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Σημείωμα��
Προέδρου

Συνάδελφοι,

Σταθερά, εδώ και χρόνια, το ΤΕΕ/ΤΑΚ επισημαίνει τη σημασία της περι-
βαλλοντικής προσέγγισης που πρέπει να έχουν οι πολιτικές και οι δράσεις ό-
λων μας, από τις πιο μικρές ως τις πιο μεγάλες. 

Με βίαιο και τρομακτικό τρόπο, στη μακρινή Ιαπωνία, ο πλανήτης, το κοι-
νό μας σπίτι, μας το υπενθύμισε. Τη φυσική καταστροφή από το σεισμό κι α-
πό το τσουνάμι, που δεν μπορεί να αποφευχθεί, ακολουθεί δυστυχώς μια αν-
θρωπογενής καταστροφή, η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί. Καταστροφή
με απροσδιόριστες και τρομακτικές επιπτώσεις παγκόσμιας κλίμακας σε βάθος
δεκαετιών. 

Αιτία, η συνήθης στρεβλή αντίληψη που διατρέχει τις επιδιώξεις της διε-
θνοποιημένης οικονομίας μέσω των αγορών και η υπερεκτίμηση της θέσης, της
σχέσης και του ρόλου που έχει ο άνθρωπος με το περιβάλλον και την ανθρω-
πότητα.

Με αυτές τις σκέψεις, παρακολουθώ, όπως όλοι οι πολίτες τη συζήτηση για
τη διαχείριση απορριμμάτων, ενόψει των σημαντικών αποφάσεων που πρέπει
να ληφθούν για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων. Απο-
φάσεις που για δεκαετίες θα καθορίσουν τη σχέση που θέλουμε να έχουμε ε-
μείς με το περιβάλλον, εδώ, στον τόπο μας, στην Κρήτη. 

Στο κρίσιμο σταυροδρόμι της απόφασης, πρέπει να αναλογιστούμε ότι στο
σύγχρονο κόσμο που θέλουμε, δεν χωρούν λάθος επιλογές που κάναμε χθες
και θα μας συνοδεύουν για πολλά χρόνια. Είναι καιρός να δούμε πλέον ότι η
περιβαλλοντική διάσταση, στις όποιες επιλογές μας, θα καθορίζει μέρα με την
ημέρα όλο και περισσότερο την προοπτική ανάπτυξης του τόπου.

Η επιλογή μας, οφείλει να είναι το εφαλτήριο για κοινωνική συνείδηση και
παιδεία που θα εντάσσει τον άνθρωπο στο περιβάλλον και δεν θα το χρησιμο-
ποιεί ως πόρο ή αποδέκτη αποβλήτων. 

Η απόφασή μας, οφείλει να σταθμίζει την οικονομική συγκυρία και τις ιδι-
αιτερότητες της Κρήτης και επιπλέον να αναδεικνύει ευκαιρίες που θα διαχέ-
ουν όφελος στην τοπική κοινωνία.        

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

Πέτρος Ινιωτάκης
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Την παρακάτω επιστολή έστειλαν από κοινού τα Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ στην Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής κα Τ. Μπιρμπίλη:

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

(από 1.1.2011 έως 28.2.2011)
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Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στους
Υπουργούς ΠΕ.Κ.Α. κα. Τ. Μπιρμπίλη και Επικρατείας
κ. Χ. Παμπούκη (με κοινοποίηση σε Πρωθυπουργό και
στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς), με θέμα την
αξιοποίηση της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών,
με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο χώρος
της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών «σχεδιάζε-
ται» να αξιοποιηθεί» με χρήσεις απολύτως ασύμβατες
με αυτές που προβλέπονται από τον θεσμοθετημένο
πλέον σχεδιασμό:
Σ.Σ. το περιεχόμενο της επιστολής δόθηκε στα τοπικά
Μ.Μ.Ε. μέσω συνέντευξης τύπου που δόθηκε την
18/1/2011. Η φωτογραφία είναι από τη συνέντευξη τύ-
που.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ
14/1/2011
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Για το λόγο αυτό προτείναμε: 
➢ ο χώρος αυτός να οργανωθεί, στο σύνολό του, ως πάρκο στο οποίο θα περιλαμβάνονται χρήσεις, αναψυχής,

άθλησης, παιδείας και πολιτισμού, αφού γίνουν και οι αναγκαίες αρχαιολογικές έρευνες, έτσι ώστε να ε-
νταχθούν τα ευρήματα των ερευνών αυτών, 

➢ οι περαιτέρω δραστηριότητες που θα εγκατασταθούν στο χώρο να προσδιοριστούν ως χρήσεις γης από το τό-
τε εκπονούμενο Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Γου-
βών. 
Σήμερα το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Γουβών

έχει εγκριθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 60 ΑΑΠ/ 26.2.2010).

Το ΣΧΟΟΑΠ καθορίζει το χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης  Γουρνών ως «πολιτιστικό – παιδαγω-
γικό πνεύμονα του δήμου υπερτοπικής σημασίας». Καθορίζει επίσης τις χρήσεις που είναι συμβατές με το χα-
ρακτήρα του χώρου, όπως επίσης και ότι η συνολική δομημένη επιφάνεια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
της έκτασης της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστούν κοινόχρηστοι και ελεύθεροι χώροι πρασίνου σε ποσο-
στό 60%.

Ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, το τελευταίο διάστημα μαθαίνουμε από δημοσιεύματα ότι ο χώρος της πρώ-
ην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών προορίζεται και πάλι για «αξιοποίηση» με χρήσεις απολύτως ασύμβατες με
αυτές που προβλέπονται από τον θεσμοθετημένο πλέον σχεδιασμό.

Ζητούμε να σταματήσει άμεσα αυτός ο αποσπασματικός σχεδιασμός για την Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρ-
νών που απειλεί να ακυρώσει το θεσμοθετημένο σχεδιασμό για ένα χώρο απόλυτα αναγκαίο για την εξυγίαν-
ση του ευρύτερου Μητροπολιτικού Συγκροτήματος Ηρακλείου.



Κύριοι υπουργοί, τον Ιανουάριο του 2008, με αφορμή κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας στην περιοχή
της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών εξ αιτίας της δηλωμένης πρόθεσης της Κτηματικής Εταιρείας του Δη-
μοσίου (ΚΕΔ) να «αξιοποιήσει» 450 περίπου στρέμματα στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών με
την εγκατάσταση χρήσεων εμπορικών και τουριστικών με τη  μέθοδο της Σύμβασης Παραχώρησης σε ιδιώτες
επενδυτές, το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε τοποθετηθεί αρνητικά για την προοπτική αυτή. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών αποτελεί έναν από τους ελά-
χιστους αδόμητους χώρους στην άναρχα δομημένη ζώνη του βόρειου παραλιακού μετώπου του Ν. Ηρακλείου ό-
που ήδη έχουν εγκατασταθεί:
➢ το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, 
➢ το Ενυδρείο Κρήτης και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Κρήτης του Ελληνικού Κέντρου Θα-

λασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 
➢ χώροι εκπαίδευσης όπως το Μουσικό και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο,
➢ το Δημαρχείο,

θεωρήσαμε ότι, με βάση τις ήδη εγκατεστημένες χρήσεις αλλά και αυτό που ο χώρος αυτός σηματοδότησε
και που θα πρέπει από τώρα κι ύστερα να σηματοδοτήσει, ο χώρος της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών
θα πρέπει να αποτελέσει το μεγάλο ελεύθερο χώρο μνήμης, αναψυχής, άθλησης, παιδείας και πολιτισμού για
την ευρύτερη περιοχή ενός πολεοδομικού συγκροτήματος που έχει γίνει πια τόσο ενιαίο όσο και αποπνικτικό για
τους κατοίκους του και τους επισκέπτες. 
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Κυρία υπουργέ, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι το υπουργείο ΠΕΚΑ έχει προκηρύξει μελέτες για την ανα-
θεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα Πλαίσια αυτά
εγκρίθηκαν το 2003 κι έτσι για πρώτη φορά καλύφθηκε όλη η χώρα –πλην Αττικής- με Χωροταξικά Σχέδια,
πράγμα που ήταν απόλυτα αναγκαίο και αποτελούσε στόχο του Τμήματος μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Η χρονική στιγμή έγκρισης των Περιφερειακών Πλαισίων καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα σημαντικά θετι-
κά τους χαρακτηριστικά αλλά και τις σημαντικές ελλείψεις τους. Στα κύρια θετικά του Περιφερειακού Πλαισί-
ου της Κρήτης 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.

Μεταξύ των σημαντικότερων ελλείψεών τους, που πολλές απ' αυτές υπάρχουν ακόμη, είναι οι ελλείψεις Δα-
σολογίου, Κτηματολογίου και καθορισμένης Γεωργικής Γης Προτεραιότητας, Διαχειριστικής Μελέτης για τους
Υδατικούς Πόρους και άλλων μελετών Περιφερειακού και Διαδημοτικού επιπέδου (μεταφορές, έργα περιβάλ-
λοντος, λιμενικά έργα), όπως επίσης και βάσεων δεδομένων.  

Προβλήματα επίσης προκύπτουν από θεωρήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί ή δεν υπήρχαν τη χρονική στιγ-
μή της ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης του Περιφερειακού Πλαισίου και που είχαν ως συνέπεια την έλλειψη

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11/2/2011





7

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Πρόεδρο ΤΕΕ, κ. Χρήστο Σπίρτζη (κοινοποίηση σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής), με αφορμή την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισμού προ-
σωρινών ενεργειακών επιθεωρητών:  
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πληρότητας στην αποτύπωση των περιοχών του Δικτύου Natura -Τόπων Κοινοτικής Σημασίας και Ζωνών Προ-
στασίας Ορνιθοπανίδας- την έλλειψη θεώρησης του προβλήματος της Ερημοποίησης, της χωροθέτησης των Α-
νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της αξιοποίησης των μελετών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που για
πρώτη φορά εκπονήθηκαν για το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Άλλα προβλήματα προκύπτουν από την ελάχιστη έως μηδενική αναφορά του θεσμικού πλαισίου του Χωρο-
ταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην έννοια της φέρουσας ικανότητας των τόπων, όπως και η αποφυγή
σαφούς προσδιορισμού της έννοιας της ήπιας ανάπτυξης.

Η άρση αυτών των προβλημάτων αποτελεί την προτεραιότητα για την αναθεώρηση των Περιφερειακών
Πλαισίων. Ωστόσο, η αναθεώρηση αυτή θα φέρει στο προσκήνιο την εξειδίκευση και την ενσωμάτωση των κα-
τευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων στα Περιφερειακά Πλαίσια, για τις οποίες
το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε εκφράσει αναλυτικά τις απόψεις του.

Για το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε εκφράσει έντονες διαφωνίες από κοινού με το
ΤΕΕ/ΤΔΚ που είχαν παρουσιαστεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στο κοινό κείμενο αυτό αναφέρεται 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 Χω-
ροταξικές – Αναπτυξιακές επιλογές του θεσμοθετημένου Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Κρήτης και θα δε-
σμεύσει αρνητικά την αναθεώρησή του. 

Για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια το ΤΕΕ/ΤΑΚ τόνισε ότι ούτε τα Ειδικά Πλαίσια υπολογίζουν τις χω-
ρικές πολιτικές που θεσμοθετήθηκαν από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης. Τοποθετήθηκε κρι-
τικά απέναντι στα Πλαίσια για τις ΑΠΕ και τη Βιομηχανία όχι όμως και γι αυτό του Τουρισμού για το οποίο
εξέφρασε  έντονη διαφωνία, το χαρακτήρισε επικίνδυνο  για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας και ζήτησε την
ανασύνταξή του.

Το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού:
• απελευθερώνει πλήρως την τουριστική βιομηχανία με κατεύθυνση τη μεγέθυνση, εις βάρος άλλων παρα-

γωγικών δραστηριοτήτων χωρίς περιβαλλοντικούς περιορισμούς και έχει σαφή προσανατολισμό την μέγιστη
οικονομική εκμετάλλευση του χώρου για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 

• δεν αναφέρεται σε «δείκτες φέρουσας ικανότητας» και σε επάρκεια των φυσικών πόρων.
• δεν προβλέπει την εξυγίανση των ήδη αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών, δεν αναφέρεται στην έννοια του

κορεσμού για περιοχές «τουριστικά αναπτυγμένες» και το πρόβλημα επεκτείνεται, καθώς οι ρυθμίσεις για
εντατική τουριστική ανάπτυξη επιτρέπονται πλέον σε πολλές περιοχές δεν έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί
τουριστικά. 

• δεν προωθεί αποφασιστικά τον αναγκαίο δραστικό περιορισμό της διάχυτης εκτός σχεδίου δόμησης... 
• δεν λαμβάνει υπόψη την τεράστια ανάγκη υποδομών και φυσικών πόρων που θα χρειαστεί να υποστηρίξουν

τη διόγκωση του τουριστικού τομέα στην οποία κατευθύνει τη χώρα και ειδικά την Κρήτη και τα άλλα νη-
σιά.

Ειδικά διαφωνούμε:
• για το δρόμο που το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού ανοίγει στις μεγάλες τουριστικές και κτηματομεσιτικές

επενδύσεις προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών δράσεων, με συντελεστές δόμησης ξενοδοχειακών
μονάδων πολλαπλάσιους από αυτούς που ισχύουν για κάθε πολίτη στην εκτός σχεδίου δόμηση, περιορίζο-
ντας τον έλεγχο του τουρισμού και του real estate σε λίγους, ενοποιώντας δύο διαφορετικές λειτουργίες αυ-
τή του τουρισμού και αυτή της παραθεριστικής κατοικίας, 

• για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων golf σε διευρυμένη κλίμακα, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη μορφή του-
ρισμού δεν εναρμονίζεται με τα περιβαλλοντικά δεδομένα της χώρας, αλλοιώνει την ταυτότητα του τοπίου
που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της, 

• για το γεγονός ότι το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρισμού δεν προσανατολίζεται στον ποιοτικό εναλλακτικό του-
ρισμό και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και υποβαθμίζει το ρόλο των τουριστικών καταλυμά-
των μικρής και μεσαίας κλίμακας,

• για το ότι προτείνει την τουριστική εκμετάλλευση των περιοχών Natura χωρίς περιορισμούς και ασφαλι-
στικές δικλείδες αγνοώντας την υποχρέωση της χώρας να μεριμνήσει για τις διαχειριστικές μελέτες των πε-
ριοχών αυτών που θα πρέπει να προηγηθούν και να θεσμοθετηθούν άμεσα.
Επειδή λοιπόν είναι απόλυτα σαφές ότι η ενσωμάτωση των κατευθύνσεών ιδιαίτερα του Ειδικού Πλαισίου

του Τουρισμού στο ισχύον Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης θα ανατρέψει πλήρως τη φιλοσοφία
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του για το πρότυπο ανάπτυξης του νησιού, επειδή η επέκταση του πρότυπου του μαζικού τουρισμού δεν υπο-
στηρίζεται σήμερα από καμιά τομεακή πολιτική συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΠΑ και επειδή η κυβέρνηση έχει
δεσμευθεί να αναθεωρήσει το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, ζητούμε η αναθεώρηση τουλάχιστον του Ει-
δικού Πλαισίου για τον Τουρισμό να προηγηθεί της αναθεώρησης των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαι-
σίων, έχοντας την πεποίθηση ότι αν αυτό δε συμβεί, η περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της Κρή-
της θα απέχει πολύ από το να μπορεί να χαρακτηρίζεται αειφόρος.



Ο Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης

Ο Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΚ
Αντώνης Πιταριδάκης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
18/2/2011
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Συνάδελφε Πρόεδρε, με την επιστολή αυτή, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε για τα προβλήματα που έ-
χουν δημιουργηθεί από τους βραδείς ρυθμούς με τους οποίους ενημερώνεται το μητρώο των προσωρινών Ε-
νεργειακών Επιθεωρητών στη σχετική ιστοσελίδα του Υ.ΠΕ.Κ.Α., (όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η
διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών βρί-
σκεται σε εξέλιξη (δεν έχει ολοκληρωθεί) και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνεται το Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα προστίθενται νέα ονόματα προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών»), και
τις διαμαρτυρίες που δεχόμαστε από πολίτες, αλλά και φορείς από τη μη ολοκλήρωση μέχρι σήμερα της
διαδικασίας ορισμού προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.  

Είναι αυτονόητα τα προβλήματα που δημιουργούνται στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου α-
πό τον ανεπαρκή αριθμό των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Σημειωτέο ότι, όπως προκύπτει από το μητρώο
των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών στην παραπάνω ιστοσελίδα του Υπουργείου, μέχρι τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι γραμμές, υπάρχουν 50 προσωρινοί Επιθεωρητές στο Νομό Ηρακλείου και 15 στο
Νομό Λασιθίου, αριθμός που θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρός σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των 2 Νο-
μών. 

Επιπλέον, η βραδύτητα που γίνεται η ανάρτηση στην ιστοσελίδα και η επιλογή των επιθεωρητών μέχρι
σήμερα, καθώς και η επιτρεπόμενη διαφήμιση των αρμοδιοτήτων και των προσόντων τους, δημιουργούν
στρεβλώσεις στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των μελών μας.

Θεωρούμε και εμείς ότι η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των
κατασκευών με άμεσα αποτελέσματα αφενός την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας, και αφετέρου την
εξοικονόμηση οικονομικών πόρων που σήμερα τους έχει τόση ανάγκη η χώρα μας. Και βέβαια, η αντίληψη
ότι ο ΚΕΝΑΚ είναι κατ΄ ουσία μία πρόσθετη επαγγελματική δραστηριότητα και οικονομική ενίσχυση των
μηχανικών και τίποτα περισσότερο, δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την παρέμβαση σας, όχι μόνο για να επισπευσθεί η διαδικασία επι-
λογής, για όσους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές έχουν υποβάλει αίτηση, αλλά κυρίως για να προ-
χωρήσει η διαδικασία ώστε να επιμορφωθούν και να πιστοποιηθούν Ενεργειακοί Επιθεωρητές, σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.
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Την παρακάτω επιστολή έστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στην Α’ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου στο πλαίσιο της Εκπροσώπησης του Τμήματος
στην Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν.1249/1982:

Με αφορμή την είδηση που δημοσιεύθηκε πρόσφα-
τα στον αθηναϊκό και τοπικό τύπο σύμφωνα με την
οποία χαρακτηρίστηκε ως Νεώτερο μνημείο κατά
την κοινή συνεδρίαση του ΚΑΣ και του Κεντρικού
Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων ένα από τα πιο
χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα δείγματα της αρ-
χιτεκτονικής των «ΞΕΝΙΑ» στη χώρα μας, το «Μο-
τέλ Ξενία» του Αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη
στον Καρτερό, το ΤΕΕ/ΤΑΚ επιθυμεί να δηλώσει την
ικανοποίησή του και να χαιρετίσει την απόφαση αυ-
τή, θεωρώντας μάλιστα ότι συνέβαλε με τις μέχρι
τώρα ενέργειές του στην ανάδειξη του σχετικού ζη-
τήματος και τη λήψη της απόφασης αυτής:

• Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης
για την κοπή της πίτας που διοργάνωσε το Τμή-
μα πέρυσι τον Ιανουάριο (30/1/10), πραγματο-
ποιήθηκαν αφενός διαλέξεις από τρεις κορυφαί-
ους Αρχιτέκτο-
νες – Καθηγητές:
τους κ.κ. Δ. Α-
ντωνακάκη, Δ.
Φατούρο και Δ.
Φιλιππίδη, και
αφετέρου με α-
φορμή την πα-
ρουσία των τριών
διακεκριμένων
πανεπιστημια-
κών στο Ηρά-
κλειο, προηγή-
θηκαν επισκέ-
ψεις της διοίκη-
σης του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και των τιμώμενων αρχιτε-
κτόνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
με σκοπό να καταδειχθεί η τεράστια καθυστέρη-
ση στη λειτουργία του, καθώς και στο “Ξενία-
Μοτέλ Αμνισός” του αρχιτέκτονα Άρη Κων-
σταντινίδη, με στόχο την ανάδειξη της εγκα-
τάλειψης του πολιτιστικού και αρχιτεκτονι-
κού αποθέματος του νησιού και την ανάγκη
της προστασίας του.

• Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στο τεύχος 80 του πε-
ριοδικού (Σεπτ. & Οκτώβριος 2008) υπήρχε σχε-
τικό άρθρο του Πολιτικού Μηχανικού και Αντι-
δημάρχου σήμερα κ. Εμμαν. Βασιλάκη με τίτλο
«Έκθεση για την κατάσταση του φέροντος  ορ-
γανισμού του μοτέλ ξενία στον Καρτερό Ηρα-
κλείου» στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά
ότι «Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί περίληψη ε-

κτενέστερης έκθεσης, που έχει ως σκοπό την κινη-
τοποίηση παντός αρμοδίου για τη διάσωση του
Μοτέλ Ξενία Καρτερού. Συντάχθηκε με πρωτοβου-
λία του υπογράφοντος με αφορμή την πρόσφατη
πρόταση για την κήρυξή του ως διατηρητέου αλ-
λά και τον εορτασμό του έτους Άρη Κωνστανίδη, έρ-
γο του οποίου είναι»

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ εκφράζει τη βεβαιότητα πως ο
χαρακτηρισμός του «Μοτέλ Ξενία» στον Καρτερό,
θα αποτελέσει θετικό προηγούμενο και θα δώσει ώ-
θηση για το χαρακτηρισμό, τη διάσωση και την ανά-
δειξη και άλλων σημαντικών κτιρίων που με διάφο-
ρους τρόπους έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στην αρχιτεκτονική παραγωγή και την ιστορία του
τόπου μας, και πρέπει να διατηρηθούν για ιστορι-
κούς, πολιτιστικούς, και επιστημονικούς λόγους, έ-
χοντας αποτυπωθεί ανεξίτηλα στη μνήμη και τη συ-

νείδηση των παλαιό-
τερων, που έχουν
την υποχρέωση να
διασώσουν και να
μεταβιβάσουν αυτή
τη μνήμη και στις
νεότερες γενιές.

