από την εύρυθμη λειτουργία, υπάρχει μεγάλος όγκος αρχείων (μελέτες, ρέματα, όρια απαλλοτρίωσης, κ.α.) που
χρήζουν σωστής αρχειοθέτησης και χρήσης.
Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τις Δ/νσεις και το κάθε τμήμα θα πρέπει να περιγράφονται όπως αυτές αποτυπώνονται στον Καλλικράτη και να εξειδικευθούν περισσότερο. Για
παράδειγμα: α). Οι αρμοδιότητες 14 (εκμηχάνιση και εξηλεκτρισμός γεωργίας) και 15 (άσκηση εποπτείας ΓΟΕβ) όπως αναφέρονται στον υποτομέα Γεωργίας του άρθρου 186 περί
αρμοδιοτήτων Περιφερειών του Προγράμματος Καλλικράτης (N. 3852/2010) δεν έχουν συμπεριληφθεί με κανένα τρόπο στον Οργανισμό της Περιφέρειας β). Οι αρμοδιότητες που αφορούν τα τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος όπως αυτές αποτυπώνονται
στον παραπάνω Νόμο και στο άρθρο 186 Στ. δεν περιγράφονται στον Οργανισμό γ). όλες οι
αρμοδιότητες που έχει με τον υπάρχοντα και ισχύοντα σήμερα κανονισμό των περιφερειών
, το Τμήμα Εγγείων βελτιώσεων και οι αντίστοιχες Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως εκείνες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων , έγκριση
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων βελτιώσεων (ΤΟΕβ) ,
Ταξινόμησης Εγγειοβελτιώτικων Έργων , Σύστασης –Ελέγχου και Εποπτείας Γενικών Οργανισμών Εγγείων βελτιώσεων (ΓΟΕβ) , Ανάθεση –Έλεγχο και Σύνταξη γεωργοτεχνικών , γεωργοοικονομικών , εδαφολογικών, γεωλογικών , υδρογεωλογικών και τοπογραφικών μελετών για τα εγγειοβελτιωτικά έργα δ). οι αρμοδιότητες αδειοδότησης των λατομείων, ο καθορισμός λατομικών περιοχών που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 ε) Η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων στα τμήματα των Δ/νσεων Ανάπτυξης κατά τρόπο ανάλογο του
ΠΔ. 78/2006 (ΦΕΚ 80Α/13-4/2006) «Διάρθρωση - στελέχωση και αρμοδιότητες της Δ/νσης
Ανάπτυξης των Ν.Α.» και στ). δεν υπάρχει καμία αναφορά για τις σημερινές αρμοδιότητες
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των ΔΤΥ που αφορούν την αστυνόμευση του επαρχιακού οδικού δικτύου και των ρεμάτων,
τη θεώρηση των ορίων απαλλοτρίωσης, τις κυκλοφοριακές συνδέσεις, τις οριοθετήσεις ρεμάτων, τη συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές κ.λ.π.
Επιπροσθέτως, υπάρχει ασάφεια και επικάλυψη αρμοδιοτήτων για τα τμήματα που αφορούν
όλη την Περιφέρεια και αυτά των Πολεοδομικών Ενοτήτων των τεσσάρων νομών της Κρήτης. Επίσης σε κάποιες υπηρεσίες υπάρχει τμήμα στο νομό Ηρακλείου και σε κάποιες άλλες
ο νομός Ηρακλείου υπάγεται στην αντίστοιχη περιφερειακή υπηρεσία με έδρα το Ηράκλειο.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ασάφεια στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στην άσκηση της δημόσιας διοίκησης.
11. Στο άρθρο 5 που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού:
Α. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη δίνονται στις αιρετές Περιφέρειας περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Εδώ δίνεται ως αρμοδιότητα κυρίως η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Θα
προκύψει κενό στις αδειοδοτήσεις.
β. Δεν διευκρινίζεται σε ποιες κατηγορίες έργων θα έχουν αρμοδιότητα τα τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων και σε ποιες τα υπόλοιπα τμήματα της έδρας.
Σε κάθε περίπτωση, για την σωστή λειτουργία αλλά και σε εφαρμογή του Καλλικράτη προτείνουμε να γίνουν Δ/νσεις ανά νομό και όχι τμήματα.
12. Το άρθρο 6 στο οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων,
προτείνουμε να αντικατασταθεί από τα άρθρα 6.1, 6.2 και 6.3 ως εξής:
Άρθρο 6.1
Αρμοδιότητες-διάρθρωση Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής (έργων
και μελετών) της περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων και
μελετών της περιφέρειας.
Παράλληλα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες (πέραν αυτών της προϊσταμένης αρχής) που ασκεί η
ΔΔΕ της περιφέρειας καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες που τις ανατίθεται κατευθείαν από τα
υπουργεία.
Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων απαρτίζεται από τα εξής τμήματα
α. Τμήμα μελετών
β. Τμήμα έργων
γ. Τμήμα απαλλοτριώσεων
δ. Τμήμα εργαστηρίου
ε. Τμήμα Γραμματείας
Αρμοδιότητες τμημάτων
Τμήμα μελετών: έλεγχος και έγκριση μελετών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΔΔΕ
Τμήμα έργων: έλεγχος και προώθηση έργων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΔΔΕ
Τμήμα απαλλοτριώσεων: έλεγχος, κήρυξη, συντέλεση, απαλλοτριώσεων
Τμήμα εργαστηρίου: έλεγχος και δόκιμες των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
των έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας καθώς επίσης και παροχή οδηγιών για την έντεχνη εκτέλεση των έργων
Τμήμα γραμματείας: Γραμματειακή υποστήριξη της ΔΔΕ