Ένα από τα πιο χα-
ρακτηριστικά παρα-
δείγματα κτιρίων
που πρέπει να δια-
σωθούν είναι και το
ΗΡΩΟ στην πλα-
τεία Ελευθερίας στο

Ηράκλειο. Την προσπάθεια του συντονισμού των ε-
νεργειών για τη διάσωση και αυτού του κτιρίου, έχει
αναλάβει πρόσφατα το ΤΕΕ/ΤΑΚ με ευρεία συμμε-
τοχή  εκπροσώπων από φορείς, υπηρεσίες και ενερ-
γούς πολίτες της πόλης και της περιοχής και συγκε-
κριμένα το Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων – Πα-
ράρτημα Κρήτης, το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρα-
κλείου, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνι-
κών Έργων Κρήτης, την 13η Εφορία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων, τη Δ/νση Πολεοδομικών Λειτουργιών
του Δήμου Ηρακλείου, το Γραφείο Παλιάς Πόλης
Δήμου Ηρακλείου κ.α. Η διάσωση και η ανάδειξη του
εμβληματικού, για την πολεοδομική και ιστορική
διαδρομή της πόλης, αυτού χώρου προϋποθέτει την
άμεση κήρυξή του από την πολιτεία ως διατηρητέου
μνημείου και την ένταξή του σε καθεστώς προστα-
σίας όπως προβλέπει η εθνική μας νομοθεσία.- 
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ΤΟ ΜΟΤΕΛ ΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΤΟΝ 
ΚΑΡΤΕΡΟ ΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ. 

ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟ «ΗΡΩΟ» ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ! 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ

ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Επίσκεψη του ΤΕΕ-ΤΑΚ στο ΞΕΝΙΑ στον Καρτερό (30.01.2010) 

10.2.2011
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Κύριε Πρόεδρε, μετά από ενημέρωση του εκπροσώπου μας στην Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν.1249/1982
και υπαλλήλου του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Κωνσταντίνου Χαμηλοθώρη, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, σχετικά
με την αναπροσαρμογή τιμών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Φορολογητέας Αξίας Ακινή-
των για τις εντός Σχεδίου Πόλεως περιοχές και τους οικισμούς των Δήμων του Νομού Ηρακλείου, είμαστε υ-
ποχρεωμένοι να διαφωνήσουμε με τις νέες προτεινόμενες για αναπροσαρμογή τιμές, για τους παρακάτω λό-
γους:
Οι τιμές του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων επηρεάζουν τις τι-
μές σε μια σειρά τέλη, φόρους και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων όπως:
• Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
• Οι φόροι μεταβίβασης κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
• Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, η παράσταση νομικών και η εγγραφή δικαιωμάτων στο υποθηκοφυλα-

κείο ή το κτηματολόγιο.
• Ο ΦΠΑ στις νεόδμητες δευτερεύουσες και στις εξοχικές κατοικίες.
• Τα τεκμήρια των κατοικιών και παρεπόμενα η φορολογία εισοδήματος.
• Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Με δεδομένα:
• τη σημαντική φορολογική επιβάρυνση, μέσω των αυξήσεων στους έμμεσους φόρους, προς τα νοικοκυριά και

τις επιχειρήσεις,
• την ύφεση που πλήττει την αγορά αγαθών και εργασίας
• τη σημαντική κάμψη που παρατηρείται στην οικοδομική δραστηριότητα κατά τα τελευταία έτη
• την κάμψη των τιμών στα ενοίκια των ακινήτων, η οποία εκτιμάται μεσοσταθμικά στα επίπεδα του 25%

για τα ενοίκια και 8% για την αγορά ακινήτων, με τάση περαιτέρω αποκλιμάκωσης
• τη συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης στα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, και τέλος,
• την προτροπή προς τις δημόσιες υπηρεσίες με εγκύκλιο για διαπραγμάτευση και αναπροσαρμογή των ενοι-

κίων με μειώσεις τιμών.
Κρίνεται απαραίτητο να παγώσουν οι τιμές του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Φορολογητέ-
ας Αξίας Ακινήτων στα σημερινά επίπεδα μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες στην αγορά προς το καλύτερο.
Οι αντικειμενικές τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζουν αναντιστοιχία με τις εμπορικές τιμές, κυρίως
λόγω μη αναπροσαρμογής τους κατά τα τελευταία έτη. Το γεγονός αυτό όμως, δεν μπορεί από μόνο του να
δικαιολογήσει σε αυτή τη συγκυρία αύξηση τιμών με δεδομένη την ύφεση που παρατηρείται σε όλους τους δεί-
κτες της οικονομίας και τις πληθωριστικές πιέσεις που οφείλονται κύρια στις αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας.
Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί κατά την εκτίμηση των περισσότερων αναλυτών την ατμομηχανή της ελ-
ληνικής οικονομίας. Η αγορά ακινήτων είναι άρρηκτα δεμένη και αλληλοεξαρτώμενη από τις συνθήκες που ε-
πηρεάζουν τον κλάδο, ο οποίος στην τρέχουσα συγκυρία δοκιμάζεται σημαντικά. Η στήριξη του κλάδου για να
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σχετική τεκμηρίωση. Η επιστολή με την ο-
ποία το ΤΕΕ/ΤΑΚ κάλεσε τον Υφυπουργό
και τους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης, α-
ναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε κ. Βουλευτά, κα Βουλευτή, ενό-
ψει της κατάθεσης του Νομοσχεδίου
του Υπουργείου Οικονομικών για το «ά-
νοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων»,
αρχές του τρέχοντος έτους, και σε συνέ-
χεια του παραπάνω εγγράφου που σας
απέστειλε το Κεντρικό ΤΕΕ, σχετικά με
το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγ-
γέλματος του Μηχανικού και τον κώδικα
αμοιβών των Μηχανικών ο οποίος επιχει-
ρείται να καταργηθεί με το παραπάνω
Ν/Σ, θα θέλαμε και εμείς από την πλευ-
ρά μας, ως Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ
για την Ανατολική Κρήτη, να σας εκφρά-
σουμε την έντονη αντίθεση και διαφω-
νία μας με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο
και τους σκοπούς που αυτό υπηρετεί.

Πρέπει να σας τονίσουμε ότι η δια-
τήρηση του  κώδικα των αμοιβών των
Μηχανικών είναι θέμα ζωτικής σημασίας
τόσο για τους Μηχανικούς (και κατ’ επέ-
κταση του Επιμελητηρίου που τους α-
ντιπροσωπεύει), όσο και για τους πολί-
τες αλλά και για το Κράτος, επειδή η ύ-
παρξη ελαχίστων αμοιβών τόσο για τις
εκπονούμενες μελέτες όσο και για τις επιβλέψεις των
κατασκευών, συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των
έργων και άρα με το κοινωνικό και δημόσιο όφελος και
ασφάλεια. Ο κώδικας αμοιβών των Μηχανικών δεν θε-
σπίστηκε σαν συντεχνιακό μέσο προάσπισης των (οι-
κονομικών) συμφερόντων των Μηχανικών. Αντιθέτως,
αντιπροσωπεύει την αξία της γνώσης που έχει ο μηχα-
νικός για τη σύλληψη και υλοποίηση ενός τεχνικού έρ-
γου, με συγκεκριμένους επιστημονικούς κανόνες και
ποιοτικές προδιαγραφές, ώστε να παράγει είναι αισθη-
τικά άρτιο, ασφαλές έργο, με σεβασμό στο περιβάλλον
και πάνω από όλα σεβασμό στα χρήματα του πολίτη.

Επιπλέον ο κώδικας αμοιβών των Μηχανικών:
➢ Προάγει τον υγιή και όχι τον αθέμιτο και χωρίς κα-

νόνες ανταγωνισμό ανάμεσα στους Τεχνικούς. Το
πόσο σημαντικό θεωρεί από αυτή τουλάχιστον
την άποψη το Τεχνικό Επιμελητήριο την τήρηση
του κώδικα, αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα του
απ’ όπου υπολογίζονται σήμερα οι αμοιβές1 με την
ακόλουθη ανακοίνωση: «Εάν διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία του έργου που δηλώνουν οι Μηχανικοί
δεν είναι έγκυρα και αληθή, το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει
στην απόδοση ποινικών και πειθαρχικών ευθυ-
νών.»

➢ Προασπίζει το δημόσιο συμφέρον δεδομένου ότι

οι επιπτώσεις από την κατάργηση των ελάχιστων
αμοιβών θα βαρύνουν το δημόσιο συμφέρον, την
ασφάλεια του πολίτη, τα έσοδα του κράτους, την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την ποιότητα
των κατασκευών.

Πέρα όμως από όλα τα παραπάνω, η ανυπαρξία
μηχανισμού πιστοποίησης ή ελέγχου της επάρκειας
της γνώσης των υπολοίπων συντελεστών παραγωγής
ενός έργου, πλην των Μηχανικών, το ανύπαρκτο μη-
τρώο συντελεστών κατασκευής ιδιωτικών έργων, οι
αρχαίες ή ανύπαρκτες προδιαγραφές εγκαταστάσεων
και υλικών και οι αναξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου,
καθιστούν κρίσιμο το ρόλο του Μηχανικού για την
ασφάλεια και την ποιότητα ενός έργου, δεδομένου
ότι αυτός, αποτελεί το μόνο «πιστοποιημένο κρίκο»
στην αλυσίδα της παραγωγής ενός Τεχνικού έργου.

Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μό-
νο για τους Μηχανικούς αλλά και για την Πολιτεία και
τους Πολίτες της χώρας μας, σας καλούμε σε συνά-
ντηση - συζήτηση προκειμένου να σας ενημερώσου-
με αναλυτικότερα και «δια ζώσης» για το θέμα, ώστε
να υποστηρίξετε τις δίκαιες θέσεις μας κατά την ψή-
φιση του Ν/Σ. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 09.00πμ
στα γραφεία του Τμήματος μας στην οδό Πρεβελάκη
& Γρεβενών στο Ηράκλειο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ 

ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ενόψει της επιχειρούμενης κατάργησης των κλειστών ε-
παγγελμάτων, που για τους Μηχανικούς εξειδικεύεται
στην κατάργηση του κώδικα ελάχιστων αμοιβών τους, η
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ συναντήθηκε την 7/1/2011 με τον Υ-
φυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης & Βου-
λευτή Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου καθώς και τους Βου-
λευτές κ.κ. Παρασύρη (ΠΑΣΟΚ) και Κριτσωτάκη (ΣΥ-
ΡΙΖΑ) και παρέδωσε σε αυτούς φάκελο που περιλάμβανε
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ξαναμπεί σε αναπτυξιακή τροχιά που θα αναθερμάνει την οικονομία δεν διαφαίνεται στις 
Οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες δημιουργούν αίσθηση φοροεπιδρομής στους πολίτες οι οποίοι ήδη υφίστα-
νται μεγάλη φορολογική επιβάρυνση. Εντονότερη γίνεται στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα τα
οποία αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Νομού Ηρακλείου. Επιπλέον, δημιουργούν
και αίσθηση κοινωνικής αδικίας όταν η Δημόσια Διοίκηση επιδιώκει μειώσεις τιμών στα ενοίκια της ζητώντας
όμως περισσότερους φόρους ακόμη και για αυτά τα ακίνητα που θέλει να πληρώνει λιγότερα.
Το ΤΕΕ ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και το ΤΕΕ/ΤΑΚ ιδιαίτερα, έχει αποδείξει την αίσθη-
ση κοινωνικής ευθύνης που το διακρίνει στις δράσεις και στις παρεμβάσεις του. Η ανάγκη διασφάλισης της ε-
λάχιστης κοινωνικής ειρήνης επιβάλει σε αυτή τη συγκυρία να μην υπάρξει αναπροσαρμογή τιμών μιας και ό-
λα δείχνουν ότι η μείωση στις εμπορικές αξίες, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως οδηγήσει στο φαινόμενο να υ-
πάρξουν περιοχές όπου η εμπορική αξία θα είναι μικρότερη της αντικειμενικής, πράγμα που ήδη καταγράφε-
ται ως γεγονός σε διάφορες περιοχές της χώρας και του Νομού Ηρακλείου ειδικότερα.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ (ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ)
ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
:

7/1/2011

Από τη συνάντηση με τους Βουλευτές. Φαίνονται μεταξύ των μελών της Δ.Ε. ο Υ-
φυπουργός κ. Κεγκέρογλου, και οι Βουλευτές κ.κ. Παρασύρης (ΠΑΣΟΚ) και Κρι-
τσωτάκης (ΣΥΡΙΖΑ)

Από τη συνάντηση με τους Βουλευτές.

1 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes 



13

να ενημερώσουν τους κοινωνικούς μας εταίρους που με συστηματικό τρόπο βλέπουν κι αυτοί κάθε μέρα να
υπονομεύονται όλα τους τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα, στο βωμό μιας μονομερούς και επιτηδευ-
μένης ερμηνείας της «κρίσης» την οποία ολοφάνερα αρνούνται να διεκπεραιώσουν και να πληρώσουν αυ-
τοί που τη δημιούργησαν.

• Καλεί όλους τους συναδέλφους σε κατάληψη των Πολεοδομικών Γραφείων του Ηρακλείου και Λασιθίου την
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Παράλληλα την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα
12:00 μ. θα δοθεί συνέντευξη τύπου στο ΤΕΕ/ΤΑΚ από τον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. και τους προέδρους των κλα-
δικών συλλόγων.

Η παρουσία όλων των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ, συναδέλφων μηχανικών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου
κι αν αναπτύσσουν δραστηριότητα και συμβάλλουν στην εξέλιξη και την προκοπή της ελληνικής κοινωνίας, θε-
ωρούμε πως αποτελεί σήμερα την ελάχιστη θεμιτή μας αντίδραση στον επερχόμενο μετασχηματισμό της ελλη-
νικής παραγωγικής και κοινωνικής πραγματικότητας και την οριστική ισοπέδωση όλων των ρυθμίσεων και των κα-
τακτήσεων μιας δημοκρατικά οργανωμένης ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, στη συνεδρίαση της 27/1/2011, μετά από τη συζήτηση για το
θέμα της κατάργησης του κώδικα των (ελάχιστων) αμοιβών Μηχανικού, και προκειμένου να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία
και αντίθεση του Τμήματος, αποφάσισε να προχωρήσει, σε σειρά ενεργειών με αποκορύφωση την κατάληψη των Πολεοδομικών
Γραφείων στην Ανατολική Κρήτη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3/2/2011.

Για τον καλύτερο συντονισμό των σχεδιαζόμενων ενεργειών, η Δ.Ε. του Τμήματος από κοινού με τα Προεδρεία των κλαδι-
κών Συλλόγων των Μηχανικών, συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 28/1/2011 το πρωί στα Γραφεία του Τμήματος στην οδό
Πρεβελάκη & Γρεβενών στο Ηράκλειο. Στη συνεδρίαση, τα μέλη της Δ.Ε. και των κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών που συμ-
μετείχαν, επαναβεβαίωσαν την ήδη ληφθείσα απόφαση της «Α» και συζήτησαν τα διαδικαστκά θέματα και τις λεπτομέρειες για
την προετοιμασία της κατάληψης η οποία οριστικοποιήθηκε ότι θα γίνει (με συμβολικό τρόπο), στα 6 Πολεοδομικά Γραφεία των
Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου (Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας, Μοιρών και Καστελίου Πεδιάδος).

Επιπλέον, για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, έδωσε συνέντευξη τύπου την Τρίτη
1/2/2011, στην οποία και πρόβαλλε τις θέσεις και απόψεις του Τμήματος για το θέμα, όπως αυτές είναι διατυπωμένες στο

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε στα Γραφεία του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τμήματος με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του
Μηχανικού και κώδικας αμοιβών των Μηχανικών». Το ψήφισμα, που κοινοποιήθηκε και στα γραφεία των Υπουργών Εσω-
τερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στον Υφυπουργό Εργασίας
& Κοινωνικής Ασφάλισης & Βουλευτή Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου, στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης κ. Σ. Αρναουτάκη, στους
Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης, στο ΤΕΕ και στους Κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών, έχει ως εξής:

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη
συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου 2011, μετά από πρόταση της ΠΑΣΚ-Σ, σχετικά με το “Θεσμικό πλαίσιο άσκη-
σης του επαγγέλματος του Μηχανικού και κώδικας αμοιβών των Μηχανικών”, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα
παρακάτω:

Στη διάρκεια ελάχιστων μηνών, έχει συστηματικά απαξιωθεί με τη συμβολή πολλών παραγόντων και έχει οδη-
γηθεί σε εκτεταμένη κατασυκοφάντηση, ο στρατηγικός κλάδος της απασχόλησης των Ελλήνων Μηχανικών, που
αποτελούν με το επιστημονικό τους Επιμελητήριο το θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας και έχουν συμ-
βάλει καθοριστικά με τη δράση τους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της παραγωγής στην ορ-
γάνωση και τον εκσυγχρονισμό των κάθε είδους έργων και υποδομών της ελληνικής πραγματικότητας στη διάρ-
κεια του τελευταίου αιώνα. 

Μετά από την απαράδεκτη ρύθμιση των ασφαλιστικών και των φορολογικών ζητημάτων των Μηχανικών, την α-
ντιμετώπιση του στελεχιακού δυναμικού του δημόσιου τομέα με τον πιο ισοπεδωτικό τρόπο και την διαρκώς
αυξανόμενη υποβάθμιση του κλάδου των υπηρεσιών των επαγγελματιών μέσα σε συνθήκες μιας διογκούμενης
κρίσης που η κυβέρνηση παρακολουθεί - και ιδιαίτερα στο χώρο της οικοδομής- χωρίς να παρεμβαίνει με τον
πιο στοιχειώδη τρόπο για την τόνωσή της και την αντιμετώπιση μέρους των συνεπειών της, επιχειρεί σήμερα
με το τερατώδες νομοθέτημα της δήθεν «επαγγελματικής ελευθερίας» να καταργήσει οριστικά κάθε πρόβλεψη
που αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις για το επίπεδο μελέτης των έργων και να οδηγήσει σε διαδικασίες πλει-
στηριασμών που υπηρετούν τη λογική της πιο χυδαίας ανταλλακτικής λειτουργίας της οικονομίας και μετατρέ-
πουν τις παραγωγικές σχέσεις και την επιστημονική δραστηριότητα σε χώρο ενός συστήματος-καζίνο.

Και όλα αυτά, χωρίς να έχουν ποτέ ρυθμιστεί με αξιόπιστο τρόπο τα ζητήματα της αναβάθμισης της ποιότη-
τας των μελετών και των κατασκευών, τα σοβαρά θέματα της ασφάλειας των έργων και των δημόσιων υποδο-
μών, της πιστοποίησης των συντελεστών παραγωγής των έργων με ανάλογη απόδοση ευθυνών, το χρόνιο θέ-
μα της ανυπαρξίας ενός ουσιαστικού ελέγχου των κατασκευών και των έργων, το σημαντικό κοινωνικό  ζήτημα
της βελτίωσης της ποιότητας του δημόσιου χώρου και του πολεοδομικού περιβάλλοντος μιας βιώσιμης οικι-
στικής πραγματικότητας, η προστασία των μνημείων της αρχιτεκτονικής και του ανθρωπογενούς και φυσικού
περιβάλλοντος και κυρίως η επιδίωξη της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής με προτεραιότητα στις ανθρώ-
πινες αξίες και όχι στο κέρδος.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ:
• Διαμαρτύρεται έντονα για τις εξελίξεις που απειλούν τον κλάδο μας με αφανισμό και οδηγούν εκ των πραγ-

μάτων μεγάλο μέρος των συναδέλφων μας μελετητών και στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα,
σε οριστικό κλείσιμο και έξοδο απά το επάγγελμα ή στη μετατροπή τους στην καλύτερη περίπτωση σε χα-
μηλόμισθους υπαλλήλους ενός αδηφάγου πολυεθνικού συστήματος ρυθμίσεων με αιχμή τις μετρημένες στα
δάκτυλα μεγάλες επιχειρήσεις του τεχνικού τομέα.

• Καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά και με κάθε νόμιμο τρόπο στη συλλογική μας αντί-
δραση και στις κινητοποιήσεις, για να εκφράσουν με έντονο τρόπο την εναντίωση τους στην καταρράκωση ό-
λων των ρυθμίσεων που κατακτήθηκαν ιστορικά με αγώνες των Ελλήνων Μηχανικών και της ελληνικής κοινωνίας
και παράλληλα τους καλεί σε εγρήγορση σε όλα τα πεδία όπου ασκούν την καθημερινή τους δραστηριότητα, για

12

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΤΗΣ 27ης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

27/1/2011
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Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τμήματος που δημοσιεύουμε στη συνέχεια.
Κατά τη Συνέντευξη ο Πρόεδρος της Δ. Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Πέτρος Ινιωτάκης τόνισε  τα ακόλουθα: 

Οι μηχανικοί δεν αποτελούν κοινωνικό και οικονο-
μικό “ρετιρέ”. Υφίστανται και αυτοί, όπως όλοι οι Έλλη-
νες, μια ολομέτωπη επίθεση, που μόνο στόχο έχει την
υποβάθμιση των κοινωνικών και εργασιακών τους κατα-
κτήσεων. Αν η κυβέρνηση προσδοκά την ανάπτυξη της
οικονομίας μέσω της απελευθέρωσης των επαγγελμά-
των θα πρέπει να αναζητήσει αλλού τα αίτια που εκτι-
νάσσουν στα ύψη το κόστος παραγωγής των τεχνικών
έργων, καθώς το κόστος μίας μελέτης φτάνει μόνο το
3,5-5% του συνολικού κόστους της κατασκευής.