Άρθρο 6.2
Αρμοδιότητες-διάρθρωση Διεύθυνση Κατασκευής Έργων
Η Διεύθυνση Κατασκευής έργων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας όλων των έργων και μελετών της περιφέρειας (οδοποιία – λιμενικά έργα – έργα αεροδρομίων )
σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων και μελετών της περιφέρειας.
Παράλληλα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες (πέραν αυτών της διευθύνουσας υπηρεσίας) που ασκεί
η ΔΕΚΕ της περιφέρειας καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες που τις ανατίθεται κατευθείαν από τα υπουργεία.
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Η Διεύθυνση Κατασκευής Έργων απαρτίζεται από τα εξής τμήματα
α. Τμήμα μελετών
β. Τμήμα συγκοινωνιακών έργων
γ. Τμήμα εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων
δ. Τμήμα Γραμματείας
Αρμοδιότητες τμημάτων
Τμήμα μελετών: έλεγχος και επίβλεψη των εκπονουμένων μελετών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΔΚΕ
Τμήμα συγκοινωνιακών έργων: έλεγχος και επίβλεψη συγκοινωνιακών έργων (οδοποιία, λιμάνια, αεροδρόμια) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΔΚΕ
Τμήμα εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων με αρμοδιότητες:
• Η σύνταξη, ανάθεση, επίβλεψη και έγκριση μελετών Εγγειοβελτιωτικών, Υδραυλικών και κτιριακών Έργων και των συναφών εδαφοτεχνικών, γεωλογικών, υδραυλικών, υδρογεωλογικών,
τοπογραφικών, γεωργοτεχνικών , γεωργοοικονομικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών
και λοιπών μελετών.
• Η ανάθεση και εκτέλεση των πάσης φύσεως Εγγειοβελτιωτικών, Υδραυλικών και κτιριακών
Έργων και εκείνων που σχετίζονται με αυτά.
• Η εγκατάσταση και λειτουργία βροχομετρικών υδρολογικών και λοιπών σταθμών, μετρήσεις
παροχής, συγκέντρωση, έλεγχος, επεξεργασία των υπό των σταθμών τούτων παρεχομένων
στοιχείων.
• Η μέριμνα για την ταξινόμηση των Εγγειοβελτιωτικών Έργων , η επιμέλεια και παρακολούθηση των Οργανισμών Εγγείων βελτιώσεων και η παραλαβή και παράδοση των αποπερατωμένων Εγγειοβελτιωτικών Έργων εις τους φορείς διοίκησης αυτών.
• Η συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών έργων.
Τμήμα γραμματείας: Γραμματειακή υποστήριξη της ΔΕΚΕ
Άρθρο 6.3
Αρμοδιότητες-διάρθρωση Διεύθυνσης Συντήρησης έργων
Η Διεύθυνση Συντήρησης έργων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας
των έργων και μελετών συντήρησης των υποδομών (εργολαβίες-έργα αυτεπιστασίας) της περιφέρειας (οδοί-κτίρια –δίκτυα-εγγειοβελτιωτικά) σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως
δημοσίων έργων και μελετών της περιφέρειας
Παράλληλα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες (πέραν αυτών της προϊσταμένης αρχής) που ασκεί η
ΔΕΣΕ της περιφέρειας καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες που τις ανατίθεται κατευθείαν από
τα υπουργεία.
Η Διεύθυνση Συντήρησης έργων απαρτίζεται από τα εξής τμήματα
α. Τμήμα μελετών
β. Τμήμα έργων
γ. Τμήμα απαλλοτριώσεων και αστυνόμευσης
δ. Τμήμα Γραμματείας
Αρμοδιότητες τμημάτων
Τμήμα μελετών: έλεγχος και επίβλεψη των εκπονουμένων μελετών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΔΣΕ αστυνόμευση κατασκευών
Τμήμα έργων: έλεγχος και επίβλεψη έργων (εργολαβίες-έργα αυτεπιστασίας) στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της ΔΣΕ (εργολαβίες- αυτεπιστασία)
Τμήμα απαλλοτριώσεων: έλεγχος εφαρμογή και αστυνόμευση των συντελεσμένων απαλλοτριώσεων
Τμήμα γραμματείας: Γραμματειακή υποστήριξη της ΔΣΕ
13.Το άρθρο 7 στο οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων
των Περιφερειακών Ενοτήτων, προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
Άρθρο 7
Αρμοδιότητες-διάρθρωση Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων
Η κάθε Δ/νση να απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:
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α) Τμήμα Μελετών
β) Τμήμα Έργων
γ) Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού & Εργαστηρίου