Για τους Έλληνες μηχανικούς ο κώδικας αμοιβών α-
ποτελεί την ελάχιστη αναγνώριση της πολιτείας και της
κοινωνίας στην επιστημονική τους επάρκεια και αποτε-
λεί μια θεσμική κατοχύρωση της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών τους προς την Ελληνική κοινωνία.

Το ζητούμενο σήμερα, τόσο για τον Τεχνικό κόσμο
της Ελλάδας, όσο και για της Ελληνική κοινωνία είναι η
εξυγίανση του συστήματος  παραγωγής των δημόσιων
και ιδιωτικών έργων, μέσα από μεγάλες θεσμικές αλλα-
γές όπως : 

• Η πιστοποίηση όλων των τεχνικών επαγγελμάτων
• Η απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ειδι-

κά στις νέες ειδικότητες των μηχανικών
• Η ουσιαστικοποίηση  του ελέγχου των κατασκευών
• Η επιτάχυνση των διαδικασιών σε ότι αφορά  τα

Σχέδια Πόλεων για την απόκτηση πολεοδομικής
γης

• Η επιτάχυνση των διαδικασιών σχετικά με τα πολύ
σημαντικά πολεοδομικά και χωροταξικά εργαλεία
όπως είναι  το Κτηματολόγιο και το Δασολόγιο.

• Ειδικά για την Κρήτη, την δημιουργία ειδικού φο-
ρέα για το Ρυθμιστικό Ηρακλείου και την ολοκλή-
ρωση του.

• Ολοκλήρωση όλων των ΣΧΟΑΠ και ΓΠΣ για όλους

τους Δήμους της Κρήτης.
• Επιτάχυνση της απορροφητικότητας και την έντα-

ξη όλων των ώριμων έργων στο ΕΣΠΑ, καθώς και
την επιτάχυνση των απαλλοτριώσεων.

• Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που θα βοηθή-
σει σημαντικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης

• Βελτίωση της ποιότητας του Δημόσιου χώρου και
του πολεοδομικού περιβάλλοντος.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, επισήμα-
νε πως ο τεχνικός κόσμος θα περίμενε από την Ελληνι-
κή κυβέρνηση πως στο πλαίσιο της κατάργησης των α-
μοιβών, θα έπρεπε κατ’ ελάχιστον να προχωρήσει και
στην κατάργηση της ποινικοποίησης του επαγγέλμα-
τος του μηχανικού, και στον επιμερισμό της ευθύνης σε
όλους τους συντελεστές μίας κατασκευής. Δεν είναι δυ-
νατόν οι μηχανικοί να φταίνε για ενδεχόμενες αστοχίες
υλικών, για την ανύπαρκτη εκπαίδευση-πιστοποίηση
των τεχνιτών και των μαστόρων, ούτε βέβαια για την
παντελή έλλειψη ελέγχου από την Πολιτεία.

Καταλήγοντας ο κ. Ινιωτάκης επισήμανε πως το
ΤΕΕ/ΤΑΚ με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, τον
Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων διαμαρτύρεται έντονα για το έλ-
λειμμα όλων των παραπάνω πρωτοβουλιών, που οδη-
γούν στον αφανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
στη μετανάστευση του νέου επιστημονικού δυναμικού
της χώρας και στη μετατροπή των μηχανικών σε χαμη-
λόμισθους υπαλλήλους μελετητικών υπερτοπικών σχη-
μάτων και κάλεσε όλους τους Μηχανικούς να στηρί-
ξουν με τη συμμετοχή τους όλους τους αγώνες που
θα προγραμματιστούν, ξεκινώντας με την κατάληψη
των Πολεοδομικών Γραφείων της Ανατολικής Κρή-
της την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου.

Όντως την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν συμβολικές καταλήψεις των Πολεοδομικών Γραφείων, που
οργανώθηκαν από το ΤΕΕ/ΤΑΚ τόσο σε Ηράκλειο όσο και στο Λασίθι (με τη συνδρομή της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου
του Τμήματος), και συνδυάστηκαν με Παντεχνικές συγκεντρώσεις στα Πολεοδομικά Γραφεία Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, Ιε-
ράπετρας και Σητείας.

Λίγο πριν την κατάληψη στην Πολεοδομία Αγίου Νικολάου, ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του Τμή-
ματος κ. Χ. Αλεξάκης μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Οδ. Σγουρό και το μέλος της Ν.Ε. Λασιθίου του Τμήμα-
τος κα Αφροδίτη Κωστάκη, έδοσαν συνέντευξη τύπου στην τοπική εφημερίδα «Ανατολή», κατά την οποία αναφέρθηκαν στους
λόγους αυτής της κινητοποίησης.

Με την παρουσία και συνδρομή των Διοικήσεων τόσο του ΤΕΕ/ΤΑΚ όσο και των κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών, των
Συλλόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και της ΕΜΔΥΔΑΣ, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης στο Ηράκλειο,
ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του Τμήματος κ. Χ. Αλεξάκης στον Άγιο Νικόλαο, και ο κ. Εμμαν. Νικο-
λαiδης, Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Επιστημονικού Συλλόγου διπλ. Μηχανικών Σητείας και μέλος στην κεντρική Αντι-
προσωπεία του ΤΕΕ, εκφράζοντας την αγωνία των Μηχανικών για τις καταστροφικές επιπτώσεις των κυβερνητικών σχεδιασμών,
για το σύνολο της κοινωνίας, παρουσίασαν στους παρευρισκόμενους Μηχανικούς, το διεκδικητικό πλαίσιο του αγώνα, και τις α-
πόψεις και θέσεις του ΤΕΕ για το προωθούμενο νομοσχέδιο, και πρότειναν ένα συνολικό πλαίσιο για τη διασφάλιση του μέλλο-
ντος της κατασκευής και εν γένει του δημοσίου συμφέροντος. Ενημέρωσαν επίσης τους συμμετέχοντες συναδέλφους τους στις
παντεχνικές συγκεντρώσεις, πως το ΤΕΕ/ΤΑΚ με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υ-
πουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διαμαρτύρεται έντονα για το έλλειμμα όλων των παραπάνω πρωτοβουλιών, που ο-
δηγούν στον αφανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη μετανάστευση του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας και στη
μετατροπή των μηχανικών σε χαμηλόμισθους υπαλλήλους μελετητικών υπερτοπικών σχημάτων, και κάλεσαν εκ νέου όλους τους
Μηχανικούς να στηρίξουν με τη συμμετοχή τους όλους τους αγώνες που θα προγραμματιστούν και στη συνέχεια.
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ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟ

Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε κοινή
συνάντηση τη Δευτέρα 14/2/2011 της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ και του
Προεδρέιου της «Α» του Τμήματος, με τις Διοικήσεις των
Συλλόγων των Μηχανικών και τα μέλη του Τμήματος στην
κεντρική «Α» του ΤΕΕ προκειμένου να καθοριστούν οι επό-
μενες ενέργειες, και αποφάσισαν από κοινού τα παρακάτω:

• Να αποσύρουν τους Εκπροσώπους του Τμήματος
από τις Επιτροπές στις οποίες έχουν οριστεί και
συμμετέχουν, μέχρι την απόσυρση του επίμαχου
νομοσχεδίου

• Να συναντηθεί αντιπροσωπεία από τους παραπά-
νω συμμετέχοντες στη λήψη της απόφασης και α-
πό το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, με το Γ.Γ. της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθ. Καρούντζο

• Να εκδοθεί σχετική απόφαση για τη συνέχιση των
κινητοποιήσεων η οποία να αποσταλεί στους Βου-
λευτές Ανατολικής Κρήτης και στο ΤΕΕ και τα Πε-
ριφερειακά του Τμήματα

• Να ζητηθεί από το κεντρικό ΤΕΕ και σε συνεννόη-
ση με τα Περιφερειακά του Τμήματα, να πραγματο-
ποιηθεί έκτακτη κοινή συνεδρίαση των Δ.Ε. των
Περιφερειακών Τμημάτων με τη Δ.Ε. του ΤΕΕ

• Να γίνει ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις
κινητοποιήσεις, μέσω του τοπικού τύπου

Μόλις η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και ο Πρόεδρος της κ. Ι-
νιωτάκης πληροφορήθηκαν ότι την Τετάρτη
16/2/2011 εισάγεται στη βουλή το επίμαχο Ν/Σ για τα

κλειστά επαγγέλματα προς συζήτηση με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος και ότι θα ψηφιστεί την επόμενη η-
μέρα (17/2/2011), η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε έκτακτη συ-
νεδρίαση το πρωί της Τετάρτης 16/2/2011, αποφάσισε
τα παρακάτω:

1. Να κηρύξει την Πέμπτη 17/2/2011, ημέρα ψήφισης
του νομοσχεδίου «σκούπα» για τα υποτιθέμενα
κλειστά επαγγέλματα, ημέρα ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ Α-
ΠΕΡΓΙΑΣ και να καλέσει όλους τους Μηχανικούς –
μέλη του Τμήματος να απέχουν από την εργασία
τους ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας για την α-
ντιμετώπιση όλου του Τεχνικού κόσμου και από αυ-
τό το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

2. Να ζητήσει από τους Βουλευτές της Ανατολικής
Κρήτης να καταψηφίσουν το επίμαχο νομοσχέδιο
(όπως αντίστοιχο αίτημα θα διατυπώσει το ΤΕΕ Δυ-
τικής Κρήτης στους Βουλευτές της Δυτικής Κρή-
της)

Τέλος, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ από κοινού με τις Διοικήσεις
των Συλλόγων των Μηχανικών επισκέφθηκαν το Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Καρούντζο, την Πέ-
μπτη 17/2/2011, στον οποίο και εξέφρασαν την έντονη αντί-
θεση τους για το προς ψήφιση Ν/Σ και του παρέδωσαν ψήφι-
σμα της Αντιπροσωπείας και απόφαση της Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΑΚ καθώς και αντίστοιχα ψηφίσματα και αποφάσεις
των Δ.Σ. των Συλλόγων των Μηχανικών.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

(πηγή Express.gr 18/01/11) η οποία επιβάλλει στο ΤΕΕ να παύσει να λαμβάνει αποφάσεις για τον καθορισμό των
αμοιβών των μηχανικών, επί ποινή επιβολής προστίμων,

καταγγέλλει 
τα μέτρα που προωθούνται, για όλη την κοινότητα των διπλωματούχων μηχανικών, από την κυβέρνηση, η ο-

ποία με άκρατο λαϊκισμό, αφού χαρακτήρισε
- το επάγγελμα του Διπλωματούχου Μηχανικού σκόπιμα σαν κλειστό επάγγελμα
- τους 107.000 μηχανικούς σαν μια κλειστή κάστα που εκμεταλλεύονται τον ελληνικό λαό 
- το επιστημονικό έργο σαν εμπόρευμα, 
προσπαθεί να ενεργοποιήσει κάθε μηχανισμό, προκειμένου να περάσει τα μέτρα τα οποία έχει ήδη εξαγγείλει.

ψήφισμα
Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου της 19ης 

Ιανουαρίου 2011 εξέδωσε  ομόφωνα το 

παρακάτω ψήφισμα: 



17

Ενόψει της πανεργατικής απεργίας της Τετάρτης 23/2/2011 για τα κλιμακούμενα κυβερνητικά αντεργατικά μέτρα, πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ κοινή συνάντηση της Δ.Ε. του Τμήματος με τις Διοική-
σεις των Κλαδικών & Επαγγελματικών Συλλόγων των Μηχανικών, και εκδόθηκε η παρακάτω «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕ-
ΣΜΑ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 23/2/2011

Ενόψει της αυριανής (Τετάρτη 23/2/2011) πανεργατικής απεργίας για τα κλιμακούμενα κυβερνητικά αντερ-
γατικά μέτρα, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ κοινή συνά-
ντηση της Δ.Ε. του Τμήματος με τις Διοικήσεις των Κλαδικών & Επαγγελματικών Συλλόγων των Μηχανικών, και
αποφασίστηκε το ΤΕΕ/ΤΑΚ και οι Σύλλογοι των Μηχανικών να στηρίξουν αποφασιστικά την αυριανή απεργία:

• ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την απαράδεκτη ρύθμιση των ασφαλιστικών και των φορολογικών ζητημάτων των
Μηχανικών, την αντιμετώπιση του στελεχιακού δυναμικού του δημόσιου τομέα με τον πιο ισοπεδωτικό τρό-
πο και την διαρκώς αυξανόμενη υποβάθμιση του κλάδου των υπηρεσιών των επαγγελματιών μέσα σε συν-
θήκες μιας διογκούμενης κρίσης που η κυβέρνηση παρακολουθεί – και ιδιαίτερα στο χώρο της οικοδομής-
χωρίς να παρεμβαίνει με τον πιο στοιχειώδη τρόπο για την τόνωσή της και την αντιμετώπιση μέρους των
συνεπειών της, επιχειρεί σήμερα με το τερατώδες νομοθέτημα της δήθεν «επαγγελματικής ελευθερίας» να
καταργήσει οριστικά κάθε πρόβλεψη που αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις για το επίπεδο μελέτης των έργων
και να οδηγήσει σε διαδικασίες πλειστηριασμών που υπηρετούν τη λογική της πιο χυδαίας ανταλλακτικής
λειτουργίας της οικονομίας και μετατρέπουν τις παραγωγικές σχέσεις και την επιστημονική δραστηριότητα
σε χώρο ενός συστήματος-καζίνο.

• ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για τις εξελίξεις που απειλούν τον κλάδο μας με αφανισμό και οδηγούν εκ των
πραγμάτων μεγάλο μέρος των συναδέλφων μας μελετητών και στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού το-
μέα, σε οριστικό κλείσιμο και έξοδο από το επάγγελμα ή στη μετατροπή τους στην καλύτερη περίπτωση σε
χαμηλόμισθους υπαλλήλους ενός αδηφάγου πολυεθνικού συστήματος ρυθμίσεων με αιχμή τις μετρημένες
στα δάχτυλα μεγάλες επιχειρήσεις του τεχνικού τομέα.

• ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για την απόκρουση του κύματος των απολύσεων και της ΑΝΕΡΓΙΑΣ, τη διασφάλιση ΟΛΩΝ των
θέσεων εργασίας.

• ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ με αίτημα την απόσυρση του νόμου για τα κλειστά επαγγέλματα
• ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και ζητάμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανάπτυ-

ξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης προϋπόθεση αναγκαία και απαραίτητη για την έ-
ξοδο από την κρίση και την ύφεση.

• ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και ζητάμε την αξιοποίηση όλων των δυνατών διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ.
• ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Μηχανικούς, σε εγρήγορση σε όλα τα πεδία όπου ασκούν την καθη-

μερινή τους δραστηριότητα, για να ενημερώσουν τους κοινωνι-
κούς μας εταίρους που με συστη-
ματικό

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 23/2/2011Η κοινότητα των Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου
δηλώνει ότι:

• οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μετά από 5ετη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου είναι εργαζόμενοι σε τριτοκοσμι-
κές συνθήκες χωρίς ουσιαστικούς μηχανισμούς ελέγχου, με μια απαρχαιωμένη νομοθεσία και εξ’ ολοκλήρου
υπεύθυνοι κάθε έργου,

• οι Μηχανικοί από την φύση της επιστήμης τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας, στην καινοτομία,
στην κοινωνική αναβάθμιση 

• τα επίπεδα των αμοιβών των Ελλήνων μηχανικών είναι από τα χαμηλότερα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης,

• καμία οικονομική και κοινωνική λύση εξόδου από την κρίση, δεν θα 'πρεπε να υποδεικνύει  την υποβάθμι-
ση των επιστημόνων, την ισοπέδωση και απορρύθμιση των επαγγελμάτων τους και την αντιμετώπιση της ε-
πιστημονικής εργασίας σαν εμπορικό προϊόν, όπως σήμερα κάνει η κυβέρνηση και όπως έτσι αντιμετωπίζε-
ται  στο  σκεπτικό της επιτροπής Ανταγωνισμού,

• τα παραπάνω συμβάλλουν στην απαξίωση του επιστήμονα και στην πλήρη αποδόμηση του κοινωνικού ιστού
της χώρας, 

και  ότι θα αγωνιστεί
• για την εξασφάλιση της εργασίας των Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών -επιστημόνων σε ένα αξιοπρεπές περιβάλ-

λον, 
• για να βρει η Αρχιτεκτονική  τον ρόλο της στην κοινωνία της χώρας μας και ο Αρχιτέκτονας να είναι καθο-

ριστικός παράγοντας στην διαμόρφωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, 
• και για την προσέγγιση της κοινότητας των μηχανικών και των πολιτών με στόχο την ισόρροπη οικονομική

και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Η Δ.Ε. του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΠΣΔΜΗ  σε έκτακτη συνεδρίασή της την Τετάρτη 16-2-2011 λό-
γω εισαγωγής στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, του Σχεδίου Νόμου
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση ε-
παγγελμάτων»  και αφού έλαβε υπόψη την από 27-1-2011 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., την α-
πό 11-2-2011 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. και την από 16-2-2011 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., αποφάσισε τα εξής:
1. Καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου να απέχουν από την εργασία τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαρά-

δεκτη αντιμετώπιση που αποδεικνύει η Κυβέρνηση στον Κλάδο των ΗΜ μηχανικών, και των Μηχανικών γενι-
κότερα.

2. Να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εκφράζοντας την έ-
ντονη αντίθεση για την κατεπείγουσα διαδικασία συζήτησης του επίμαχου Σχεδίου Νόμου.

Για τη Δ.Ε. του ΠΣΔΜΗ-ΤΑΚ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Απόφαση σχετικά με το Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του
επαγγέλματος του Μηχανικού και τον Κώδικα αμοιβών
των Μηχανικών

Ο Πρόεδρος                                                    
Χαράλαμπος Γ. Κουτρούλης                          

Ο Γραμματέας
Παναγιώτης Καλοψικάκης                   

1,2. Από τη συνεδρίαση της 28/1/2011
3,4. Από τη συνέντευξη τύπου της 1/2/2011

1

2

3

4
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή
για τα παιδιά των μηχανικών που διοργάνωσε και
φέτος, όπως κάθε χρόνο το ΤΕΕ/ΤΑΚ την Κυριακή
23 Ιανουαρίου 2011 σε αθλητικές εγκαταστάσεις του
Ηρακλείου, με την ενεργό συμμετοχή του Συλλόγου
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Νομού Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής μοιράστηκαν δώ-
ρα και οι γονείς των παιδιών πέρασαν όμορφες και ι-
διαίτερα χαλαρές στιγμές παρέα με συναδέλφους,
καλό φαγητό και ποτό.

Ο Πρόεδρος και η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμή-
ματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας ευχαριστούν θερμά τον Σύλλογο Εργο-
ληπτών Δημοσίων Έργων Νομού Ηρακλείου και ιδι-
αίτερα την Πρόεδρο κα Ανδρούλα Σουρουλλά και το
Δ.Σ. του Συλλόγου, καθώς και τους παρακάτω συνα-
δέλφους και εταιρείες που ανέλαβαν τη χορηγία  της
εκδήλωσης:

 “ ΓΑΜΑ ΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ”

 “ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”

 “ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ”

 “ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ ”

 “ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.”

 ‘’ΜΑΡΜΙ Α.Ε.’’

 “ΠΛΟΥΣΟΣ-ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε

 “SUNHATTONE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ”

 “ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.”

 “ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ”

 ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

τρόπο βλέπουν κι αυτοί κάθε μέρα να υπονομεύονται όλα τους τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα,
στο βωμό μιας μονομερούς και επιτηδευμένης ερμηνείας της «κρίσης» την οποία ολοφάνερα αρνούνται να
διεκπεραιώσουν και να πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν.

• ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Μηχανικούς, τόσο αυτούς που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και στον
ιδιωτικό είτε ως υπάλληλοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να συμμετέχουν ενεργά στην αυριανή απερ-
γία και να εκφράσουν με έντονο τρόπο την εναντίωση τους στην καταρράκωση όλων των ρυθμίσεων που κα-
τακτήθηκαν ιστορικά με αγώνες των Ελλήνων Μηχανικών και της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι αύριο Τετάρτη
για να δηλώσουμε και εμείς δυναμικά το παρόν στην συγκέντρωση 10:00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο
Ηρακλείου.
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5,6,7. Από την κατάληψη της Πολεοδομίας 
στο Ηράκλειο

8. Από την κατάληψη της Πολεοδομίας στον Άγιο Νικόλαο

9,10. Από την κοινή συνεδρίαση της Δ.Ε. με τους Συλλόγους των Μηχανικών την 14/2/2011
11,12. Από τη συνάντηση με το Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Καρούντζο την 17/2/2011

5

6

7

8

9
10

11
12

Από τη συμμετοχή στην πανεργατική απεργία της 23/2/11 Από τη συμμετοχή στην πανεργατική απεργία της 23/2/11

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
23/1/2011
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και μειωμένων προσδοκιών σε όλους και ιδιαίτερα
στην νέα γενιά, εμείς οφείλουμε να αρθρώσουμε επι-
χειρήματα εναντίωσης και αντίστασης σε όλες ε-
κείνες τις προτιμήσεις και τους προσανατολισμούς
που δεν εκφράζουν τις βαθύτερες ανάγκες μας αλλά
με κυνικό σε αρκετές περιπτώσεις τρόπο επιβάλ-
λουν τα σχέδια των μειοψηφιών που ελέγχουν και
ποδηγετούν τη νέα διεθνοποιημένη οργάνωση του
κόσμου. 

Η αναζήτηση των προσώπων και των ιδεών που
μπορεί να αντιστρατεύεται αυτή τη μονοδιάστατη
ερμηνεία της σημερινής εξέλιξης, πρέπει να αναζη-
τηθεί παντού εκεί όπου ανθεί ο Λόγος και η μονα-
δική ικανότητα που διαθέτει για την ηθική ανασυ-
γκρότηση της πραγματικότητας, που τόσο έχουμε
-και ειδικά σήμερα- ανάγκη. 