δ) Γραφείο Γραμματείας
Αρμοδιότητες τμημάτων
Τμήμα μελετών: έλεγχος και έγκριση μελετών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε κάθε Νομού
Τμήμα Έργων: έλεγχος και προώθηση των έργων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης
Τεχνικών Εργων Π.Ε κάθε Νομού
Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού: Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
των Π.Ε κάθε Νομού, μηχανήματα και εργαστηριακές δοκιμές.
Τμήμα γραμματείας: Γραμματειακή υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε κάθε Νομού
Παρατηρήσεις:
Για την υλοποίηση του αντικειμένου της που είναι η μελέτη και επίβλεψη έργων, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει διακριτά τμήματα Μελέτης και Εκτέλεσης έργων. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι οι υπηρεσίες που θα επιβλέψουν τα έργα του ΕΣΠΑ θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διακριτά Τμήματα Μελετών και Έργων. Είναι ασυμβίβαστο να μελετηθεί, να δημοπρατηθεί και να
εκτελεστεί ένα έργο από το ίδιο Τμήμα (κοινό για έργα και μελέτες).
Να παραμείνουν οι σημερινές αρμοδιότητες των ΔΤΥ που αφορούν την αστυνόμευση του επαρχιακού οδικού δικτύου και των ρεμάτων, τη θεώρηση των ορίων απαλλοτρίωσης, τις κυκλοφοριακές συνδέσεις, τις οριοθετήσεις ρεμάτων, τη συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές κ.λ.π.
14.Για τις θέσεις ευθύνης, με βάση τα επαγγελματικά δικαιώματα όπως προκύπτουν από την
κείμενη νομοθεσία:
Στο άρθρο 41
Εδώ επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την πρότασή μας θα πρέπει:
✔ Η παρ. 3 να αντικατασταθεί με τις παραγράφους 3.1, 3.2 και 3.3 ως εξής:
3.1. Στη Διεύθυνση Δημοσίων έργων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων
Μηχανικών, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει
ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
3.2. Στην Διεύθυνση Κατασκευής έργων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
3.3. Στην Διεύθυνση Συντήρησης έργων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
✔ Στην παρ. 12 να προστεθούν όλοι οι κλάδοι ΠΕ Μηχανικών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων
ειδικοτήτων
Στο τμήμα έργων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων
ειδικοτήτων
Στο τμήμα απαλλοτριώσεων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
Στο τμήμα εργαστηρίου να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,
Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Ε. Χημικών Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Μεταλλείων
Μεταλλουργών και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
Διεύθυνση Κατασκευής Έργων (έδρα)
Στο τμήμα μελετών να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων
ειδικοτήτων
Στο τμήμα συγκοινωνιακών έργων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
Στο τμήμα εγγειοβελτιωτικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
Διεύθυνση Συντήρησης έργων (έδρα)
Στο τμήμα μελετών να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε.
Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
Στο τμήμα έργων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εν
ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
Τμήμα απαλλοτριώσεων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,
Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων
Δ/νσεων Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων
Στο τμήμα μελετών να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων
ειδικοτήτων
Στο τμήμα έργων να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Ε.
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων
ειδικοτήτων
Στο τμήμα τεχνικού εξοπλισμού & εργαστηρίου να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών,
Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Ε. Χημικών Μηχανικών,
Π.Ε. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και εν ελλείψει ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων

Στο άρθρο 42
✔ Στην παρ. 1 να προστεθούν όλοι οι κλάδοι Π.Ε. Μηχανικών
✔ Στην παρ. 6 να προστεθούν όλοι οι κλάδοι Π.Ε. Μηχανικών
✔ Στην παρ. 7 να προστεθούν όλοι οι κλάδοι ΠΕ Μηχανικών
✔ Στην παρ. 8 να προστεθούν όλοι οι κλάδοι ΠΕ Μηχανικών
✔ Στην παρ. 9 να προστεθούν οι κλάδοι Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Ε. Μηχανολόγων
Μηχανικών, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
✔ Στην παρ. 10 να προστεθούν οι κλάδοι Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Ε. Μηχανολόγων
βιομηχανίας , Π.Ε. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Π.Ε. Ορυκτών Πόρων.
Εδώ επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την πρότασή μας θα πρέπει:
✔ Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων όπως περιγράφονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 να αντικατασταθούν ως εξής:
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (έδρα)
Στο τμήμα μελετών να προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Π.Ε.

Δεν ορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του
οργανισμού της Περιφέρειας ανά Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση και Τμήμα. Επίσης ο αριθμός
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Για τον οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επισημαίνουμε – προτείνουμε:

των ΠΕ μηχανικών δεν αρκεί για να καλύψει τις θέσεις των μηχανικών όλων των κατηγοριών που
ήδη υπηρετούν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και που θα ανήκουν στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Στο άρθρο 20
✔ Στην παρ. 9 να προστεθούν όλοι οι κλάδοι Π.Ε. Μηχανικών
Στο άρθρο 21
✔ Στην παρ. 10α να προστεθούν όλοι οι κλάδοι Π.Ε. Μηχανικών
✔ Στην παρ. 10β να προστεθούν όλοι οι κλάδοι Π.Ε. Μηχανικών
Σοβαρή επισήμανση και για τους δυο οργανισμούς:
Για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ παρεμβάλλεται το
διαζευχτικό ή και όχι το ελλείψει. Εδώ σας υπενθυμίζουμε το 235 / 2005 Πρακτικό Επεξεργασίας (Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος) του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σύμφωνα με
το οποίο δεν είναι επιτρεπό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διάφορων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Συνεπώς, είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται
στον υπαλληλικό κώδικα, κατηγορίας μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας.
Επίσης κάνουμε αναφορά:
6. Στο πρακτικό συνεδρίασης Νο 34 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
7. Στο με αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18-06-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
8. Στο Ν 3316 περί μελετών : άρθρο 25 παράγραφος 2 σελ. 475
9. Στο Ν 3528/2007 Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας άρθρο 84 σελίδα 604 και άρθρο 97 σελίδα
609
10.Στο Π.Δ. 910/77 άρθρο 4α,β (ΦΕΚ τ. Α ,αρ.φύλλου 305, 10-11-1977). Το Π.Δ. είναι σε ισχύ
σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 32 του ΠΔ 69/8-16 Φεβρ. 1988 (ΦΕΚ Α 28).
Συνημμένα:
1. Το πρακτικό συνεδρίασης Νο 34 της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
2. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725/18-06-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κοινοποίηση
1. Περιφέρεια Κρήτης, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Αθανάσιου Καρούντζου
2. βουλευτής Ηρακλείου κ. Αρναουτάκης Σταύρος
3. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
5. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
BOAK, NOAK &
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από το

Γιώργο Αγαπάκη,
Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, Δ/τη ΕΥΔΕ – ΒΟΑΚ & Πρόεδρο της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ BOAK – NOAK
(Διευρωπαϊκό Δίκτυο Κρήτης)
1. BOAK (Κίσαμος – Σητεία)
• Συνολικό μήκος 310 Km.
• Διατομή διπλού κλάδου με διαχωριστικό
στηθαίο: 22,25 ÷ 23,90 m.
• Κατασκευασμένα τμήματα διπλού κλάδου
με διαχωριστικό στηθαίο: 41 Km.
• Κατασκευασμένα τμήματα μονού κλάδου:
70 Km.
• Τμήματα που μελετώνται: 135 Km.

• Τμήματα που κατασκευάζονται ως έργα
«γέφυρες» στο ΕΣΠΑ: 24 Km. συνολικής
δαπάνης 84 εκατ. Ευρώ.
o Παράκαμψη Μαλίων.
o ‘Αγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό.
o Αυχήν Αγκαθιάς – Σητεία.
o Α/Κ Αμαρίου Ρεθύμνου, κ.α.
• Τμήματα που δημοπρατούνται το 2011: 23
Km, συνολικού προυπολογισμού 183,5 εκατ. Ευρώ.

Πεπραγμένα Συνεδρίου

2. ΝΟΑΚ
(Ηράκλειο - Αγ.Βαρβάρα Καστέλι Μοιρών - Βιάννος
- Μύρτος - Ιεράπετρα Παχειά Άμμος)

Σητείας

• Συνολικό μήκος 150 Km.
• Κατασκευασμένα τμήματα
μονού κλάδου (Ηράκλειο –
Αγία βαρβάρα): 24 Km.
• Τμήματα που κατασκευάζονται ως έργα «γέφυρες»
στο ΕΣΠΑ (Αγία βαρβάρα –
Καστέλι Μοιρών): 16 Km.
o Διατομή μονού κλάδου
12,5 m – 14 m.
o 5 κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους: 975m.
o 3 σήραγγες συνολικού
μήκους: 1.132 m
o 3 Ανισόπεδοι κόμβοι.
o Συνολικός προϋπολογι- Το παραπάνω ημερολόγιο, διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στα γραφεία της
ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ (Γ. Παπανδρέου 58 Ηράκλειο)
σμός: 120 εκατ. Ευρώ.
• Τμήματα που μελετώνται:
• Τμήματα που δημοπρατούνται το 2011: 4
39 Km.
Km (Παράκαμψη βιάννου), προϋπολογι• Τμήματα υπό ανάθεση: ˜25 Km.
σμού 13 εκατ. Ευρώ,

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4 υδροληψίες στα υψόμετρα +184, +192,
+200, +208.

1. ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ
• Απόσταση περίπου 30 χλμ. ανατολικά της
πόλης Ηρακλείου & 1,2 χλμ. ανάντη του οικισμού Ποταμιές.
• Χωμάτινο φράγμα με κεντρικό αδιαπέρατο
πυρήνα (άργιλο), φίλτρα, σώματα στήριξης
από φυλλιτικά υλικά και επένδυση με λιθορριπή συνολικού όγκου 3.500.000 m3.
• Μήκος στέψης 660 μ., ύψος 63 μ., πλάτος
στέψης 8,0 μ. και τελικό υψόμετρο
+224,50
• Μήκος ταμιευτήρα 3,00 χλμ. περίπου, πλάτους μεταξύ 300 έως 600 μ. και εμβαδό λίμνης 1.600 στρέμματα.
• Συνολικός όγκος 36,2x106 m3, Ωφέλιμος
όγκος (+216,00) 27,3x106 m3
• Υπερχειλιστής τύπου οgee crest. Μήκος
στέψης 40,00 μ. και υψόμετρο στέψης
+216,00. Κεκλιμένη διώρυγα φυγής μήκους
236,60 μ., πλάτους 40-25 μ. & κατά μήκος
κλίσης 15,5 %.
• Υδροληψία με χαλύβδινο αγωγό Φ 1000 και

2. ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ
• Εγκατ/σεις επεξεργασίας νερού, κτίριο Διοίκησης, δεξαμενές κροκίδωσης-καθίζησης, παχυντής βαρύτητας, κτίριο διύλισης,
κτίριο διοίκησης , δεξαμενές καθαρού νερού & κτίριο διόικησης.
• Σήραγγα - δεξαμενή βραχασίου μήκους
650 μ.
• Σήραγγες, Σ1 μήκους 1591 μ. & Σ2 μήκους
2049 μ.
• Κατασκευή δικτύων ύδρευσης συνολικού
μήκους 70 Km.
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Από τον

καθηγητή Θαλή Μιχ. Παπάζογλου17

παράγοντα του σύγχρονου Πολιτισμού.

ον περασμένο Σεπτέμβριο 21-24 διεξήχθη το τετραήμερο διεθνών εκδηλώσεων
στη Σητεία με άξονες την πράσινη ανάπτυξη, την ηλεκτρική ενέργεια, και τον πολιτισμό18. Επίκεντρο του τετραημέρου υπήρξε
το 5ο ετήσιο διεθνές συνέδριο για την Απελευθερωμένη Αγορά Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (DEMSEE), στο οποίο αναπτύχθηκαν θέματα στις περιοχές:

Τ

Το ετήσιο Συνέδριο αυτό, το οποίο ίδρυσα το
2005 για τη προαγωγή διεθνούς διαλόγου στις
εξελίξεις στην ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή των βαλκανίων, έχει κερδίσει τη διεθνή
αναγνώριση και προβάλλεται διεθνώς κάθε
χρόνο τόσο από το Διεθνές Συμβούλιο Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE),
όσο και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EURELECTRIC, καθώς και την Ελληνική αναγνώριση και την υποστήριξη των ΑΕΙ, του ΤΕΕ, της
βιομηχανίας κλπ. Στοχεύει στην προβολή εργασιών και προγραμμάτων που συμβάλλουν
ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών στο νέο ανταγωνιστικό καθεστώς λειτουργίας των ΣΗΕ με εστίαση στην περιοχή
των βαλκανίων – ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
για τη δική μας χώρα. Στο Στρογγυλό Τραπέζι
του Συνεδρίου φέτος πάνω σε θέματα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Πολιτικών στην ηλεκτρική ενέργεια, που συντόνισα, συμμετείχαν, ως
μέλη του, μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE), ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Διαχειριστή
Δικτύου (ENTSO-E), ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, κ.α..

- Ανάπτυξης και λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού
- Θεσμικών πλαισίων
- Οικονομικών
- Υποδομών, διασύνδεσης και συνεργασίας
των ηλεκτρικών δικτύων
- Έρευνας και τεχνολογιών αιχμής καθώς και
της προόδου στα έξυπνα δίκτυα
- Εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης
- Λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων
- Περιβάλλοντος
- Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
- Περιφερειακής ανάπτυξης.

3. ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στις μέρες μας, η κρατούσα διεθνώς αντίληψη
είναι ότι ο ηλεκτρισμός αποτελεί τον συνεκτικό ιστό για την Πράσινη Ανάπτυξη και βασικό

• Ταμιευτήρας χωρητικότητας 2,15 εκατ. μ3
νερού.
• Επιφάνεια κατάληψης 300.000 μ2
• Μέγιστο ύψος αναχωμάτων 11,40 μ.

17

Ο αρχαιότερος τακτικός καθηγητής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Κρήτης – διευθύνει το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ηράκλειο.
18
βλ. σχετικό άρθρο και στο ΤΑΥ92.
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− Μινωικό Δείπνο (22/9) στο Φοινικόδασος
του βάϊ, το οποίο περιλάμβανε Μινωικές
γεύσεις, όπως: κρασί χωρικής οινοποίησης, ψωμί μιγάδι με γλυκάνισο και κύμινο,
όψον: λάδι αρωματισμένο με κορίανδρο,
κλπ. καθώς και αυθεντικές Μινωικές συνταγές: λ.χ. γουρουνάκι στη γάστρα με
πράσα και δαμάσκηνα («δελφάκιον πνικτόν μετά κοκκυμήλων»), αρνάκι κυδωνάτο σε σάλτσα σύκων («αμνός μετά κυδωνίων μήλων εν τρίμματι σύκων»), κλπ.,
κλπ.
− Κρητικό Δείπνο (23/9) με Κρητική μουσική
και Κρητικούς χορούς.

Έναρξη συνεδρίου

Οργανωτής του τετραήμερου ήταν ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ). Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Κρήτης παρείχε την οργανωτική τεχνογνωσία που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας επιστημονικής εκδήλωσης στην
ηλεκτρική ενέργεια διεθνών προδιαγραφών.
βοηθήσαμε, επίσης, στην κατάλληλη επιλογή
της υποδομής καθώς και των τεχνικών μέσων.

Ένα μέρος των συνέδρων

Συμπερασματικά, έγινε, με πολύ-πολύ κόπο,
μια θαυμάσια αρχή η οποία πρέπει να έχει συνέχεια! Παρόμοια δραστηριότητα μπορεί να
συνεχιστεί στα αμέσως προσεχή χρόνια από
τον ΟΑΣ. Για τη μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας. Για την επιμόρφωση τεχνικού στελεχιακού δυναμικού. Για την ενεργό συμβολή
στην υλοποίηση τεχνικών υποδομών στην ηλεκτρική ενέργεια. Για την προβολή του Πολιτισμού μας. Για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Για την προώθηση της Κρητικής διατροφής. Για την προβολή των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων μας.


Το στρογγυλό τραπέζι

Ως γνωστό, η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι θέμα
πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα μας. Στο
συνέδριο εξετάστηκαν θέματα ζωτικής σημασίας για την Κρήτη – όπως η διασύνδεσή της
με το Ελληνικό (αλλά και το Ευρωπαϊκό) διασυνδεδεμένο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ένα θέμα – έκτοτε – ανανεωμένης επικαιρότητας στον Ημερήσιο Τύπο), κλπ.
Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου πραγματοποιήθηκαν πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σχετικές με την πράσινη ανάπτυξη, όπως:
− Η αναπαράσταση του τελετουργικού του Ύμνου του Δικταίου Διός στη Μινωική Πόλη
του Παλαίκαστρου

Στα αρχαία του Παλαίκαστρου
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Από το

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

Σχόλια στο από 6 Δεκεμβρίου 2010
Δ.Τ. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
να εξετάζομε με μεγαλύτερη σοβαρότητα
τα του οίκου μας.
Γνωρίζω ότι από το Νοέμβριο του 2009
μετατάχθηκε στο Τμήμα μας από άλλο
Ν.Π.Δ.Δ. μία υπάλληλος η οποία στελέχωσε το τμήμα γραμματείας, στο οποίο δεν
υπηρετεί άλλος υπάλληλος. Στην εν λόγω
υπάλληλο, μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ για την εργασία
που παρέχει λόγω αλλεπάλληλων σφαλμάτων της διοίκησης του Τ.Ε.Ε.. Η Δ.Ε. ασχολήθηκε με αυτό το θέμα στη συνεδρίαση της 23.09.2010, κατόπιν της από
22.09.2010 αναφοράς της υπαλλήλου (φιλοσοφική ερώτηση, δεν είχε αντιληφθεί η
Δ.Ε. το γεγονός;) Μετά την παρέλευση
δύο και πλέον μηνών αντέδρασε νομικά
το Τμήμα, ενώ είχε υποβληθεί ήδη σχέδιο
αίτησης αναίρεσης συντεταγμένο από δικηγόρο, πριν την συνεδρίαση της Δ.Ε., με
δαπάνες της υπαλλήλου. Διερωτήθηκε η
Δ.Ε. πως η εν λόγω υπάλληλος αντιμετωπίζει τις ανάγκες διαβίωσης της, έχοντας
μάλιστα και ένα μικρό παιδί; Επισημαίνω
ότι για να της καταβληθούν τα δεδουλευμένα θα πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια. Ποιος θα καταβάλει όλες αυτές της δαπάνες; Ήδη τα έξοδα των νομικών κειμένων έχουν καταβληθεί από
την ίδια.

ύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. της
27.11/14.12.1926 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν.
1486/1984 “Τροποποίηση των διατάξεων
του Τ.Ε.Ε.”, η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο κάθε Περιφερειακού Τμήματος για τα θέματα της περιφέρειας.
Με μεγάλη έκπληξη διάβασα, στο από
06.12.2010 Δ.Τ., την απόφαση της Δ.Ε.
με αφορμή τη διακοπή της υδροδότησης
του καταυλισμού των Ρομά στην περιοχή
της Ν. Αλικαρνασσού.
Δεν θέλω να αναλύσω ιδιαίτερα τις διαδικασίες και τον τρόπο υδροδότησης και
της κατανομής της κατανάλωσης σε αθώους ή μη. Πράγματι η συγκροτημένη πολιτεία έχει την ευθύνη της επίλυσης των
προβλημάτων, μεταξύ των οποίων είναι
και ποιος θα επιβαρύνεται με αυτές τις
δαπάνες της αλόγιστης σπατάλης που γίνεται χωρίς κανένα σεβασμό προς αυτό το
εν ανεπαρκεία αγαθό, επειδή δεν πληρώνουν.
Είναι γεγονός ότι το σύνολο αποτελείται
από μονάδες οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες στην αφηρημένη ολότητα των μη
οικείων προσώπων. Λόγω δε της τεχνοκρατικής ιδιοσυγκρασίας της επιστήμης
του μηχανικού οφείλομε να είμεθα πιο ρεαλιστές, περισσότερο συγκρατημένοι και

Σ
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Θεωρώ ότι η Αντιπροσωπεία πρέπει να αξιολογεί με προτεραιότητα τα θέματα με
τα οποία πρέπει να ασχολείται το Επιμελητήριο και ιδιαίτερα η Δ.Ε. και όχι να ασχολείται μόνο με θέματα τα οποία δημιουργούν εντυπώσεις σε τρίτους και μάλιστα ανέξοδες. Δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια είμαι μάρτυρας πολλών κινήσεων
και αντιδράσεων της διοίκησης σε θέματα
που δεν έχουν αντιπάλους αλλά μόνο
συμμάχους και σε θέματα βιτρίνας άνευ
ουσιαστικού και πρωτεύοντος ενδιαφέροντος για τα μέλη μας. Σας υπενθυμίζω το

φιάσκο της αδράνειας στο θέμα της παραλιακής λεωφόρου που, ενώ είχαμε καταγγελία, κρίναμε ότι η εξέταση του θέματος
και η έκφραση επιστημονικής άποψης θα
καθιστούσε το Τ.Ε.Ε. δικαστική και εισαγγελική αρχή. Πότε έγινε ουσιαστικός διάλογος και διαβούλευση (σύγχρονος πολιτικός όρος) των μελών του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
για τα νομοσχέδια κατασκευής και μελέτης των Δημοσίων Έργων; Πως αντέδρασε
το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στην κυβερνητική προσπάθεια κατάργησης έκδοσης εγγυητικών
επιστολών από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.;

Και η συνέχεια στην ευαγγελική περικοπή που αναγράφεται στο Δ.Τ. (κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)
……(37) τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν
πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; (38) πότε δέ σε εἴδομεν ξένον
καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; (39) πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν
φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σέ; (40) καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ
ἐποιήσατε…………(44) τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε,
πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ
οὐ διηκονήσαμέν σοι; (45) τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿
ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. (46) καὶ
ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Θα είχε πιστεύω εξαιρετικό ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε σε ποια προβλήματα, ατομικά ή συλλογικά, ανθρώπων του Τ.Ε.Ε. έχετε ενσκήψει και το χρόνο αντίδρασης σε αυτά.

Στελέχωση “Κτηματολόγιο Α.Ε.”
Το παρακάτω έγγραφο απέστειλα στις 12 Νοεμβρίου 2010 στον
Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Χ. Σπίρτζη και περιμένω ενέργεια.
M. Καρπελιά, που παίρνει μηνιαίο μισθό
5.981€ παρακαλώ, δεν έχει καν πτυχίο ΑΕΙ……!
Το θέμα έφερε στη Βουλή, με ερώτησή
του, βουλευτής της Ν.Δ. και η απάντηση
της κυρίας Μπιρμπίλη είναι ότι η πρόσληψη