Η σημερινή κατάσταση έχει χαρακτηριστικά που
φανερώνουν την όχι μόνο οικονομική αλλά και πολι-
τική , πολιτισμική, αξιακή δοκιμασία που όσο περνά
ο καιρός καθίσταται σε όλους ευκρινέστερη.  

Το ΤΕΕ-ΤΑΚ λοιπόν πραγματοποιεί αυτή την εκ-
δήλωση που είναι αφιερωμένη στο σημαντικό πνευ-
ματικό τέκνο της Κρήτης και μεγάλο τεχνίτη των
γραμμάτων Στυλιανό Αλεξίου, σε μια χρονιά που η
ελληνική κοινωνία παρακολουθεί αμήχανη και εξα-
ντλημένη τον αναπροσδιορισμό πολιτικών και πολι-
τισμικών αξιών. 

Εμείς ως μηχανικοί -μέλη μιας επιστημονικής
κοινότητας με στρατηγικό ρόλο στην πρόοδο του
τόπου, οφείλουμε να αναδεικνύουμε ιδέες και λογι-
κές που αντιστρατεύονται τη ρητορεία και τις α-
πλοϊκές ερμηνείες της κρίσης του σημερινού συστή-
ματος και να ενισχύουμε την πάλη των ιδεών και τον
ηθικό χαρακτήρα της καθημερινής μας διαπραγμά-
τευσης με τη δύναμη του λόγου και της στοχαστικής
αναζήτησης, που αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο
τρόπο η μορφή του Στυλιανού Αλεξίου. 

Ο Στυλιανός Αλεξίου, γεννημένος πριν από 90
χρόνια (1921-), στη διάρκεια σχεδόν ενός κρίσιμου
αιώνα, εξακολουθεί να αποτελεί πάντα τον ακαδη-
μαϊκό δάσκαλο, το συγγραφέα, τον αρχαιολόγο,
τον ερευνητή και στοχαστή του Κρητικού πολιτι-
σμικού υποστρώματος αλλά και όλων των προσλή-
ψεων ενός βαθιά ουμανιστικού προσωπικού βιώμα-
τος με τις οποίες τον εφοδίασε η  συστηματική και ε-
πίπονη αναζήτηση σε όλες τις περιοχές της ιστορι-
κής και της λογοτεχνικής διαδρομής του τόπου και
κατάφερε να αναδειχτεί σε σημαίνουσα προσωπικό-
τητα των ελληνικών γραμμάτων. 

Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρή-
της (δίδαξε την περίοδο 1977-1991), πρώην Γενι-
κός Έφορος Αρχαιοτήτων Κρήτης και Διευθυ-
ντής του Μουσείου Ηρακλείου (1962-1977), είναι
αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, μέ-
λος της Αρχαιολογικής Εταιρείας, του Γερμανικού
Ινστιτούτου και Επίτιμος Διδάκτωρ των πανεπι-
στημίων Padova, Αθηνών και Κύπρου. 

Ανακάλυψε τους υστερομινωικούς τάφους του

Λιμένος Κνωσού και τους πρωτομινωικούς θολωτούς
τάφους της Λεβήνος (Λέντα). Στο μουσείο Ηρακλεί-
ου δημιούργησε μια νέα πτέρυγα και την αίθουσα
της Συλλογής Γιαμαλάκη. Ίδρυσε τα μουσεία Χα-
νίων και Αγίου Νικολάου. Είναι επίτιμο μέλος της
Εταιρείας Συγγραφέων. Τιμήθηκε με πολλά βρα-
βεία μεταξύ των οποίων το Ειδικό Κρατικό Βρα-
βείο Λογοτεχνίας (1993), ο Χρυσούς Σταυρός του
Τάγματος της Τιμής (2003), ο τίτλος του Com-
mendatore της Ιταλικής Δημοκρατίας και ο Χρυσούς
Σταυρός Αγίου Ανδρέου της Αρχιεπισκοπής Αυ-
στραλίας και έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης
Χανίων και Σητείας.

Δημοσίευσε πολλές εργασίες σε ελληνικά και ξέ-
να περιοδικά. Πραγματοποίησε φιλολογικές μελέτες
και εκδόσεις έργων ("Έρωτόκριτος", "Απόκοπος",
"Βοσκοπούλα", "Διγενής Ακρίτας", "Σολωμός"), κα-
θώς και μελέτες σχετικές με την κοινωνία, τη ζωή και
τον πολιτισμό της Κρήτης από το 15ο μέχρι το 17ο
αι. Άλλες εργασίες του αφορούν σε θέματα ιστορικής
γλωσσολογίας και σε ετυμολογήσεις λέξεων του κρη-
τικού ιδιώματος και των νέων ελληνικών. 

Κλείνοντας, ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να κά-
νω σε δύο σημαντικές εκδόσεις που μας Παρουσίασε
πρόσφατα:

Η πρώτη μία έκδοση σταθμός - σύμφωνα με τους
κριτικούς και τους ειδικούς - στη μελέτη του ελληνι-
κού πολιτισμού με τίτλο «Ελληνική λογοτεχνία α-
πό τον Ομηρο στον 20ό αιώνα».

Η δεύτερη έχει τον τίτλο «Κείμενα φιλίας και
μνήμης», και αναφέρεται σε σπουδαίες πνευματικές
προσωπικότητες της Κρήτης. 

Σε όλους τους χώρους των ενδιαφερόντων του, η
εκτεταμένη και εξαντλητική εντρύφηση, η καθαρό-
τητα των προσεγγίσεων, η πρωτοτυπία και η εγκυ-
ρότητα των διατυπώσεων και η ανυπόκριτη ορθολο-
γική του διάθεση που πλουτίζεται από τις προσωπι-
κές αρετές που τον διακρίνουν, 

Τοποθετούν τον πάντα ακμαίο αυτό άνθρωπο
των γραμμάτων και εκλεκτό τεχνίτη του λόγου σε
μια ιδιαίτερη θέση που τιμά την Κρήτη και τους
ανθρώπους της, το Ηράκλειο και την ελληνική ε-
πιστημονική κοινότητα που με τόση συνέπεια υ-
πηρετεί μέχρι σήμερα. 

Η παρουσία του σήμερα σε μια συνάντηση
των μελών του τμήματος του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου μαζί και με όλους εσάς τους πολίτες του
Ηρακλείου, μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρί-
σουμε μια σπουδαία προσωπικότητα του σύγχρο-
νου πνευματικού κόσμου του Τόπου.

Παράλληλα με την εκδήλωση αυτή θελουμε
να υπογραμμίσουμε και να προβάλουμε όλα όσα
αντιπροσωπεύει  για την τοπική ανθρώπινη κοι-
νότητα αλλά και για τις συλλογικότητες της πε-
ριοχής μας,  η σπουδαία προσωπική και διανοη-
τική του κατάθεση που  με σεμνότητα και επι-
μονή υποστηρίζει στη διάρκεια μιας αδιάλει-
πτης και ακάματης πολύχρονης κοινωνικής και

Εκδήλωση με το χαρακτηριστικό τίτ-
λο «Στυλιανός Αλεξίου_ένας μηχανικός
του λόγου», με την οποία τιμήθηκε ο Στυ-
λιανός Αλεξίου για την προσφορά του στη
νεοελληνική λογοτεχνία, με ομιλητές
τους Κ. Ανδρουλιδάκη, αναπλ. Καθηγητή
φιλοσοφίας Π.Κ., Αγγέλα Καστρινάκη,
Καθ. Νεοελληνικής φιλολογίας Π.Κ. και
Λένα Τζεδάκη – Αποστολάκη, Φιλόλογο
– Ιστορικό,  διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στη
Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηρά-
κλειο το Σάββατο 19/2/2011. Με την ευ-
καιρία της εκδήλωσης αυτής, κόπηκε και
η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Τμήματος.

Την εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλω-
ση, παρακολούθησαν αρκετές εκατοντά-
δες όχι μόνο Μηχανικών αλλά και Ηρα-
κλειωτών λόγω του πολύ ενδιαφέροντος
φιλολογικού, ιστορικού επιστημονικού

και βιογραφικού χαρακτήρα της εκδήλωσης τιμής στο
πρόσωπο του Στ. Αλεξίου, που αναμφισβήτητα είναι ένας
μεγάλος λογοτέχνης …ή καλύτερα «Μηχανικός του Λό-
γου», με μεγάλη προσφορά στον Πολιτισμό. Ο κ. Αλεξίου,
εκτός από ακαδημαϊκός διδάσκαλος, διετέλεσε Γενικός Έ-
φορος Αρχαιοτήτων Κρήτης και Διευθυντής του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Ηρακλείου. Όμως, ας αφήσουμε τους
ομιλητές να μας σκιαγραφήσουν τον κ. Αλεξίου:

Ο κ. Π. Ινιωτάκης, Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ,
στην εισαγωγική ομιλία της εκδήλωσης, αναφέρει τα εξής:

Εκλεκτέ καλεσμένε του ΤΕΕ-ΤΑΚ κ. Αλεξίου,
φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το επιστη-
μονικό επιμελητήριο των μηχανικών του τόπου

μας, υποδέχεται σήμερα μέσα σ΄ αυτό
τον ιστορικό χώρο του Ηρακλείου, μια
σπουδαία μορφή της γλώσσας, της
γραφής και της στοχαστικής και ποι-
ητικής αναζήτησης, ένα εξαιρετικό α-
καδημαϊκό δάσκαλο, μια προσωπικό-
τητα με διεθνή ακτινοβολία, ένα επί-
μονο Κρητικό και πολίτη του Κόσμου
μας , ένα Ηρακλειώτη που μας τιμά με
το κύρος, την ποιότητα, την παρου-
σία και το πολυδιάστατο έργο του, έ-
να φιλόλογο, αρχαιολόγο και συγγρα-
φέα, ένα μηχανικό του λόγου, τον ε-
κλεκτό τεχνίτη των γραμμάτων μας
και συμπολίτη μας Στυλιανό Αλεξί-
ου, ομότιμο καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.  

Το τμήμα της ανατολικής Κρήτης
του ΤΕΕ, επιχειρεί τα τελευταία χρό-

νια να προσκαλέσει και να προβάλει προσωπικότη-
τες του επιστημονικού, του τεχνικού και του πνευ-
ματικού μας κόσμου, που δραστηριοποιούνται στο
τοπικό, το εθνικό και το διεθνές περιβάλλον και
μπορούν να φωτίσουν με τις ιδέες και το έργο τους,
τη συλλογική μας συνείδηση μεταφέροντας στους
μηχανικούς και σε όλους μας  το παράδειγμα μιας
θετικής εμπειρίας με αξιακό περιεχόμενο που τιμά
την κοινωνία των πολιτών και των σκεπτόμενων αν-
θρώπων. 

Σήμερα που η συγκυρία των κοινωνικών και οικο-
νομικών παραμέτρων σε όλο τον πλανήτη και στην
πατρίδα μας συνοδεύεται από μια μονότροπη ρητο-
ρεία που επιβάλλει διαρκώς αισθήματα αμηχανίας
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Άποψη της αίθουσας Την εκδήλωση παρουσίασε η κα Ε. Μουντράκη, Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός

Τιμητική Εκδήλωση για το

Στυλιανό Αλεξίου
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το σύμπαν αυτού του μεγάλου τέκνου της Κρήτης
και του Κόσμου. 

Που μόνο ο λόγος μπορεί να τον επαναθεμε-
λιώνει ηθικά κάθε μέρα, όπως τόσο εύστοχα σημεί-
ωνε το 2006 σε μια σπουδαία αποστροφή της η
Τζούλια Κρίστεβα στην Καθημερινή, για να διασώζει
τα νοήματα που χάθηκαν τότε στα Κερκυραϊκά του
Θουκυδίδη με τους εμφύλους των λέξεων που οι α-
ντίπαλοι δεν δίσταζαν ακόμη και να διαστρέφουν το
περιεχόμενό τους και τις έννοιες μαζί, στην εποχή
του Γαλιλαίου που εναντιώθηκε στον ανορθολογισμό
διατυπώνοντας με θάρρος την προσωπική του κο-
σμική θεώρηση και επιμένοντας να διασώζει τα προ-
σχήματα, στη φοβερή περίοδο του ευρωπαϊκού με-
σοπολέμου που άνοιξε τις πύλες για την κόλαση με
αφορισμούς πως «η εργασία απελευθερώνει»
γραμμένους με γράμματα μεταλλικά στην είσοδο
του Άουσβιτς και υποχρεώνοντας τον Τιοντόρ Α-
ντόρνο να πει πως μετά από αυτό η ποίηση είναι
βαρβαρική, στη φράση του Όργουελ στο «1984» που
με αφετηρία «το άπειρο και το μηδέν» του Αρθουρ
Καίσλερ διατείνονταν πως η ελευθερία είναι σκλα-
βιά. Για να ξαναβρεθούν στην αγωνία της σολωμικής
επίκλησης «…δεν έχω μίγαρις άλλο στο νου μου πά-
ρεξ ελευθερία και γλώσσα…», στη δωρικής λιτότητας
φράση «Amor Omnia» στη τελευταία σκηνή της α-
ξεπέραστης Γερτρούδης του Δανού Καρλ Ντράγιερ
και βέβαια στους μοναδικούς στίχους της ερωτευμέ-
νης Αρετούσας και στη σπαρακτική επίκληση «στο
μαύρο γάλα της αυγής» του Πάουλ Τσέλαν, όπου μό-
νο οι λέξεις και η ποίηση μπορούν να πουν όλα όσα
ξεπερνούν το φάσμα της ανυπαρξίας και εναντιώνο-
νται στη βαρβαρότητα. Ο λόγος του Στυλιανού Αλε-
ξίου είναι καμωμένος από χιλιάδες στέρεα υλικά και
συνάψεις πολύτροπες και  το ανθεκτικό  κονίαμά του
είναι χυτεμένο στα βιβλία και το έργο του κι είναι αυ-
τό που δένει το κλειδί του θόλου που μας σκέπει.
Του «τεύχους» (δηλ. του κτίσματος) της λογικής μα
και του ονείρου συνάμα. 

Ολοκληρώνοντας, αυτό τον από βάθους μικρό
χαιρετισμό μου, θέλω να αφιερώσω λίγους μονάχα
στίχους από το ποίημα «778», που έγραψε η Έμιλι
Ντίκινσον –στο 19ο αιώνα- που τόσο αγαπώ και μου
ταιριάζει για την περίσταση και ύστερα το κλείδωσε
κι αυτό μέσα σ΄ ένα συρτάρι για να το ανασύρει κά-
ποτε εκείνη η αξεπέραστη επιθυμία που ωθεί στο να
διαβεί κανείς το απρόσμενο κρυφό δωμάτιο της «ζώ-
νης», σαν τους τρεις αλαφροϊσκιωτους συντρόφους
στο «Στάλκερ», του ποιητή της κινούμενης εικόνας
του Αγίου μου Αντρέι Ταρκόφσκι, αρκεί να διαθέτει
τη «μέσα βλέψη» κατά πως θα  ΄γραφε και ο  Δημή-
τρης Πικιώνης. Λέει ετούτο το μικρό διαμάντι λοι-
πόν που σας αφιερώνω σεβαστέ δάσκαλε όλων μας:

[Ποίημα με αριθμό 778]

Tέσσερα Δέντρα – σ ΄έρημο Χωράφι –

Δίχως Τάξη
'Η Σκοπό, ή Δράση Φανερή –
Στην ίδια θέση –

Ο Ηλιος – ένα Πρωί τα συναντά –
Ο Ανεμος –
Κανένας Γείτονας – κοντά τους –
Μόνο ο Θεός –

To Χωράφι τους δίνει – τον Τόπο –
Για χάρη Του – Εκείνα – το Βλέμμα του Περαστικού–
Μιας Σκιάς, ή ενός Σκίουρου, ίσως-
Κάποιου Παιδιού –

Ποιο είναι το Έργο τους στην όλη Φύση –
Ποιό Σχέδιο
Καθένα χώρια- εμποδίζει – ή επιτρέπει –
Άγνωστο –

Έμιλι Ντίκινσον

Το λόγο έλαβε τελευταίος όλων, ο τιμώμενος κ. Αλεξίου,
που με σεμνότητα και λακωνικά ευχαρίστησε όλους λέγο-
ντας:

Αγαπητοί μου Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και
κύριοι, αν και προβλήματα υγείας με είχαν κλείσει ε-
πί πολλές μέρες στο σπίτι, χαίρω διότι μπόρεσα τε-
λικά να παρευρεθώ στην αποψινή τιμητική εκδήλω-
ση, που οργάνωσε για μένα το Τεχνικό Επιμελητή-
ριο, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ευχαριστώ θερμό-
τατα τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κ. Πέ-
τρο Ινιωτάκη και τον Αντιπρόεδρο κ. Οδυσσέα Σγου-
ρό που πήραν τη σχετική πρωτοβουλία.

Ευχαριστώ επίσης για τα θερμά λόγια και την α-
γάπη τους, τους ομιλητές· τους φίλους συναδέλφους

επιστημονικής παρουσίας. 
Αγαπητέ κ. Αλεξίου, δεν ήρθαμε εδώ εμείς α-

πόψε για να σας τιμήσουμε, η δική σας παρουσία
εδώ μας τιμά όλους.

Τον κ. Ινιωτάκη, διαδέχτηκαν κατά σειρά στο βήμα η
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Ηρα-
κλείου κα Φραγκιαδάκη Μαρία, με ένα πολύ ενδιαφέρο-
ντα χαιρετισμό και στη συνέχεια οι προσκεκλημένοι ομι-
λητές κα. Λένα Τζεδάκη – Αποστολάκη, Φιλόλογος – Ι-
στορικός, κα Αγγέλα Καστρινάκη, Καθ. Νεοελληνικής
φιλολογίας Π.Κ. και Κ. Ανδρουλιδάκης, αναπλ. Καθηγη-
τής φιλοσοφίας Π.Κ.2 Τη σειρά των ομιλιών, έκλεισε με έ-
να επίσης εξαιρετικά ενδιαφέροντα χαιρετισμό ο Αντι-
πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Οδυσσέας Σγουρός
στον οποίο και οφείλεται η πρωτοβουλία για τη διοργά-
νωση της εκδήλωσης και τον οποίο το ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει
να ευχαριστήσει θερμά. Ο κ. Σγουρός, στην ομιλία του
που τιτλοφορεί «Μικρός ποιητικός χαιρετισμός σ΄ ένα μη-

χανικό του λόγου», αναφέρει τα εξής:
Γιατί λοιπόν ένας αρχιμάστορας του λόγου να εί-

ναι σήμερα εκείνος που μας τιμά όλους ετούτη τη
βραδιά, κομίζοντας σ΄αυτή την αίθουσα της μνήμης
,την παρουσία του δώρο ακριβό σε όλους μας; Θυ-
μούμαι ακόμη νέος τα φαγιούμ και τις εικόνες της
κρητικής σχολής σε δυο πολύτιμες εκθέσεις που έ-
φερε στο χώρο ετούτο ο Νίκος Γιανναδάκης , καθα-
γιάζοντάς τονε με μια σεβαστική προσφορά ζείδωρη
για την πόλη. Ναι, και τα έργα του Δομήνικου πάλι
εδώ, που κίνησε από το Χάνδακα χρόνους πολλούς
πριν μισέψει κι η Μεσοπαντίτισσα, για να στολίσει
με το πάθος και τους κόκκινους χιτώνες του το μα-
κρινό Τολέδο. 

Και απόψε πάλι κάτω από τις τοξοστοιχίες της
στολισμένης με υφασμένα σχέδια αρχιτεκτόνων βα-
σιλικής ξαναλάμπει πάλι το ίδιο φως που μόνο ο Λό-
γος του πολιτισμού έχει τη δύναμη να εκπέμπει. Έ-
νας αρχιτεχνίτης της γραφής, ο Στυλιανός Αλεξίου,
που στήνει με τις λέξεις του ανώγια και κατώγια και
βάζει λίθους θεμελιακούς και στήνει σκαλωσιές για

να περάσουνε τα υλικά της έμπνευσης και να αναδυ-
θούνε από τις βάσεις και τα υποστρώματα, ευφορικά
χαρμάνια που με τρόπο περίτεχνο θα υψώσουνε τη
στιβαρή δομή του λόγου. Χαράζοντας στ’ ανώφλια
ρίμες από τον Ερωτόκριτο και τρυφερές προσωπικές
γραφές φιλίας και μνήμης στου χρόνου τις φιάλες
χτισμένες λες μέσα στα ανακουφιστικά ημιθόλια που
γεφυρώνουν τις αντηρίδες των χρόνων και τα μικρά
σπαράγματα των λέξεων που μπαίνουν η μια δίπλα
στην άλλη για να στεριώσουν και να λάμψουν κάτω
από το φως του νου οι γοητευτικές ψηφίδες του μα-
στόρου που έγνοια του λες μοναδική και κάματο δια-
νοητικό συνάμα έχει το κτίσιμο ενός κόσμου που για
τους μύστες και τους υποψιασμένους, το τοπίο του
νοήματος μοναχά μπορεί να είναι. 

Είναι ο λόγος του στ΄ αλήθεια δροσερός σαν ποί-
ημα που αναβλύζει από το χθόνιο βάθος εκεί που
μόνο οι νεροσυρμές με νάματα καθάρια σαν τα κρύ-

σταλλα διαβαίνουν από τις γης τις χαραμάδες και
σαν εξώστης λιακωτός την ώρα της χαρμόσυνης α-
παντοχής μετά τη δύση του ήλιου το έργο και η α-
πύθμενη κατάθεση της τέχνης που πορεύεται μαζί
με τους διανοητικούς κυματισμούς κοντά στα μονο-
πάτια της γλώσσας που του χάρισαν και εκείνου –ελ-
ληνική- στις αμμουδιές του Ομήρου. Τα ίχνη που α-
νεξίτηλα χαράχτηκαν σε κριτικά δοκίμια και μελέ-
τες, σε οδηγούς και ξεναγήσεις για τις αρχαιότητες ,
σε μεταφράσεις και ποιητικές μεταγραφές σε κατα-
στατικής φροντίδας πονήματα κι ανεμαζώματα σαν
του αξεπέραστου Ρωτόκριτου και της Αρετούσας, σε
κείμενα θυμητικά για φίλους και ανθρώπους εξαιρε-
τικούς που γνωρίζει, σε γραφές πολύτιμες με τη μο-
ναδική της Μάρθας συντροφιά και συνδρομή, σε λό-
γους θεατρικούς μιας ντόπιας αναγέννησης και σε
τραγούδια δημοτικά και στιχοπλοκίες του ατέρμο-
νος χρόνου που αναδιπλώνεται συνέχεια μέσα από
τις ριμαδόρικες φόρμες και τις διηγήσεις και την πα-
ραμυθία του λόγου, είναι ο μοναδικός κόσμος μιας ο-
λοένα και πιο στοχαστικής εξύψωσης που αποτελεί
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2 Οι ομιλίες των διακεκριμένων Πανεπιστημιακών θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Το πάνελ της εκδήλωσης. Καθήμενοι οι 3 βασικοί εισηγητές. 
Στο βήμα η κα Φραγκιαδάκη

Το πάνελ της εκδήλωσης. Καθήμενοι οι 3 βασικοί εισηγητές. 
Στο βήμα ο κ. Σγουρός

Η βράβευση του κ. Αλεξίου (μέσον). Αριστερά του ο κ. Σγουρός
και δεξιά του ο κ. Ινιωτάκης
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Μετά από πρόταση της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,
το ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να συμμετέχει ως συνδιοργανω-
τής σε ημερίδα με θέμα «οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλ-
ληλότητας (ΜΓΚ) στο πλαίσιο εκπόνησης ΓΠΣ-ΣΧΟΟ-
ΑΠ: προβλήματα και δυνατότητες». Στην Οργανωτική Ε-
πιτροπή της ημερίδας, συμμετείχε το μέλος της Δ.Ε. κα
Βάννας Σφακιανάκη, η οποία έκανε και εισήγηση κατά τη
διάρκεια της ημερίδας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Μ.Φ.Ι.Κ.) την
21/2/2011 και εκτός από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, συμμετείχαν ως
συνδιοργανωτές το ΤΕΕ/ΤΔΚ, το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, το
Ι.Γ.Μ.Ε. – Περ. Μ.Κ. και το Μ.Φ.Ι.Κ. παραθέτουμε την ει-
σαγωγή αλλά και τα συμπεράσματα από τα πρακτικά της
εκδήλωσης:

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η μεγάλη συχνότητα φυσι-

κών καταστροφών και η αστοχία μεγάλων έργων υ-
ποδομής έχει αναδείξει ως κορυφαία αναγκαιότητα
για την ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία των πάσης
φύσεως τεχνικών έργων, το σωστό σχεδιασμό και
την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών. Παράλ-
ληλα, η αστικοποίηση και η ανάγκη για επέκταση
των πολεοδομικών ιστών αφενός έχει εντείνει τις
πιέσεις στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, αφετέρου
όμως καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ορθο-
λογικό σχεδιασμό και χωροθέτηση των ανθρώπινων

δραστηριοτήτων. Κοινή συνισταμένη και των δύο
παραπάνω περιπτώσεων είναι η ποιότητα του υπε-
δάφους και η καταλληλότητά τους για τις ποικίλες
χρήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Η Ελληνική νομοθεσία έχει προβλέψει κατά το
σχεδιασμό μεγάλων τεχνικών έργων και τη χωροτα-
ξική οργάνωση των σύγχρονων πόλεων την εκπόνη-
ση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που
σκοπό έχουν την αναγνώριση των τεχνικών και φυ-
σικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων που θα φι-
λοξενήσουν τις διάφορες δραστηριότητες, την ανα-
γνώριση και αξιολόγηση φυσικών διεργασιών που
διαχρονικά επιδρούν στο χώρο και στα πετρώματα,
στην αξιολόγηση της επίδρασης που το αβιοτικό πε-
ριβάλλον (πετρώματα, έδαφος, νερό) διαδραματίζει
στο ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές και στην τα-
ξινόμηση των πετρωμάτων σε σχέση με την καταλ-
ληλότητα ανάπτυξης διαφόρων δράσεων και χρήσε-
ων σε αυτές. 

Οι μελέτες αυτές είναι συνεπώς το πρώτο εργα-
λείο που θα πρέπει κανείς χρησιμοποιήσει κατά το
σχεδιασμό τεχνικών έργων, ασχέτου κλίμακας, όπως
επίσης και κατά τη χωροθέτηση και επέκταση των
σύγχρονων πόλεων μέσα από την εκπόνηση των Γε-
νικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλε-
ων (ΣΧΟΟΑΠ). 

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, πού φέτος γιορ-
τάζει τα 60 χρόνια λειτουργίας της, καθώς και οι: ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε./Παρ. Κρήτης, Τ.Ε.Ε./Τμ. Ανατολικής και Δυ-
τικής Κρήτης, ΙΓΜΕ/περιφερειακή μον. Κρήτης, και
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, διοργανώ-
νουν ημερίδα με τίτλο: «Οι μελέτες Γεωλογικής
Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης
ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ: Προβλήματα και δυνατότητες». 

Στόχοι της ημερίδας είναι η ανάλυση της σκοπι-
μότητας εκπόνησης των ΜΓΚ, η διεξοδική συζήτη-
ση επί των επιμέρους παραμέτρων που θα πρέπει να
αξιολογούνται, η συζήτηση παραδειγμάτων και προ-
βληματισμών που έχουν προκύψει κατά την εκπόνη-
ση σχετικών μελετών, η παράθεση των δυνατοτήτων
που προσφέρονται για προστασία του περιβάλλο-
ντος και ορθολογική ανάπτυξη των σύγχρονων πό-
λεων και τέλος η ανάδειξη των ΜΓΚ ως σημαντικών
εργαλείων για το σωστό σχεδιασμό και τη μελέτη
των σύγχρονων τεχνικών έργων και τη χωροταξική
οργάνωση των σύγχρονων πόλεων. Η ημερίδα συνε-
πώς απευθύνεται κυρίως σε γεωλόγους και μηχανι-
κούς, αλλά επίσης και στους υπαλλήλους τεχνικών
υπηρεσιών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την πα-
ρακολούθηση και την αξιολόγηση σχετικών έργων.

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθηγητές Κώστα Αν-
δρουλιδάκη και Αγγέλα Καστρινάκη, καθώς και την
επί πολλά χρόνια συνεργάτιδά μου στις εκδόσεις Α-
κρίτα και Ερωτόκριτου, τη φιλόλογο και ιστορικό κ.
Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη. 

Ιδιαίτερα χάρηκα για τον ποιητικό χαιρετισμό
του αρχιτέκτονα Οδυσσέα Σγουρού. Η αρχαιολογία
έχει μεγάλη σχέση με την αρχιτεκτονική και έχω ο ί-
διος σχεδιάσει τις κατόψεις των θολωτών τάφων Λέ-
ντα, των ανακτορικών τάφων Κατσαμπά, και άλλων
χώρων που ανέσκαψα. Με τιμά και ο χαρακτηρισμός
«μηχανικός του λόγου» που μου έδωσαν η φίλτατη
συγγραφέας Αγγέλα, και ο κ. Σγουρός. Έχω άλλωστε
παρατηρήσει ότι πολλές φορές απόψεις εκφραζόμε-
νες στον Τύπο από μηχανικούς, είναι ουσιωδέστερες
από εκείνες των φιλολόγων. Ήταν αναμενόμενο,
διότι οι μηχανικοί έχουν επαφή με τα πράγματα, δεν
είναι θεωρητικοί αιθεροβάμονες.

Η ανταπόκριση εκλεκτών εκπροσώπων του επι-
στημονικού κόσμου και της κοινωνίας στην προσφο-
ρά μου, η πλατιά υποδοχή από το αναγνωστικό κοι-
νό, της Ελληνικής Λογοτεχνίας 30 αιώνων και άλλων
βιβλίων μου, όπως και η χθεσινή παρουσίαση των
Κειμένων Φιλίας έκδοσης Δοκιμάκη, από τους αγα-
πητούς μου Βασίλη Βερτουδάκη και Κική Τζωρτζα-
κάκη στο Εμπορικό Επιμελητήριο, με συγκινούν ιδι-
αίτερα. Όλα με κάνουν να αισθάνομαι ότι τα 90 χρό-
νια μου δεν πέρασαν μάταια: πρόσθεσα κάποιους λί-
θους στο μεγάλο οικοδόμημα της Επιστήμης και του
Πολιτισμού στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλά-
δα, παρ’ όλες τις σημερινές δυσκολίες και τα προ-
βλήματα. Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους τους συ-
ντελεστές της εκδήλωσης του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου και σ’ όλους που με τίμησαν απόψε με την πα-
ρουσία τους. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Χίλια ευχαρι-
στώ.

Η βραδιά έκλεισε με το μουσικό πρόγραμμα που παρου-
σίασε το εκπληκτικό μουσικό φωνητικό σύνολο «Θαλήτας»

υπό τη διεύθυνση του Αρχι-
μουσικού κ. Γεωργίου Καλού-
τση, που επίσης το ΤΕΕ/ΤΑΚ
οφείλει να ευχαριστήσει δη-
μόσια και ιδιαίτερα το συνά-
δελφο, Αρχιτέκτονα Μηχανι-
κό και Αντιπρόεδρο του ΣΑ-
ΝΗ κ. Πετράκη Απ. για την
ουσιαστική συμβολή του στην
οργάνωση της βραδιάς. Το
ΤΕΕ/ΤΑΚ ελπίζει ότι η πα-
ρουσία του μουσικού συνόλου
Θαλήτας, ανεβάζει ποιοτικά
το μουσικό επίπεδο των εκ-
δηλώσεων της περιοχής μας.

Ο κ. Α. Βγόντζας, έγκριτος νομικός και συνεργάτης του
ΤΕΕ/ΤΑΚ στη στήλη του «Τα καθημερινά» στην εφημε-
ρίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ», επισήμανε την επόμενη μέρα: «ή-
ταν μία υπέροχη βραδιά. Είχες την αίσθηση ότι υπήρχε έ-
νας κώδικας ενεργού και αμφίδρομης επικοινωνίας ανά-
μεσα στους ομιλητές, το τιμώμενο πρόσωπο και το ακροα-
τήριο. Κάποιος το είπε δυνατά αποτιμώντας τη βραδιά.
Συγκρίνοντας τη με το ηττοπαθές της γνωστής φράσης
του Κώστα Σημίτη: αυτή είναι η Ελλάδα!»
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ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
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ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ»
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επόμενη έρευνα. Για το σκοπό αυτό, εγκε-
κριμένοι χάρτες γεωλογικής καταλληλό-
τητας θα πρέπει να δημοσιεύονται μαζί
με την απόφαση και τους χάρτες των
ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ. Προτάθηκε η δημιουρ-
γία επίσημων Βάσεων Γεωλογικοτεχνι-
κών δεδομένων και πληροφοριών (στα
πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας Inspire
που ενσωματώθηκε με το N. 3882/2010
(ΦΕΚ 166/Α/22,9,2010)) ώστε να αξιο-
ποιούνται καλύτερα και αποδοτικότερα
τα αποτελέσματα του συνόλου των μελε-
τών που εκπονούνται.

Τέλος, επισημάνθηκε η υποστελέχω-
ση των υπηρεσιών που εμπλέκονται τόσο
με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, όσο και με την ε-
φαρμογή του. Γενικότερα δε αναφέρθηκε η σημαντι-
κή έλλειψη γεωλόγων στους νέους Καλλικρατικούς
Δήμους οι οποίοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν
θέματα υδατικών πόρων, πολιτικής, προστασίας, κα-
θώς και σχεδιασμό και υλοποίηση έργων.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Παραθέτουμε στη συνέχεια την περίληψη της εισήγησης
της κας Βάννας Σφακιανάκη, Αρχιτέκτονος Μηχανικού
και μέλους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, που εκπροσώπησε το
Τμήμα με εισήγηση με θέμα: «Η αναγκαιότητα των Γεω-
λογικών Μελετών στα Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.»:

Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ) ή Σχέδια
Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) -για Δήμους με οικισμούς κάτω των
2.000 κατοίκων- συνιστούν το υψηλότερο, το στρα-
τηγικό επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού, εκεί ό-
που ο πολεοδομικός σχεδιασμός συναντάει το χωρο-
ταξικό σχεδιασμό. Τα Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που εκ-
πονούνται με βάση το Ν. 2508/97, εξειδικεύουν τις
κατευθύνσεις και προτεραιότητες του χωροταξικού
σχεδιασμού -που δεν καθορίζει χρήσεις γης- και κα-
θορίζουν ζώνες χρήσεων γης στο σύνολο του χώρου,
ξεπερνώντας την προγενέστερη νομοθεσία και αντί-
ληψη που τα έβλεπε μόνο ως μηχανισμό επέκτασης
σχεδίων πόλης. 

Τα Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. καθορίζουν Περιοχές
Οικιστικής Ανάπτυξης με κριτήριο τη μεγαλύτερη
δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων, έ-
χουν στόχο την ανακοπή της άναρχης δόμησης και
των συγκρούσεων χρήσεων γης και περιλαμβάνουν
όλες τις πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση
περιοχές. Ο καθορισμός των προς πολεοδόμηση πε-
ριοχών από τα Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αποτελεί από-
λυτη προϋπόθεση για την εκπόνηση πολεοδομικών
μελετών.

Με τα Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. καθορίζονται Πε-
ριοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν προορί-
ζονται να πολεοδομηθούν. Οι Π.Ε.Π. είναι περιοχές

συνεχόμενες ή μη προς τις πολεοδομημένες ή τις
προς πολεοδόμηση περιοχές και είναι ιδίως χώροι
αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογρα-
φικού ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτά-
μιες ζώνες, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις.. (Ν. 2508/97
άρθρο 4 παρ. 4).

Καθορίζονται επίσης Περιοχές Ελέγχου και Πε-
ριορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) Για τις περιοχές αυτές
μπορεί με τα Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. να ορίζονται οι ε-
πιτρεπόμενες χρήσεις γης, το όριο εμβαδού, κάτω α-
πό το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των ιδιο-
κτησιών, και να επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής
προστασίας. (άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 2508/97).

Το γεγονός ότι τα Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ρυθμί-
ζουν το σύνολο του χώρου και όχι μόνο τις προς πο-
λεοδόμηση u960 περιοχές οδήγησε στην ανάγκη εκ-
πόνησης γεωλογικών μελετών επίσης για το σύνολο
του χώρου. Η αναγκαιότητα αυτή σχετίζεται με το
γεγονός ότι και στις περιοχές που δεν πρόκειται να
πολεοδομηθούν εκτελούνται λιγότερα ή περισσότε-
ρα ιδιωτικά και δημόσια έργα. Παράλληλα η γεωλο-
γική μελέτη αποτελεί ευκαιρία για κάθε Δήμο αφού
η τεκμηριωμένη εικόνα των γεωλογικών συνθηκών
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το σωστό προ-
γραμματισμό των έργων.

Η γεωλογική καταλληλότητα είναι απαραίτητο
να λειτουργεί ως πολύ σημαντικός παράγοντας στην
επιλογή των προς πολεοδόμηση περιοχών έτσι ώστε
να αποφεύγονται επιλογές που οδηγούν σε οικιστι-
κή ανάπτυξη με αυξημένο κόστος ή και αυξημένους
κινδύνους. Καθορισμός περιοχών προς πολεοδόμη-
ση από Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., που με βάση τη γεω-
λογική μελέτη και τεχνικοοικοομικά κριτήρια θα έ-
πρεπε να μην έχει γίνει, είναι εξαιρετικά δύσκολο –
αν όχι πρακτικά αδύνατο- να αναιρεθεί, αφού θα έχει
δημιουργήσει προσδοκίες με συνέπεια και την αύξη-
ση της τιμής της γης ακριβώς λόγω της προοπτικής
πολεοδόμησης.

Μέχρι σήμερα στην Κρήτη δεν υπάρχει καμία ο-
λοκληρωμένη γεωλογική μελέτη –σε επίπεδο Α΄ και
Β΄ σταδίου- σε εγκεκριμένο Γ.Π.Σ – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., ε-
πειδή η Υ.Α. οικ. 37691/2007/12.09.2007 (ΦΕΚ Β΄
1902) για τις προδιαγραφές των γεωλογικών μελετών

Συμπεράσματα
Η ημερίδα που διοργανώθηκε με αφορμή τα 60

Χρόνια της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας στο Η-
ράκλειο Κρήτης, με θέμα «Οι μελέτες Γεωλογικής
Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης
ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ: Προβλήματα και δυνατότητες»,
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμε-
τοχή περίπου 80 γεωλόγων και μηχανικών από διά-
φορες υπηρεσίες της Κρήτης και μελετητές στις ε-
γκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρή-
της.

Τόσο από τις εισηγήσεις όσο και από τη συζήτη-
ση που ακολούθησε επιβεβαιώθηκε το προφανές ότι
οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας είναι απα-
ραίτητες για τη σωστή οργάνωση, το σχεδιασμό και
την εκπόνηση τόσο των Γενικών Πολεοδομικών Σχε-
δίων και των ΣΧΟΟΑΠ, όσο και όλων των τεχνικών
έργων. Όπως συμφώνησαν τόσο οι γεωλόγοι όσο και
οι μηχανικοί, η υλοποίηση αυτών των μελετών εδώ
και μερικά χρόνια έχει καταδείξει ότι η συνεργασία
των δύο αυτών επιστημονικών κλάδων σε όλα τα
στάδια εκπόνησης των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ είναι απα-
ραίτητη για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού και
λειτουργικού σχεδίου που θα εξασφαλίζει οικονομία
και ασφάλεια στη χωροθέτηση των οικιστικών περιο-
χών και των έργων υποδομής.

Επισημάνθηκε ότι πρέπει να διασφαλίζεται η α-
ξιολόγηση και συνεκτίμηση των δεδομένων των γε-
ωλογικών μελετών και η διατύπωση συγκεκριμένων
προτάσεων και μέτρων στις αποφάσεις έγκρισης των
Γ.Π.Σ – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. για χρήση των υπηρεσιών και
των μελετητών. Αυτό δεν διασφαλίζεται από την Υ.Α
9572/1845/06.04.2000 (ΦΕΚ 209), για τις προδια-

γραφές εκπόνησης των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ, η οποία θα
πρέπει και να επικαιροποιηθεί σ΄αυτή την κατεύ-
θυνση. Παράλληλα, τονίστηκε ότι είναι αναγκαία και
η συνάρτηση των προδιαγραφών των γεωλογικών
μελετών που εκπονούνται στα πλαίσια των μελετών
Γ.Π.Σ – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. με αυτές που εκπονούνται στα
πλαίσια πολεοδομικών μελετών, έτσι ώστε να υπάρ-
χει συνέχεια και όχι επικαλύψεις.

Από τους περισσότερους εισηγητές τονίστηκε ε-
πίσης η αναγκαιότητα αναλυτικών και λεπτομερών
εργασιών πεδίου, με συνεκτίμηση όλων των διαθέσι-
μων πληροφοριών ώστε να εκτιμηθούν και να αξιολο-
γηθούν αποτελεσματικά τα δεδομένα παλαιότερων

μελετών ή εργασιών, μαζί με τις νέες παρατηρήσεις
που τυχόν προκύψουν.

Εντοπίστηκαν προβλήματα που εστιάζονται κυ-
ρίως σε ειδικές έρευνες που απαιτούνται όπως η α-
ναγνώριση και αξιολόγηση των ρηγμάτων. Οι έρευ-
νες αυτές πολλές φορές σχετίζονται με γενικές μι-
κροζωνικές ή ειδικές σεισμοτεκτονικές μελέτες, ό-
πως του Δήμου Ηρακλείου, που απαιτούν εξειδικευ-
μένες εργασίες και έχουν μεγάλο κόστος τα οποία
δεν καλύπτονται ούτε από τις προδιαγραφές ούτε α-
πό  τις αμοιβές εκπόνησης των ΜΓΚ που εκπονού-
νται στα πλαίσια των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ. Όταν προκύ-
πτει ανάγκη τέτοιων ειδικών ερευνών, αυτές θα πρέ-
πει να υποδεικνύονται από τις ΜΓΚ έτσι ώστε τότε
να εκπονούνται πριν ή κατά διαδικασία εκπόνησης
των πολεοδομικών μελετών ή μελετών έργων υπο-
δομής.

Ειδικότερα, για τις μικροζωνικές μελέτες επι-
σημάνθηκε το γεγονός ότι θα έπρεπε εδώ και χρόνια
η πολιτεία να έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση
τόσο των σχετικών προδιαγραφών όσο και των δια-
δικασιών ελέγχου και έγκρισής τους με την έκδοση
της προβλεπόμενης Υ.Α. από το άρθρο 1 παρ. 8 του
Ν. 2508/97. Έτσι θα μπορούσαν να αποφευχθούν
προβλήματα όπως της μικροζωνικής του Ηρακλείου
για την οποία η υπηρεσίες δε γνώριζαν εάν θα έπρε-
πε να τη λαμβάνουν υπόψη αφού δεν έχει εγκριθεί α-
κόμη από την πολιτεία. Για την επίλυση του προ-
βλήματος εκπονήθηκε τελικά το πρόγραμμα ανα-
γνώρισης και αξιολόγησης των ρηγμάτων για το Δή-
μο Ηρακλείου το οποίο κατέληξε ότι για τις προς
πολεοδόμηση περιοχές δεν φαίνεται να υπάρχουν
σεισμικά ρήγματα ικανά να εμποδίσουν την οικι-
στική επέκταση. Για τις ήδη δομημένες περιοχές ό-
που η επιφανειακή έρευνα είναι αδύνατη προτάθηκε
η εγκατάσταση ενός πυκνού δικτύου σεισμογράφων
ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης ρηγμά-
των ικανών να δώσουν σεισμό.