Το παρακάτω κείμενο με τίτλο “ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.” δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα tromaktiko την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου
2010.
“Η διευθύντρια της Κτηματολόγιο Α.Ε., κυρία
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υπογραμμίζετε ότι “στην κρίσιμη οικονομική καμπή, στην οποία βρίσκεται η χώρα
είναι αναγκαίο όλες οι επιστημονικές και
παραγωγικές δυνάμεις να συμβάλουν για τη
διέξοδο από την κρίση. Δεν είναι, όμως, αποδεκτό, να χρησιμοποιούνται προβλέψεις
και ερμηνείες του Μνημονίου για να εκδηλώνονται ισοπεδωτικές λογικές και μεροληπτικές σκοπιμότητες.”
Μέχρι σήμερα το Τ.Ε.Ε., στις περιπτώσεις που σε κρατικούς φορείς ή οργανισμούς υπηρετούσαν διπλωματούχοι μηχανικοί και επιλέγοντο, από κυβερνητικά
στελέχη, ως προϊστάμενοι τους άτομα με
κατώτερη εκπαίδευση, προέβαινε σε διαμαρτυρίες και ενέργειες για την αποκατάσταση της τάξης και ενημέρωνε τα μέλη
του με σχετικές δημοσιεύσεις στο Ε.Δ..
Δεν γνωρίζω αν στην προκειμένη περίπτωση έγινε κάποια ενέργεια. Θα με ενδιέφερε όμως να πληροφορηθώ, όπως πιστεύω και αρκετούς συναδέλφους μας, για
το αν υπάρχει διάθεση υπεράσπισης της
επαγγελματικής υπόστασης των διπλωματούχων μηχανικών. Επίσης αν, με την οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα
μας, θεωρείτε ότι ο μισθός των 5.981€ είναι λογικός συγκρινόμενος μάλιστα με
τους μισθούς των άλλων διπλωματούχων
μηχανικών (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα). Σημειωτέον η θέση του διευθυντού
δεν είναι πολιτική όπως του προέδρου. 

έγινε με αξιοκρατικά κριτήρια, καθώς η κα
Μ. Καρτελιά διέθετε εμπειρία σε υπεύθυνες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και την
Ευρώπη.
Ας δούμε όμως πως ακριβώς εννοεί το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Μπιρμπίλη την αξιοκρατία
;
Η επιλεχθείσα είχε διετή (?) επαγγελματική εμπειρία σε ...είδη υγιεινής (sic!) και
γαλακτοκομικά προϊόντα (?), ενώ ως δίπλωμα σπουδών παρουσίασε …..«πτυχίο»
ιδιωτικού κολλεγίου, το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ στο
Δημόσιο ως ισότιμο με αυτό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Συνεπώς η κα Μπιρμπίλη προσέλαβε για διευθύντρια του κρατικού οργανισμού άτομο
που έχει τελειώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ο πίνακας δε των υποψηφίων δείχνει ότι από τους 24 που είχαν υποβάλλει αίτηση
μόνο η κυρία Καρπελιά τελικά δεν είχε αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ ενώ εμπειρία σε
διοικητικές θέσεις είχαν οι περισσότεροι
υποψήφιοι. (Σχετικό άρθρο δημοσιεύθηκε
και στον Ε.Τ.)
(http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/
2010/09/ blog-post_5718.html)”
Σύμφωνα με το άρθρο 4§3 του Π.Δ.
27.11/14.12.1926, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.1486.1984,
“Σκοπός του Τ.Ε.Ε.”, “……..το Τ.Ε.Ε. σε
σχέση με τα μέλη του, φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την
προαγωγή και προστασία του κύρους των
μελών του,……” . Επίσης σύμφωνα με το
άρθρο 3§4 του ιδίου Π.Δ. “όλα τα μέλη
του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών
του”.
Στις δηλώσεις σας κ. Πρόεδρε, σε εκδήλωση των φορέων, που, με πρωτοβουλία του Δ.Σ.Α., έχουν προσφύγει στο
Σ.τ.Ε. κατά του Μνημονίου (παρεμπιπτόντως δεν έγινε αναλυτική ενημέρωση
των μελών του Τ.Ε.Ε. για το θέμα αυτό),
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΤΑΥ”
Μέσα από το περιοδικό “ταυ” είναι δυνατό να διαφημιστείτε.
Το κόστος των καταχωρήσεων αναλύεται παρακάτω.

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

ΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (¤)

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

-

Οπισθόφυλλο

380

1η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 3)

290

3η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 5)

290

2ο εξώφυλλο (σελίδα Νο 2)

265

3ο εξώφυλλο (σελίδα Νο 6)

265

2η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 4)

265

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

205

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

175

Δεξιά εσωτερική μισή σελίδα (εκτός από τις χαρακτηρισμένες παραπάνω)

120

Αριστερή εσωτερική μισή σελίδα (εκτός από τις χαρακτηρισμένες παραπάνω)

120

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

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

Εκδότης
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Επιμέλεια Έκδοσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρος
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Γενική Γραμματέας
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χημικός Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΤΑβΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ βΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Χημικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
KAΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΥ
Μακέτα, Διαχωρισμοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
βΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 2810 382800 Φαξ.: 2810 380887
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Φωτογραφία εξωφύλλου: οι δίδυμοι πύργοι «Petronas» στην Κουάλα Λουμπούρ: κατασκευάστηκαν με στατική
μελέτη της εταιρείας «Thornton Tomasetti» στην οποία ανήκει ο Πολιτικός Μηχανικός Μανώλης βεληβασάκης
(βλέπε σχετικό άρθρο για την διάλεξη και βράβευση του στις σελίδες του περιοδικού).