Όσον αφορά στην καταγραφή του Γεωπερι-
βάλλοντος αναφέρθηκε ότι αυτή βασίζεται σε νέες
επιστημονικές μεθοδολογίες οι οποίες τώρα ανα-
πτύσσονται και στη χώρα μας με αποτέλεσμα να δη-
μιουργούνται προβλήματα είτε λόγω έλλειψης δεδο-
μένων είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης. Επισημάνθη-
κε η έλλειψη και η ανάγκη δημιουργίας βάσεων δε-
δομένων που μέχρι στιγμής καλύπτεται από πρωτο-
βουλίες φορέων όπως αυτή του ΜΦΙΚ για την κατα-
γραφή των γεωτόπων που χρήζουν προστασίας στην
Κρήτη και του WWF Ελλάς για τους υγροτόπους της
Ελλάδας. Τονίστηκε παράλληλα ότι οι ΜΓΚ στα
πλαίσια εκπόνησης των ΣΧΟΟΑΠ αποτελούν μια ε-
ξαιρετική ευκαιρία για την προστασία και ανάδειξη
του γεωπεριβάλλοντος και για το λόγο αυτό θα πρέ-
πει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τους μελετη-
τές.

Σε κάθε περίπτωση, τονίστηκε ότι τα αποτελέ-
σματα των ΜΓΚ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κά-
θε μελετητή και να αξιοποιούνται αναλόγως από κάθε
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κατάλογο προστασίας της UNESCO ως μνημείο Πα-
γκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Σύντα-
ξης του φακέλου, ανέπτυξαν περιληπτικά στον Υ-
πουργό την εξέχουσα οικουμενική αξία που εκπέ-
μπει το φρουριακό οχυρό της Σπιναλόγκας, αφού οι
ευρηματικοί τρόποι με τους οποίους συγκροτήθηκαν
οι οργανικές σχεδιαστικές και γεωμετρικές χαράξεις
στο φυσικό της ανάγλυφο αλλά και οι in situ εμπνευ-
σμένες πρωτότυπες συλλήψεις, αποκαλύπτουν το υ-
ψηλό επίπεδο διανοητικής και φυσικής επεξεργα-
σίας της λειτουργικής και της κατασκευαστικής της
ολοκλήρωσης και την καθιστούν ως ένα πραγματικό
αριστούργημα  της ανθρώπινης δημιουργικής διά-
νοιας, που παραμένει αυθεντικό μέχρι τις μέρες μας.  

Επίσης, τόνισαν ότι το μνημειακό σύνολο της
Σπιναλόγκας στέκεται σήμερα ζωντανή και ανεκτί-
μητη μαρτυρία μιας μακραίωνης παράδοσης, και α-
ποτελεί μιαν αναντικατάστατη έκφραση του πλού-
του και της πολιτισμικής κληρονομιάς των ιστορι-
κών ενοτήτων στις οποίες οι Ευρωπαϊκοί Μεσογεια-
κοί λαοί του 16ου αιώνα ενέγραψαν τις αξίες τους
μέσα από την πολυτάραχη ιστορική τους διαδρομή.
Ταυτόχρονα ως μαρτυρικός τόπος που συνυπήρξε η
τραγικότητα με την ελπίδα, σηματοδοτεί αιώνιες και
διαχρονικές αξίες που εγγράφονται στη συλλογική
μνήμη της Ανθρωπότητας .

Η παγκόσμια κοινότητα αλλά και η χώρα μας
που αποκτούν σήμερα όλο και μεγαλύτερη συνείδη-
ση της ενότητας των ανθρωπίνων αξιών θεωρούν ό-
λα τα Μνημεία σαν κοινή κληρονομιά και ευθύνη
τους. Απέναντι στις μελλοντικές γενιές νιώθουμε υ-
πεύθυνοι για τη διάσωσή τους και έχουμε χρέος να
τα παραδώσουμε σ' αυτές, με όλο τον πλούτο, το με-
γαλείο  και την αυθεντικότητά τους.

Το Επιμελητήριο με την πρωτοβουλία του αυτή

θεωρεί ότι κάνει ένα μικρό βήμα που θα βοηθήσει
την Ελληνική Πολιτεία να κάνει το μεγάλο άλμα για
τη διεθνή προβολή του μνημειακού μας πλούτου.

Ο Υπουργός, αφού ευχαρίστησε την ομάδα για
τη δουλειά της, ενθουσιασμένος από την καινοτόμα
πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΑΚ δήλωσε στα ΜΜΕ ότι:

«Με τη μελέτη αυτή που παρέλαβα από το ΤΕΕ α-
νοίγει ο δρόμος για να ενταχτεί η Σπιναλόγκα στα μνη-
μεία της UNESCO. Είναι εξαιρετικής σημασίας γεγονός
να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες σαν κι αυτή για τον τό-
πο. Σταματούμε να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα θέματα
ψυχρά και αρχίζουμε να αναδεικνύουμε τις αξίες που κου-
βαλάει κάθε μνημείο μέσα του. Με αυτό τον τρόπο θα α-
ναδείξουμε τον πλούτο που υπάρχει στη χώρα μας, ώστε
να μπορούμε να τον δείξουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η
χρονική στιγμή που γίνεται αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλης
σημασίας, λόγω της προβολής που είχε «Το Νησί». Η
προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντική διότι σπάει όλα
τα ταμπού τα οποία είχαμε μέχρι τώρα που να χωρίζουμε
το δημόσιο από την ιδιωτική πρωτοβουλία, τον τουρισμό
από τον πολιτισμό. Έρχεται λοιπόν μία ομάδα επιστημό-
νων, και λέει ότι εμείς εδώ θέλουμε να συμβάλουμε. Εμείς
σαν Πολιτεία θα υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή με
κάθε τρόπο, ακριβώς γιατί μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία
μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ περισσότερα πράγματα,
από το να λειτουργεί ο καθένας μόνος του. Θεωρούμε ότι
είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια και κάθε τέ-
τοια προσπάθεια θα τη στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Θα εί-
ναι αμέριστη η συμπαράστασή μας σε διεθνές επίπεδο, σε
ό,τι αφορά την UNESCO έτσι ώστε μαζί να πετύχουμε αυ-
τό το στόχο».

Σ.Σ. στο επόμενο τεύχος του περιοδικού θα υ-
πάρχει ειδικό αφιέρωμα, με αφορμή την παράδοση
της Α’ Φάσης της μελέτης για τη Σπιναλόγκα. 

Ι. Κίνηση του Γραφείου κατά τη διάρκεια του
2010

Κατά τη διάρκεια του 2010 από το γραφείο της
Ν.Ε. Λασιθίου διεκπεραιώθηκαν συνολικά 273 έγ-
γραφα (εισερχόμενα και εξερχόμενα). Όσον αφορά
τη διαδικασία έκδοσης εντολών Αμοιβών που εκδί-
δονται από το γραφείο του ΤΕΕ (όσων εργασιών δεν
περιλαμβάνονται στο αυτόματο σύστημα έκδοσης ε-
ντολών αμοιβών) εκδόθηκαν συνολικά 26 εντολές
πληρωμής.

Για τη νεοσυσταθείσα Ν.Ε. Λασιθίου το διάστημα
Ιούλιος – Δεκέμβριος 2010 απεστάλησαν 8 προσκλή-
σεις για συνεδρίαση. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά
6 συνεδριάσεις περιλαμβανομένης της ειδικής συνε-
δρίασης της σύστασης της Ν.Ε. Λασιθίου σε σώμα.
Ματαιώθηκαν 2 συνεδριάσεις λόγω έλλειψης απαρ-
τίας ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο άτυπες συναντή-
σεις των μελών της Ν.Ε. Λασιθίου με την παρουσία
και μελών της τοπικής Αντιπροσωπείας με έδρα το
Λασίθι (η πρώτη αφορούσε την κατάθεση προτάσε-
ων για το πλαίσιο δράσης της νέας Ν.Ε. Λασιθίου και

περιλαμβάνει τη δυνατότητα για όσες μελέτες Γ.Π.Σ
– Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. είχαν ξεκινήσει προγενέστερα, να εκ-
πονηθεί μόνο η Α’ Φάση της γεωλογικής μελέτης.

Κρίσιμο ζήτημα είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων
και η διατύπωση προτάσεων από τους μελετητές
των γεωλογικών μελετών και η συνεκτίμησή τους α-
πό τους μελετητές των Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. έτσι ώ-
στε να συμπεριλαμβάνονται στις αποφάσεις έγκρι-
σης των Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Η εκπλήρωση του
στόχου αυτού θα μπορεί να αξιολογηθεί επαρκέστε-
ρα όταν θα υπάρξουν ολοκληρωμένες γεωλογικές
μελέτες.

Η αξιολόγηση και συνεκτίμηση των δεδομένων
των γεωλογικών μελετών και η διατύπωση συγκεκρι-
μένων προτάσεων και μέτρων στις αποφάσεις έγκρι-
σης των Γ.Π.Σ – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν είναι επαρκώς δια-
σφαλισμένη στις προδιαγραφές εκπόνησής τους. Για
το λόγο αυτό η Υ.Α 9572/1845/06.04.2000 (ΦΕΚ 209
Δ΄) χρειάζεται επικαιροποίηση ως προς το ζήτημα

αυτό. Παράλληλα δεν έχουν συναρτηθεί οι προδια-
γραφές εκπόνησης των γεωλογικών μελετών στα
Γ.Π.Σ – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π και τις πολεοδομικές μελέτες έ-
τσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και όχι επικαλύψεις.

Είναι απαραίτητο, εγκεκριμένες γεωλογικές με-
λέτες που εκπονούνται στα πλαίσια των μελετών
Γ.Π.Σ – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π να δημοσιεύονται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης μαζί με την απόφαση και τους
χάρτες των Γ.Π.Σ – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π, έτσι ώστε να υπάρ-
χει ένα θεσμικό εργαλείο στη διάθεση μελετητών και
υπηρεσιών, με δεδομένη και την διαρκή αναβολή α-
νάπτυξης επίσημων βάσεων χωρικών δεδομένων,
την ύπαρξη των οποίων θεωρούσαμε και θεωρούμε
απόλυτα αναγκαία.

Τα πρακτικά αλλά και όλες οι εισηγήσεις της ημερίδας, εί-
ναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ στη διεύ-
θυνση: http://www.geoteepk.gr/ 

Στο πλαίσιο της
τριήμερης περιο-
δείας στην Κρήτη
του Υπουργού Πο-
λιτισμού & Τουρι-
σμού κ. Π. Γερουλά-
νου, ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Ε-
πιτροπής του
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος
Ινιωτάκης και η πε-
νταμελής ομάδα ερ-
γασίας του ΤΕΕ,
π α ρ ε υ ρ έ θ η σ α ν
στην επίσκεψη και
ξενάγηση του υ-
πουργού, το Σάββα-
το το πρωί 26 Φε-
βρουαρίου στην οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ και τα μέλη της ομάδας

εργασίας Α. Ζερβός,
Σ. Μαλλιαράκη, Κ.
Μαυρικάκης, Ε.
Μουντράκη και Ο.
Σγουρός, στο τέλος
της ξενάγησης, πα-
ρέδωσαν στον Υ-
πουργό και στη Δι-
ευθύντρια της Γενι-
κής Δ/νσης Αρχαιο-
τήτων & Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς
κα Βλαζάκη, το
πρώτο μέρος της
μελέτης για την εγ-
γραφή του μνημεια-
κού συνόλου της
Σπιναλόγκας στην

ελληνική tentative list μνημείων για τη διαμόρφωση
πρότασης από τη χώρα μας για να ενταχτεί στον
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ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 

ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ»
26/2/2011

Από την επίσκεψη στη Σπιναλόγκα: στο μέσο της φωτογραφίας φαίνεται ο Υ-
πουργός κ. Γερουλάνος, περιστοιχισμένος από τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο
της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ και τα μέλη της Ο.Ε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
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η δεύτερη την εξέταση της Περιβαλλοντικής μελέ-
της για την αναβάθμιση σε αυτοκινητόδρομο δύο
κλάδων του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος
του ΒΟΑΚ).

Δέχθηκε δύο αιτήσεις για την διενέργεια πραγ-
ματογνωμοσύνης, εκ των οποίων η μία ολοκληρώθη-
κε επιτυχώς, η δεύτερη εκκρεμεί με ευθύνη του αι-
τούντος.

Εκτός από τις τετριμμένες ενέργειες που απαι-
τούνται από την κείμενη νομοθεσία (ορισμοί εκπρο-
σώπων του ΤΕΕ σε διάφορες επιτροπές φορέων δη-
μοσίου ενδιαφέροντος), πραγματοποίησε επιπλέον
τις παρακάτω δράσεις:

ΙΙ. Διοργάνωση και συμμετοχή σε Εκδη-
λώσεις:

Η νέα Ν.Ε. Λασιθίου διοργάνωσε την 4η Αυγού-
στου 2010 ημερίδα με θέμα «Διευκρινήσεις επί θε-
μάτων σχετικών με την εφαρμογή του Ν.
3843/2010: ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗ-
ΡΗΣΗΣ».

Συνδιοργάνωσε  με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση Λασιθίου την 21η Δεκεμβρίου 2010 Ημερίδα με
θέμα «Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδια-
σμός στο Νομό Λασιθίου» με προσκεκλημένους
κύρια από το ΥΠΕΚΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Οργάνωσε επί τρεις φορές τις απαιτούμενες συ-
ναντήσεις με τα μέλη των Ομάδων Εργασίας στο
πλαίσιο της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμ-
βασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου
για την καταγραφή και τεκμηρίωση οικισμών του
Νομού Λασιθίου, όπως προτείνονται από τα ΣΧΟΟ-
ΑΠ των Δήμων του Νομού Λασιθίου με στόχο την
θεσμοθέτησή τους σαν παραδοσιακούς οικισμούς.

Ο Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου συμμετείχε στις 21
και 22 Σεπτεμβρίου 2010 στη Διεθνή Συνάντηση
για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη, που διορ-
γάνωσε ο  Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας σε συνερ-
γασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης
και άλλους φορείς. Παράλληλα συμμετείχε και στο
διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην ίδια
πόλη την ίδια περίοδο με θέμα την απελευθέρωση
της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΙΙΙ. Έκανε τις παρακάτω παρεμβάσεις α-
ποστέλλοντας επιστολές προς:

Α) Για Τεχνικά θέματα
1) Διερεύνησε και απέστειλε στην Αναπτυξια-

κή Λασιθίου Α.Ε. το απαιτούμενο υλικό για
τις τιμές υλικών και εργασιών προκειμένου η

τελευταία να συντάξει το απαιτούμενο εκδο-
τικό υλικό για την προκήρυξη του προγράμ-
ματος του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται.

Β) Για θεσμικά θέματα
1) Με αφορμή την επιστολή του Λιμενικού Τα-

μείου Λασιθίου αφού συζήτησε απέστειλε
δια της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος
σε αρμόδια Μόνιμη Επιτροπή την διερεύνη-
ση της Προγραμματικής Σύμβασης του Λιμε-
νικού Ταμείου Λασιθίου με το Δήμο Αγίου
Νικολάου για την «Ανάπλαση του παραλια-
κού Μετώπου Αγίου Νικολάου».

2) Αποφασίστηκε η πρόταση για σύσταση Μό-
νιμων Επιτροπών για την εξέταση τεχνικών
θεμάτων που αφορούν την Ιεράπετρα και τη
Σητεία, που θα ενταχθεί στο πλαίσιο Δράσης
της Ν.Ε. Λασιθίου για τη νέα τριετία.

Γ) Για περιβαλλοντικά θέματα
1) Συμμετείχε με μέλη της στις συνεδριάσεις

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νι-
κολάου στη συζήτηση για τη Διαχείριση των
Απορριμμάτων με αφορμή το κλείσιμο του
ΧΑΔΑ Ιεράπετρας.

2) Παρέστη με μέλη της στη συνεδρίαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασιθίου, όπου
παρουσίασε τις θέσεις της και κατέθεσε υπό-
μνημα, επί της Περιβαλλοντικής μελέτης για
την αναβάθμιση σε αυτοκινητόδρομο δύο
κλάδων του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικό-
λαος του ΒΟΑΚ 

ΙV. Άλλες Ενέργειες 

Εκτός των παραπάνω, η Ν.Ε. Λασιθίου πραγματο-
ποίησε ακόμα τις παρακάτω ενέργειες:
• Πραγματοποίησε διερευνητικές ενέργειες για

την Εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς συ-
ναδέλφων με έδρα το νομό Λασιθίου για την πα-
ρακολούθηση σεμιναρίων για την παροχή γνώ-
σης και εκμάθησης του προγράμματος για την
εκπόνηση των ενεργειακών μελετών. Στο πλαί-
σιο της διερεύνησης αυτής ήλθε σε επαφή με τα
Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης που εδρεύουν σε Άγιο
Νικόλαο και Ιεράπετρα προκειμένου να μισθω-
θούν αίθουσες για την πραγματοποίηση των εν
λόγω σεμιναρίων αφού οι ενδείξεις για το ενδια-
φέρον παρακολούθησής τους από Μηχανικούς
και Τεχνολόγους του Νομού Λασιθίου είναι θετι-
κές. Η υλοποίηση του στόχου συνεχίζεται και
στο πρώτο δίμηνο του 2011.

30

μι
κρ

ά 
αλ

λά • Συμμετοχή Προέδρου Δ.Ε. κ. Π. Ινιωτάκη σε σύσκεψη του Προέδρου του ΤΕΕ με τους
Προέδρους των Π.Τ. για το θέμα της κατάργησης του κώδικα αμοιβών την 21/1/2011.

• Η κοινή Επιτροπή Φορέων και Υπηρεσιών3 για το «Ηρώο» της Πλατείας Ελευθερίας στο
Ηράκλειο, συνεδρίασε την 18/1/2011 και την 21/2/2011. Και στις δύο συνεδριάσεις έ-
γινε ενημέρωση των μελών και προγραμματισμός των επόμενων κινήσεων της Επιτρο-
πής.

• Με αφορμή την επίθεση με μολότοφ που πραγματοποίησαν άγνωστοι στα γραφεία της
κατασκευαστικής εταιρείας, «KTIΣΤΩΡ ΑΤΕ» που εδρεύει στο Ηράκλειο, ο Πρόεδρος Πέ-
τρος Ινιωτάκης και η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ εξέφρασαν την αγανάκτηση τους και καταδίκα-
σαν απερίφραστα τέτοιου είδους συμπεριφορές, μέσω σχετικής ανακοίνωσης στα ΜΜΕ,
θέτοντας ταυτόχρονα σοβαρά ερωτήματα ως προς την αιτία και το σκοπό αυτής της ε-
πίθεσης. Στη λιτή ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Είναι πραγ-
ματικά απορίας άξιο ποιός και για ποιό λόγο προέβη σε μια τέτοια ενέργεια, σε βάρος της
γνωστής Κρητικής κατασκευαστικής εταιρείας. Όποια και αν είναι η ερμηνεία αυτής της ε-
νέργειας, όλη η τοπική κοινωνία θα πρέπει να καταδικάζει αυτές τις ενέργειες, και ελπί-
ζουμε ότι παρόμοιες ενέργειες δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Οι δράστες αυτής της
επίθεσης, κυρίως όμως οι υποψήφιοι δράστες παρόμοιων ενεργειών, θα πρέπει να κατα-
νοήσουν ότι η βία από όπου και αν προέρχεται δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντιμε-
τώπισης των μεγάλων ή και μικρών προβλημάτων της κοινωνίας και των πολιτών της».

• Πραγματοποίηση σειράς σεμιναρίων για επιμόρφωση των μελών (τόσο των μελετητών ό-
σο και των υπαλλήλων των πολεοδομικών γραφείων της Ανατολικής Κρήτης) σχετικά με
τον τρόπο εκπόνησης μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στο πλαίσιο εφαρμογής
του Κ.ΕΝ.Α.Κ. Τα σεμινάρια έγιναν στο Ηράκλειο, με 12 τμήματα, τα παρακολούθησαν
περίπου 240 άτομα, στον Άγιο Νικόλαο 2 τμήματα και σε Ιεράπετρα επίσης 2 τμήματα
με περίπου 80 εκπαιδευόμενους.

• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ:
Με αφορμή προβλήματα που έχουν κατά καιρούς αναφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο
ορισμένοι Εκπρόσωποι εκπροσωπούν το  ΤΕΕ/ΤΑΚ σε ΕΕΑ μελετών δημοσίων έργων στην
Ανατολική Κρήτη, το Τμήμα οργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση - συζήτηση  με στόχο την
παροχή οδηγιών προς όλους τους συναδέλφους που είναι εν δυνάμει μελλοντικοί Εκ-
πρόσωποι του Τμήματος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του
Τμήματος στην οδό Πρεβελάκη & Γρεβενών στο Ηράκλειο, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2011.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και αφού οι Μηχανικοί που συμμετείχαν ενημερώθη-
καν σχετικά με τις οδηγίες προς τους Εκπροσώπους του Τμήματος4, στη συζήτηση που
ακολούθησε τονίστηκε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη
οικονομική και επαγγελματική συγκυρία, σύμφωνα και με πάγιες θέσεις του Τμήματος,
πάντοτε βεβαίως σε πλαίσιο νομιμότητας και διαφάνειας, να επιδιώκεται από τους Εκ-
προσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ η στήριξη του ντόπιου μελετητικού δυναμικού με στόχο την ε-
πιβίωση και ανάπτυξη του.

ενδιαφέροντα

3 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 

4 Οι Οδηγίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος (βλ. σελ. 78 του κειμένου της Ο.Ε. με θέμα «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς
τους Εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε ΕΕΑ για ανάθεση μελετών βάσει του Ν.3316/2005), στο σύνδεσμο:
http://www.teetak.gr/images/stories/nomos3316.pdf 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ, 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με την είδηση του θανάτου του Εμμανουήλ Σουλαδάκη – Μεταλλειολόγου - Μεταλλουργού Μηχανικού,
μέλους του ΤΕΕ/ΤΑΚ, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, αποφάσισε ομόφωνα:

• Να εκδώσει σχετικό ψήφισμα,
• Να συμμετέχει με μέλη της στην κηδεία του και,
• Να αποστείλει συλλυπητήριο στην οικογένεια,

εκφράζοντας τα θερμότερα συλλυπητήρια για το χαμό του αγαπητού συναδέλφου στο στενό οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον του.

 Βλέπε αφιέρωμα σελ. 12.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Με την είδηση του θανάτου του Ευάγγελου Ρομπογιαννάκη, Πολιτικού Μηχανικού, μέλους του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
και τ. Αντιδημάρχου Ηρακλείου, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, αποφάσισε
ομόφωνα:

• Να εκδώσει σχετικό ψήφισμα,
• Να συμμετέχει με μέλη της στην κηδεία του και,
• Να αποστείλει συλλυπητήριο στην οικογένεια,

εκφράζοντας τα θερμότερα συλλυπητήρια για το χαμό του αγαπητού συναδέλφου στο στενό οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  Δ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, 
Πολιτικού Μηχανικού [1933-2011] 

O Bαγγέλης Ρομπογιαννάκης, Πολιτικός Μηχανικός (με ειδίκευση
στα λιμενικά έργα) έφυγε από κοντά μας στις 17.01.2011 σε ηλικία 77 ε-
τών. Ο Βαγγέλης γεννήθηκε τα δύσκολα χρόνια του μεσοπολέμου ,το
1933 στο Ζαρό του Ηρακλείου. Κατάφερε να σπουδάσει στο Πανεπι-
στήμιο της Πάντοβα στην Ιταλία απ΄ όπου πήρε το πτυχίο του Πολιτι-
κού Μηχανικού. 

Εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο το 1963 και υπηρέτησε για τρία χρό-
νια στην Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων ενώ από το 1966-1987 υπήρξε
αρχιμηχανικός του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου και συνέβαλε καθορι-
στικά με την επιστημονική του παρουσία και την υπευθυνότητα που
τον διέκρινε στην ανάπτυξη των υποδομών και την οργάνωση του λιμέ-
να Ηρακλείου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στα Λινοπεράματα,
το Λιμένα Χερσονήσου και τον Κόκκινο Πύργο.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου βίωσε όλα τα μεγάλα πολιτικά γε-
γονότα της ελληνικής κοινωνίας και συμμετείχε πάντα ενεργά στις συλ-

λογικές κινητοποιήσεις και τους αγώνες της γενιάς του για δημοκρατικά δικαιώματα και προκοπή του τόπου
μας. Συμμετείχε πάντα με ενδιαφέρον σε ημερίδες, συνέδρια ,επιστημονικές συναντήσεις και αναπτυξιακά
προγράμματα που είχαν σχέση με το αντικείμενο της δραστηριότητάς του και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας στα ζητήματα της ανάπτυξης των λιμενικών εγκαταστάσεων,

Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ενώ από το 1982-1994 υπήρξε αιρετός
σύμβουλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δήμο Ηρακλείου όπου θήτευσε σε διάφορες θέσεις και στη θέση
του Αντιδημάρχου της πόλης από το 1987-1994. Στη διάρκεια της συμμετοχής του στους τοπικούς θεσμούς
εργάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο και αποφασιστικότητα και κατάφερε να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους
τομείς που του ανατέθηκαν και να κερδίσει τη δημόσια καταξίωση και εκτίμηση για το έργο του. 

Ως κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄ τάξεως στην κατηγορία των λιμενικών και Β΄ τάξεως στην κατηγορία
των συγκοινωνιακών έργων, εκπόνησε σημαντικό αριθμό μελετών ανάπτυξης λιμενικών εγκαταστάσεων ανά-
μεσα στις οποίες συγκαταλέγονται τα περισσότερα λιμάνια της Κρήτης και πολλές μελέτες οδοποιίας, ενώ υ-
πηρέτησε λόγω της ιδιαίτερης κατάρτισης που διέθετε από το 1994-2001, ως ειδικός σύμβουλος στον
Ο.Α.ΝΑ.Κ., την Περιφέρεια Κρήτης και την «Αναπτυξιακή Λασιθίου». 

Ο Βαγγέλης εκτός από ενεργός μελετητής υπήρξε και δραστήριος πολίτης και εξαιρετικός οικογενειάρ-
χης. Με την αγαπημένη του σύντροφο Εύα, απέκτησαν δυο παιδιά, τη Άρτεμη, δικηγόρο και το συνάδελφο
πολιτικό μηχανικό Δημήτρη, που θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις αξίες που τους κληροδότησε και θα τι-
μήσουν με όλους τους τρόπους έμπρακτα τη μνήμη του.

εκείνοι που φεύγουν

δραστηριότητα
��ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΤΗΣ
27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

27/1/2011
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Δανειστήκαμε τον τίτλο από τον Παντελή Μπουκάλα που στην «Καθημερινή» της 3/2/11 έγραφε:                
«Μα είναι δυνατόν; Επιστήμονες άνθρωποι να συγκρούονται με τα ΜΑΤ;». Ο εκφωνητής του μεσημεριανού δελ-
τίου ειδήσεων εξανίσταται. Βλέπει τους γιατρούς, συγκεντρωμένους μπροστά στο υπουργείο Υγείας, να ανταλ-
λάσσουν αβρότητες με τις αστυνομικές δυνάμεις (μερικά εκατέρωθεν σπρωξίματα) και «κάτι του κάνει η ει-
κόνα». Διαμαρτύρεται λοιπόν. Καυτηριάζει και καταγγέλλει. Κάποιο σαβουάρ βιβρ θα έχει υπ’ όψιν του, κάποια «δια-
δηλωσιακή ορθότητα», η οποία απαγορεύει σε όσους τυγχάνουν «επιστήμονες άνθρωποι» να φέρονται όπως φέρονται
όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι «μη επιστήμονες», όταν οι ένστολοι τους κλείνουν τον δρόμο, τους ρίχνουν μερικές
ψιλές, τους ψεκάζουν κτλ. Και ποιος ξέρει, ίσως κάποια στιγμή επιληφθεί του θέματος ένα από τα περιοδικά μόδας που
κυκλοφορούν. Οπότε και θα δούμε κάνα πολυσέλιδο αφιέρωμα στην «γκαρνταρόμπα της διαδήλωσης», στα «ιν και ά-
ουτ» των χειρονομιών (ιν το σήμα της νίκης, άουτ ο πενταδάκτυλος), στα «πρέπει - δεν πρέπει» των συνθημάτων, ώ-
στε να ξέρει ο καθείς πώς θα πορεύεται...»
«Οι γιατροί έχουν σωματεία και οι φαρμακοποιοί καταστήματα», μας είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Εμείς είμαστε
«άλλο πράμα»! Έτσι, η Δ.Ε. του ΤΕΕ δεν ένοιωσε υποχρεωμένη να εφαρμόσει ούτε καν την απόφαση που είχε
πάρει από τις 18 Ιανουαρίου (Aποφ. Α2/Σ2/2011) «να πραγματοποιηθούν τεχνικές συγκεντρώσεις σε όλη την
Ελλάδα και στη συνέχεια Πανελλαδική τεχνική συγκέντρωση στην Αθήνα». Έτσι, εμείς δε δώσαμε τροφή στα
δελτία των οκτώ να μας κατηγορούν πως «επιστήμονες άνθρωποι» παραφερόμαστε, αλλά δώσαμε αρκετή τρο-
φή στην κοινωνία να συνεχίζει να νομίζει ότι είμαστε τόσο προνομιούχοι ώστε να μην έχουμε λόγο να διαδη-
λώνουμε!
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το «άλλο πράμα» που είμαστε, το ΤΕΕ έχει καταφέρει να το συσκοτήσει επαρκώς ε-
δώ και πολλά χρόνια. Πίσω από τον «επιστημονικό ρόλο» του ΤΕΕ έχει κρυφτεί όλη η επιστημονικοφανής συ-
νεργασία και στήριξη της πολιτικής αφανισμού του ρόλου του επιστήμονα. Όλες οι «επεξεργασίες» του ΤΕΕ ε-
δώ και χρόνια βασίζονται στον απόλυτο σεβασμό των όρων του παιχνιδιού όπως τίθενται από τις κυβερνήσεις
και τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης, σε μια σταθερή πορεία υποκατάστασης της «γνώσης» από την «επι-
χειρηματικότητα». Μέσα σ΄αυτή την πορεία, η διάκριση των ρόλων της μελέτης και της κατασκευής υποβαθ-
μίζεται και εν τέλει καταργείται, χάριν ανταγωνιστικότητας. Δεν αναφερόμαστε στο μικρό ιδιωτικό γραφείο και το
ακόμη πιο μικρό έργο όπου εκ των πραγμάτων ο μηχανικός καλύπτει πολλαπλούς ρόλους. Αναφερόμαστε στη θεσμι-
κή απορρόφηση της μελέτης από την κατασκευή, στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις συμβάσεις πα-
ραχώρησης και τις ΣΔΙΤ αλλά και στα μεγάλα ιδιωτικά έργα, όπου οι κατασκευαστικές εταιρείες ζητούν σήμε-
ρα απεγνωσμένα ευκολότερη πρόσβαση και καταλληλότερο θεσμικό πλαίσιο. Το σκοπό αυτό θα υπηρετήσει το
νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες και τα έργα του δημοσίου που ψηφίζεται από τη Βουλή αλλά και οι αλλα-
γές στο πλαίσιο των ιδιωτικών έργων (αλλαγές ΓΟΚ, πολεοδομικών ρυθμίσεων) που μαγειρεύει το ΥΠΕΚΑ. Όλα
αυτά έρχονται μέσα από την απόλυτη δυσφήμιση της μελέτης και του μελετητικού έργου και αφού το μοντέλο της με-
λετοκατασκευής δοκιμάστηκε για πολλά χρόνια με το πρόσχημα ότι θα συντόμευε τους χρόνους εκτέλεσης των έργων
και με τον εκβιασμό της απορρόφησης πόρων. Είναι άραγε τυχαίο που ένα από τα πιο μεγάλα αιτήματά μας, που
μέχρι σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί, είναι το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, ενώ κανείς δεν έχει
ακούσει  ποτέ για Μητρώο Μελετητών Ιδιωτικών Έργων;
Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με την απόλυτη κυριαρχία του λαϊκισμού, είναι άνισος ο αγώνας να γίνει κα-
τανοητή η σύνδεση της ποιότητας της μελέτης με τις ελάχιστες αμοιβές. Γιατί οι ελάχιστες αμοιβές ως κανό-
νας δημόσιας τάξης βοηθούν τον πολίτη να γνωρίζει ποιά είναι η ελάχιστη αμοιβή για κάτι που δεν είναι ο ί-
διος σε θέση να εκτιμήσει την αξία του και που, κάτω απά αυτές, δεν μπορεί να απαιτεί ποιότητα. Δε βοηθούν
όμως τις εταιρίες να πληρώνουν λιγότερο τους μελετητές. Κι αυτός είναι τελικά ο λόγος που καταργούνται. Για
να περάσει αυτό καλλιεργήθηκε η άποψη ότι ο πολίτης τα γνωρίζει όλα και το παιδί του –για το οποίο επέν-
δυσε να το σπουδάσει- τον καταδυναστεύει! 
Χρειάζεται άραγε να γίνουν περισσότεροι από μας μισθωτοί και μέσα από σωματεία να αναδείξουμε πιο απο-
τελεσματικά το ρόλο του επιστήμονα; Δεν υπάρχει άλλη λύση απο το να αφήσουμε μόνη της την κοινωνία να
αντιληφθεί, πληρώνοντας με τόσο βαρύ τίμημα, τον "αναπτυξιακό" ρόλο των εταιρειών; 

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

«Επιστήμονες άνθρωποι»…

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

Την παρακάτω επιστολή ( λόγω χώρου έχουν αποκοπεί κάποια κομμάτια που δεν αλλάζουν όμως την ουσία) στείλαμε στον Πρόεδρο
της ΔΕ του ΤΕΕ, πριν την ψήφιση του νόμου προκειμένου να ¨μπει¨ στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τεκμηριωμένα στοιχεία προς ό-
φελος όλων των συναδέλφων.  Η  ¨Α¨του ΤΕΕ-ΤΑΚ (ΠΑΣΚ-ΔΚΜ-ΑΜΑΚ), όπως και το ΤΕΕ κεντρικά, ως συνήθως απέρριψε τα αυτονόητα, με
αποτέλεσμα να μην καταφέρουμε τίποτα.:  

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Σου στέλνομε το κείμενο προτάσεων που καταθέσαμε στην ‘Α’ του ΤΕΕ-ΤΑΚ το οποίο όμως μειοψήφησε. Η ‘Α’ αποφάσισε καταλήψεις και

άλλες κινητοποιήσεις με σκοπό την απόσυρση του προσχεδίου και παραμονή των ελάχιστων αμοιβών. 
Η δική μας άποψη πάνω στο δημοσιοποιημένο προσχέδιο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα ψηφιστεί, είναι ότι όπως έχει διατυπωθεί δεν

δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στις ελάχιστες αμοιβές υπό τον βασικό όρο να γίνουν απαραίτητες διορθώσεις τις οποίες θεωρούμε σημα-
ντικές. Εάν αυτό γίνει, κάτι που θεωρούμε εφικτό, τότε το σχέδιο νόμου δεν αλλάζει την επικρατούσα κατάσταση, αντιθέτως μάλιστα σε βά-
θος χρόνου την βελτιώνει. Εάν όμως ψηφιστεί όπως έχει τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τους μικρομεσαίους κυρίως συναδέλφους. 

Στέλνουμε λοιπόν, μετά από μελέτη όλου του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στους μηχανικούς από το 1923 μέχρι σήμερα, τις τρο-
ποποιήσεις εκείνες που θεωρούμε απαραίτητες και που αν γίνουν, δίνουν στο ΤΕΕ την δυνατότητα να έχει τον έλεγχο πάνω στο θέμα των α-
μοιβών των μελών του. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Άρθρο 2 παρ. 2.  Να υπάρχουν περιορισμοί και όχι να μην υπάρχουν, που να σχετίζονται με την συμμετοχή στη σύνθεση του μετοχικού

κεφαλαίου ή εταιρικού κεφαλαίου συναπτομένων με την ύπαρξη ή μη της ανάλογης ιδιότητας του μηχανικού ως εξής: Πλειοψηφικά στις κα-
τασκευαστικές εταιρείες και μόνο μηχανικοί στις μελετητικές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό κατά την γνώμη μας τον έλεγχο των τεχνικών εται-
ρειών να τον έχουν οι μηχανικοί για να μην γίνονται υποχείρια του κάθε άσχετου με το χώρο κεφαλαιούχου. Αυτό μπορεί να περάσει όπως
φαίνεται να περνά κατά δήλωση του Υπουργού Υγείας με τους φαρμακοποιούς. 

Άρθρο 2 παρ. 3. Οι περιορισμοί να ορίζονται στο νόμο και όχι με έκδοση Π.Δ. 
Άρθρο 2 παρ. 4 & άρθρο 3 παρ. 2. Καμία εξαίρεση με Π.Δ.  
Γενική παρατήρηση για το άρθρο 7. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 7 που αφορούν στις αμοιβές είναι μια κακή και πρόχειρη

συρραφή των προηγουμένων σχετικών νομοθετημάτων και διατάξεων. Κατά την άποψή μας πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις και διευκρινή-
σεις που καθορίζονται ως εξής:

Άρθρο 7 παρ. 1α. Με ελεύθερη διαπραγμάτευση των συμβαλλομένων μερών ως ορίζεται στο εδάφιο αυτό να καθορίζεται η αμοιβή των
μελετών των επιβλέψεων και όλων των λοιπών εργασιών των μηχανικών και όχι μόνο των αναφερομένων στο Π.Δ. 696/74 άρθρο 1 παρ. 1. 

Άρθρο 7 παρ. 1β. Η ασυνήθιστα χαμηλή αμοιβή να έχει να έχει κάτω όριο ποσοστό 15%  με ελαστική διακύμανση +_ 10% ακόμα και
κατά περίπτωση σε σχέση με την ρυθμιζόμενη αμοιβή  από τα οριζόμενα στην παρ. 10 του ίδιου άρθρου και όχι να είναι αόριστη με απο-
τέλεσμα να εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανά την Χώρα. 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγομε το χαρακτηρισμό της αμοιβής μας ως σταθερής άρα και «κλειστής». Τα ποσοστά είναι προσαρμοσμέ-
να στις εκπτώσεις που κάνουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι προφανώς δεν το ομολογούν για γνωστούς λόγους. Επί πλέον έτσι δε δεν θα κα-
ταβάλλουν και δεν θα επιβαρύνονται με φόρο ποσών που δεν εισπράττουν.

Επίσης στο ίδιο άρθρο πρέπει να διευκρινισθεί βάση ποιών διατάξεων  του άρθρου 30 παρ. 1 & 2 του Ν.Δ. 783/1970 «Περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως της υπό του ΤΕΕ τηρουμένης πειθαρχικής διαδικασίας» θα παραπέμπονται οι συνάδελφοι.

Άρθρο 7 παρ. 2. & 4. Να ξεκαθαριστεί απόλυτα τι εννοεί στα εδάφια αυτά. Εμείς επιμείνουμε οι κρατήσεις για το ΤΕΕ 2% και το ΤΣΜΕ-
ΔΕ 3% και το 10% του προκαταβαλλόμενου φόρου να γίνονται με βάση την αμοιβή που προκύπτει από τρν σύμβαση που υπογράφει ο μη-
χανικός είτε είναι μικρότερη είτε είναι μεγαλύτερη από την συμβατική αμοιβή, διότι είναι τελείως παράλογο και αντισυνταγματικό να κατα-
βάλλει ο μηχανικός εισφορές με βάση αμοιβή μεγαλύτερη της εισπραττόμενης. Η εις την παρ. 10 αναφερόμενη συμβατική αμοιβή να χρη-
σιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την αναχαίτιση του αθέμιτου ανταγωνισμού με βάση τα όσα αναφέρονται στις τροποποιήσεις του άρ-
θρου 7 παρ. 2. Επίσης να υπάρχει τιμαριθμική προσαρμογή της ανά εξάμηνο. 

Άρθρο 7 παρ. 16. Να ισχύουν και για τις μελέτες δημοσίου τα προτεινόμενα στην παρ. 1β. Ο όρος χαμηλότερη της προεκτιμώμενης να
έχει κάτω όριο κάτω του οποίου να απορρίπτεται ως ασύμφορη.

Η εφαρμογή εξάλλου του άρθρου 52 του Π.Δ. 60/2007 επιβάλλεται από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος.
Όπου στο προσχέδιο νόμου αναφέρεται Δ.Σ. ή Δ.Ε του ΤΕΕ να αντικατασταθεί και να γίνει ΤΕΕ και όπου αναφέρεται «μετά γνώμη ΤΕΕ»

να αντικατασταθεί και να γίνει «μετά σύμφωνη γνώμη ΤΕΕ».   
Επίσης κάτι που πρέπει να γίνει απολύτως ξεκάθαρο προς αποφυγή σύγχυσης  περί του ποια είναι η μία αμοιβή και ποια η άλλη καθότι

δεν μπορούν να υπάρχουν δύο νόμιμες αμοιβές, η μία θα πρέπει να αναφέρεται ως νόμιμη και θα είναι η προκύπτουσα από την σύμβαση με-
ταξύ μηχανικού και ιδιώτη και η άλλη θα αναφέρεται ως  συμβατική και θα είναι η προκύπτουσα από το Π.Δ. του άρθρου 10.   

Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις ο νέος προς ψήφιση νόμος μπορεί να είναι ευνοϊκότερος του προηγουμένου καθότι καταργεί την
παγιωμένη ελάχιστη αμοιβή που είχε δημιουργήσει ένα «απαραβίαστο»; κάτω όριο, που όμως είχε γίνει και απαραβίαστο άνω όριο στην με-
γάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Υπό την έννοια αυτή κατά την άποψή μας ο επικείμενος νόμος δεν θα συνθλίψει τον μικρομεσαίο μηχα-
νικό υπό την προϋπόθεση βέβαια να γίνει σωστός χειρισμός των δυνατοτήτων που προσφέρει. 

Μια άλλη επίσης πολύ σοβαρή προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή του όποιου νόμου είναι το ΤΕΕ να πάψει να κυριαρχείται και να
τρέφεται από τον άκρατο κομματισμό και την αναξιοκρατία που μοιραία αυτός επιφέρει. Όσο αυτό θα ισχύει δεν μπορεί να επικρατήσει η α-
ξιοκρατία και όσο δεν υπάρχει αξιοκρατία τόσο μεγαλώνει η αποσυσπείρωση των συναδέλφων και τόσο θα διογκώνεται η απαξίωση των μη-
χανικών στην κοινωνία με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Εάν αυτά γίνουν υπάρχει ελπίδα να επανέλθει ο μηχανικός στην θέση που του αρμόζει και οι νόμοι που τον διέπουν να είναι προς όφε-
λός του.
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Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα και επίκαιρα περιβαλλοντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Τα απορρίμματα ρυπαίνουν το περιβάλλον, κα-
ταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο και επιβαρύνουν με μολυσματικά υπολείμματα το έδαφος και τους
υδροφορείς. Τελικά, τα ίδια αυτά παράγωγα της ευζωίας μας καταλήγουν να υποβαθμίζουν την
ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και να υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γε-
νεών.

Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία τρόπων διαχείρισης του
προβλήματος των σκουπιδιών, που περνά μέσα από την υγειονομική ταφή, τη διαλογή στην πη-
γή, την ανακύκλωση, το μηχανικό διαχωρισμό, την καύση. Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για
τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι πολλές και συνεχώς εξελίσσονται. Σε κάθε κοινωνία χρη-
σιμοποιούνται κατά κανόνα μερικές από αυτές, ανάλογα με τα ήθη, τις συνήθειες, το επίπεδο
της διοικητικής οργάνωσης και το βαθμό ανάπτυξης της διοίκησης.

Για την Κρήτη απαιτείται να εφαρμοστεί άμεσα ένα νέο περιφερειακό σχέδιο πρόληψης,
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων, διότι είναι το μόνο βιώσιμο μοντέ-
λο που εγγυάται αποτελεσματική διαχείριση, και πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, η
σταδιακή εφαρμογή του και η εμπλοκή των πολιτών, μπορεί να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση
έλλειψης εμπιστοσύνης, που κάνει τις τοπικές κοινωνίες εχθρικές σε κάθε χωροθέτηση ακόμα
και μικρών μονάδων-υποδομών διαχείρισης στερεών απορριμμάτων.

Αντίθετα η επιλογή της καύσης των απορριμμάτων, που φαίνεται κάποιοι να προωθούν στην
Κρήτη ως λύση, εκτός του ότι είναι αναποτελεσματική και σε βάρος του φυσικού περιβάλλο-
ντος, προσφέρει ως επένδυση έντασης κεφαλαίου  τις λιγότερες θέσεις εργασίας. Και όμως, μέ-
σα στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα το λόμπυ της καύσης των απορριμμάτων επι-
μένει. Η τεχνολογία της θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση απορριμμά-
των) είναι ανταγωνιστική με την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Η α-
ποφυγή αυτής της τεχνολογίας συνίσταται στο ότι: α) έχει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα
όπως εκπομπές επικίνδυνων αερίων και παραγωγή τοξικής στάχτης, β) απαιτεί την κατασκευή
ενός τεράστιου εργοστάσιου για όλο το νησί που είναι αδύνατο να χωροθετηθεί σωστά, και γ)
δεσμεύει όλους τους δήμους να παρέχουν τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων για να λειτουρ-
γήσει και έτσι ακυρώνεται κάθε προσπάθεια για αύξηση της ανακύκλωσης.

Ο τρόπος που θα επιλέξουμε να διαχειριστούμε την διαχείριση των απορριμμάτων σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, δεν είναι απλά ζήτημα επιλογής της καλύτερης τεχνικοοικονομικής και
περιβαλλοντικής μεθόδου αντιμετώπιση ενός σύνθετου και δύσκολου ζητήματος, αλλά αποτε-
λεί ακριβές δείγμα του πολιτισμικού και πνευματικού επιπέδου που θέλουμε να τοποθε-
τήσουμε  την ανθρώπινη δραστηριότητα στο μέλλον._

Ο πρόσφατος σεισμός, το τσουνάμι και το εν εξελίξει πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία ανοίγουν
επίμονα τη συζήτηση για το σύνολο της πολιτικής προστασίας των λαών, ειδικά δε για την περιοχή
μας η οποία έχει την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη και την έκτη παγκοσμίως. Σε ποιον ό-
μως άξονα θα πορευτεί η οικοδόμηση μίας ολοκληρωμένης αντίληψης για την πρόληψη και αντιμε-
τώπιση των καταστροφών;

Η τεχνολογία από μόνη της δεν αποτελεί λύση. Η Ιαπωνία, η χώρα τεχνολογικό πρότυπο, απο-
δείχτηκε ότι αρκέστηκε να χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια σαν φτηνό ναρκωτικό για την τρο-
φοδότηση με φτηνή ενέργεια της κερδοφορίας των επιχειρήσεών, ειδικά δε της βαριάς βιομηχανίας.
Διαφαίνεται ότι οι επίμαχοι σταθμοί χρησιμοποιούσαν παρωχημένη και επικίνδυνη τεχνολογία Αμε-
ρικανικής προέλευσης (http://abcnews.go.com/Blotter/fukushima-mark-nuclear-reactor-design-
caused-ge-scientist/story?id=13141287), αδιαφορώντας για τις σημερινές επιπτώσεις στον άνθρω-
πο και το φυσικό περιβάλλον, χωρίς μάλιστα ουσιαστικές στρατηγικές πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση των συνεπειών μίας φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής. Ο Ιαπωνικός λαός τώρα υ-
ποφέρει τις συνέπειες.

Ακόμη και το θεωρούμενο ως πιο ανεπτυγμένο κράτος στον κόσμο, οι ΗΠΑ, έχουν ένα εξαιρετι-
κά αρνητικό ρεκόρ στα θέματα πολιτικής προστασίας. Έξι χρόνια μετά το πέρασμα του τυφώνα Κα-
τρίνα κανείς δε ξέρει τι απέγινε ο πληθυσμός της κατεστραμμένης Ν. Ορλεάνης. Δεν είχε προστα-
τευτεί εξ’ αρχής με τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα, ούτε έγινε κάποια ουσιαστική προσπάθεια
αποζημίωσης μετά τις καταστροφές για την ομαλή επαναφορά της λαϊκής καθημερινότητας. Ακόμα
χειρότερα δε, για τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, ο σεισμός στην Αϊτή αποτέλεσε αφορμή για την ά-
μεση στρατιωτική κατάληψη του φτωχού νησιού από Αμερικανούς πεζοναύτες. Το έγκλημα συνεχί-
ζεται με τεχνοοικονομική επέμβαση όπου μεγαλοεργολαβίες φιλέτα ανατίθενται στις αμερικάνικες
κατασκευαστικές. Την ίδια ακριβώς ώρα ο λαός της Αϊτής μαστίζεται από ασθένειες σε συνθήκες α-
πόλυτης εξαθλίωσης.

Φωτεινά παραδείγματα πολιτικής προστασίας έχει να προσφέρει η σοσιαλιστική Κούβα. Στη βά-
ση του παλλαϊκού σχεδίου πολιτικής προστασίας υπάρχουν οργανωμένα καταφύγια κοντά στις πε-
ριοχές κατοικίας. Οι πολίτες της Κούβας έχουν εκπαιδευτεί να συγκεντρώνουν σε αυτά ακόμη και
τους επισκέπτες του νησιού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Τυφώνες με εκατοντάδες νεκρούς στην υ-
περδύναμη ΗΠΑ περνούν από την Κούβα χωρίς θύματα. 

Συνοψίζοντας, οι λαοί όλου του κόσμου δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την πολιτική προ-
στασία του ιμπεριαλισμού, όσο τεχνολογικά ανεπτυγμένος και αν είναι. Η πολιτική του προστασία
είναι για τα κέρδη των πολυεθνικών. Εμείς ζητάμε πολιτική προστασία με κριτήριο από λαϊκή εξου-
σία για τις λαϊκές ανάγκες. Ποιο συγκεκριμένα προτείνουμε:
• Την καταγραφή και παραπέρα έρευνα και μελέτη παλαιοτέρων καταστροφών και των αιτίων τους

(σεισμικών χρονοσειρών, δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών, μετασεισμικών θαλάσσιων κυμάτων,
κτλ) για την ανεύρεση της επικινδυνότητας των διαφόρων περιοχών, τη θέσπιση ειδικών όρων
μελέτης κατασκευής ή την απαγόρευση δόμησης σε αυτές.

• Την ανάπτυξη της έρευνας (ποσοτικά και ποιοτικά) με τη διάθεση της χρηματοδότησης, του α-
παιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού σε προγράμματα πρόληψης και προστασίας.

• Τη κατάργηση στην πράξη του μανδύα «κρατικού μυστικού» των σχεδίων πολιτικής προστασίας
και την αντικατάστασή του με τη λαϊκή συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη δράση των στρατηγικών
πρόληψης και αντιμετώπισης των καταστροφών.

• Τον έλεγχο συνθηκών εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων στη βιομηχανία.
• Τον έλεγχο των χώρων όπου φοιτά (σχολεία, φροντιστήρια), αλλά και των χώρων που διασκεδά-

ζει η νεολαία.
• Τη συνεχή ενημέρωση του κόσμου για την επικινδυνότητα της περιοχής όπου ζει και για τον τρό-

πο αντιμετώπισης του φαινόμενου τόσο ατομικά όσο σε επίπεδο γειτονιάς και δήμου.
• Τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή του μηχα-

νισμού επέμβασης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Νέα Αρχιτεκτονική της διοίκησης ψάχνει τις αρμοδιότητές της.
Στην μείωση των μισθών όμως έχει βρει το δρόμο της. 
Με το Ν. 3852/07-06-2010 «Καλλικράτης Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης» ορίζονταν ότι το μεταφερόμενο προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέ-
ρειες και το μετατασσόμενο προσωπικό σε Περιφέρειες και Δήμους «δεν θα χάσει τις τυχόν επιπλέον α-
ποδοχές και τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρώντας τα ως προσωπική διαφορά» (άρθρα 255, 256,257).

Με βάση τα παραπάνω πολλοί συνάδελφοί μας έκαναν αίτηση για εθελούσια μετάταξη αν και σε οργα-
νισμούς φαντάσματα. 

Στη συνέχεια και μόλις έξι μήνες μετά από την ψήφιση του παραπάνω νόμου ψηφίζεται ο Ν. 3899/17-
12-2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και με το
άρθρο 2 παρ. 22 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 255,256 και 257 και ορίζεται ότι «όσοι από 01-
01-2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα, δικαιού-
νται μόνο το σύνολο το σύνολο των αποδοχών του φορέα στον οποίο μετατάσσονται ή μεταφέρο-
νται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον απολαβές που ελάμβαναν στο φο-
ρέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει δια-
φορετικά το θέμα αυτό καταργείται». 
Το λιγότερο που έχουμε να πούμε είναι ότι οι συνάδελφοι μας εξαπατήθηκαν.

Και όλα αυτά στον απόηχο ενός «ενιαίου μισθολογίου» που το ακούμε από τα ΜΜΕ αλλά δεν έρχεται
σε συζήτηση και διαβούλευση. 

Δόθηκε όμως ως ανάθεση έργου με τίτλο «Μελέτη του νέου μισθολογίου και της δυναμικής απασχό-
λησης στο δημόσιο τομέα που προβλέπεται από το πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (Μνη-
μόνιο)» για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών, στην ένωση εταιρειών HAY GROUP A.E. & ICAP
GROUP A.E. 

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 71.995,00 ευρώ (58.500,00 + 13.455,00 Φ.Π.Α.) (Απόφαση
Δ5/1015067/ΕΞ 2011/27-01-11 του Υπουργείου Οικονομικών).
Ησυχάσαμε…..      

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουμε ενεργά στην 24ωρη
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, και να συγκεντρωθούμε στις 11.00 π.μ. στο
Ε.Κ.Η. 

Διαδηλώνοντας:
• Την αντίθεσή μας μαζί με το σύνολο των εργαζομένων της χώρας μας ενάντια στα εξοντωτικά

μέτρα και τις αντιλαϊκές πολιτικές Κυβέρνησης, Ε.Ε., ΔΝΤ και ΕΚΤ.
• Για την κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιλαϊκών νόμων που μειώνουν τα εισοδήματά

μας, τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και μας οδηγούν στη θεσμική και οικονομική μας εξαθλίω-
ση.

• Για το Δημόσιο χαρακτήρα των Τεχνικών Υπηρεσιών ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης. 
• Για την προάσπιση της προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας και των δίκαιων αιτημά-

των των Διπλωματούχων Μηχανικών. 
Για το Δ.Σ.

Κοινοποίηση
1. Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
2. ΤΕΕ-ΤΑΚ
3. Σύλλογοι Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης
4. ΜΜΕ

Στην εκλογική διαδικασία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου (Σ.Α.Ν.Η.) της 19ης
Ιανουαρίου 2011,  για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής,
συμμετείχαν τα εξής  ψηφοδέλτια - παρατάξεις:
1. υπό τον τίτλο:  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, 2. υπό τον τίτλο:  Νέα Ομάδα Αρχιτεκτόνων,
3. υπό τον τίτλο:  Ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο (μεμονωμένος υποψήφιος:  Πετράκης Γιώργης)
Έλαβαν:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ποσοστό 57,32 %,  4 έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο: 
Κουτσουμπού Φανή,     Μουτσοπούλου Εύη,    Μαραζάκης Μύρων,    Πετράκης Απόστολος 

και  3 έδρες για την Εξελεγκτική Επιτροπή: 
Πετράκης Γιάννης,    Μπαντουβά Μαράτα,    Παπαντωνίου  Πόπη

Νέα Ομάδα Αρχιτεκτόνων: ποσοστό 37,19 %,  
3 έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Βαϊλάκης Νικόλας,     Παπαλουκά Ηρώ,      Φουρναράκης Γιώργος

Ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο (Πετράκης Γιώργης): ποσοστό   4,27 %

Λευκά: 1,22 % 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου που προήλθε α-
πό την παραπάνω εκλογική διαδικασία, στην πρώτη του συνεδρίαση την Δευτέρα 31/1/2011,
συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:          Φανή Κουτσουμπού 
Αντιπρόεδρος:    Απόστολος Πετράκης 
Γραμματέας:       Εύη Μουτσοπούλου 
Ταμίας:               Μύρων Μαραζάκης 
Μέλη:                 Νικόλας Βαϊλάκης,   Ηρώ Παπαλουκά,    Γιώργος Φουρναράκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει τακτικά κάθε δεύτερη Δευτέρα, ώρα 21.00 στα γρα-
φεία του συλλόγου (οδός Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20).

Υπενθυμίζεται στα μέλη του συλλόγου ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές. 

Ηράκλειο,   31   Ιανουαρίου  2011,     για  το δ.σ. του σ.α.ν.η. 
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ενημέρωση

Αποτελεσματα εκλογων και συγκροτηση
σε σωμα του νεου διοικητικου
συμβουλιου του σ.α.ν.η.

η  πρόεδρος
Φανή Κουτσουμπού

η γραμματέας
Εύη Μουτσοπούλου

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ. επικοινωνίας: 6974640396

Email: evrentzu@otenet.gr

Αριθ. Πρωτ. 101 Ηράκλειο, 21-02-11

Η Πρόεδρος
Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Ορφανός, Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός
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ση των στρατιωτικών σκοπών. Ιδιαίτερα για
την Ελλάδα, η πολιτική απόφαση της δεκαε-
τίας του ’80 να μην κατασκευαστεί πυρηνικός
σταθμός στη χώρα μας, φαίνεται ακόμα και
σήμερα συνετή – ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη
η σεισμικότητα της χώρας μας. Το παράδειγ-
μα του σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος στον
Πυρηνικό Σταθμό Fukushima Dai-ichi, κατά
τον πρόσφατο σεισμό στην Ιαπωνία, αποδει-
κνύει την εξαιρετική επικινδυνότητα καθώς
και το γιγαντιαίο μέγεθος των απωλειών ενέρ-
γειας!

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) προ-
σφέρουν μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή.
Υπάρχουν και σε αυτές κάποιες ιδιαιτερότη-
τες που πρέπει να προσεχθούν. Η υδροηλε-
κτρική παραγωγή έχει τον περιορισμό της πο-
σότητας των νερών στη χώρα μας. Ο άνεμος
και ο ήλιος, ως πηγές, δεν διαθέτουν συνέ-
χεια. Όλα όμως αυτά επιδέχονται τεχνικών
λύσεων σε ένα έξυπνο Σύστημα Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας.

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ε-
νέργειας ξεκίνησε με σκοπό να επιταχύνει τις
απαιτούμενες εξελίξεις στον εκσυγχρονισμό
των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι
τρεις βασικοί στόχοι της είναι: (α) η εξασφά-
λιση οικονομικής ηλεκτρικής ενέργειας, (β) η
διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος, κα-
θώς και (γ) η παροχή υψηλής ποιότητας ηλε-

κτρικής ενέργειας. Στο νέο καθεστώς της α-
πελευθερωμένης ηλεκτρικής αγοράς το εξυ-
πνότερο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)
είναι μια αναγκαιότητα!

Το έξυπνο ΣΗΕ (ή έξυπνο δίκτυο) έχει τη δυ-
νατότητα να αξιοποιεί πλήρως τις ΑΠΕ, με
την αποθήκευση της ενέργειας όταν αυτή δεν
χρησιμοποιείται. Η αποθήκευση είναι δυνατή
ακόμα και σε κατάλληλες εγκαταστάσεις των
καταναλωτών ή ακόμη και σε ορισμένες ενερ-
γοβόρες ηλεκτρικές συσκευές.  Για παράδειγ-
μα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που αρχίζει να
μπαίνει σιγά-σιγά στη ζωή της σύγχρονης πό-
λης,  είναι δυνατόν με κατάλληλο λογισμικό,
κατά τις ώρες ακινησίας του – όντας συνδε-
δεμένο με το ΣΗΕ, να «αγοράζει» ηλεκτρική
ενέργεια (όταν είναι φτηνή) γεμίζοντας τις
μπαταρίες του, και να «πουλά» ηλεκτρική ε-
νέργεια (όταν είναι ακριβή) – εξασφαλίζοντας
έτσι, επί πλέον της κυρίας χρήσης του, μια
πρόσοδο για τον ιδιοκτήτη του.

Με τις μεγάλες προόδους στα πεδία της
Πληροφορικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης και
των Αυτοματισμών, το εξυπνότερο ΣΗΕ θα εί-
ναι σίγουρα ο διάδοχος του σημερινού. Η Α-
πελευθερωμένη Αγορά Ηλεκτρισμού θα λει-
τουργεί ως ο καταλύτης και ο κινητήρας των
τεχνολογικών εξελίξεων προς την κατεύθυν-
ση του εξυπνότερου ΣΗΕ.                          

Στον ανθρώπινο οργανισμό η νοημοσύνη
είναι αλληλένδετη με την ενέργεια. Η
λειτουργία του εγκεφάλου βασίζεται στα

ηλεκτρικά σήματα. Αυτό σίγουρα δεν είναι τυ-
χαίο! Η λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας
βασίζεται στην ενέργεια.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις ραγδαίες
εξελίξεις στην έξυπνη λειτουργία των μηχανι-
κών συστημάτων. Η βάση αυτής της εξέλιξης
είναι ο ηλεκτρισμός ή ως ηλεκτρική ενέργεια
είτε ως ηλεκτρικό σήμα. Κεντρική υποδομή
του σύγχρονου Πολιτισμού είναι τα Συστήμα-
τα Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα οποία στις μέρες
μας γίνονται ολοένα και πιο έξυπνα.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να είναι
οικονομική και συμβατή προς το περιβάλλον.
Δηλαδή, η κάθε λογής σπατάλη και η αδιαφο-
ρία για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περι-
βάλλον είναι εξαιρετικά βλαπτικές για τον
σύγχρονο άνθρωπο. Έτσι, οι σπατάλες που
συνδέονται με τα ενεργειακά συστήματα, ε-
πειδή τα μεγέθη μπορεί να είναι πολύ μεγά-
λα, πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να εξα-

λείφονται. Σε ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας σπατάλες μπορεί να προκύψουν είτε
στην παραγωγή της ή στη διακίνησή της.

Σήμερα, τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για παρά-
δειγμα, η πυρηνική τεχνολογία έχει συνδεθεί
διαχρονικά με κάποια σύνθετα διλήμματα. Η
εξέλιξή της αναμφισβήτητα βοηθήθηκε από
τις στρατιωτικές της εφαρμογές. Όμως, πα-
ράλληλα, τέθηκε ένα πολύ βασικό ερώτημα
που δεν έχει εύκολη απάντηση. Το ερώτημα
είναι: είναι η συνολική ηλεκτρική ενέργεια
που παράγει κατά τη διάρκεια της ζωής του έ-
νας Πυρηνικός Σταθμός (ΠΣ) αρκετά μεγαλύ-
τερη από τη συνολική ενέργεια που απαιτεί-
ται για την κατασκευή του ΠΣ και του πυρηνι-
κού καυσίμου που χρησιμοποιεί καθώς και
την – εν συνεχεία – επεξεργασία και πολυετή
αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων του;
Συν τις μεγάλες απώλειες ενέργειας ως συνέ-
πεια των πυρηνικών ατυχημάτων στους ΠΣ!
Έτσι, πολλοί, μέχρι και σήμερα, πιστεύουν ό-
τι η πυρηνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
έγινε τεχνητά οικονομική για την εξυπηρέτη-

40

Από τον
καθηγητή Θαλή Μιχ. Παπάζογλου*

*ο καθηγητής Θαλής Μιχ. Παπάζογλου προεδρεύει της διεθνούς Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη των τεχνικών παραμέτρων λειτουργίας Συ-
στημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας – στα πλαίσια του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρισμού (CIGRE). 



Τήρηση διατάξεων της νομοθεσίας 
κατασκευής Δημοσίων  Έργων
Το παρακάτω έγγραφο απέστειλα στις 11 Ιανουαρίου 2011 
στο Τ.Ε.Ε. (Πρόεδρο κ. Χ. Σπίρτζη, Διοικούσα Επιτροπή, 
Αντιπροσωπεία, Διεύθυνση Επαγγελματικών Θεμάτων και 
Μ.Ε. Θεμάτων Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων) και
περιμένω ενέργεια.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πα-
ράγραφο 5 του άρθρου 92 “Τήρηση του
Μ.Ε.ΕΠ.” του Ν. 3669/2008 “Κύρωση

της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευ-
ής δημόσιων έργων”, η συμμετοχή των εγγε-
γραμμένων στο Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν ερ-
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
Μ.Ε.ΕΠ., πρέπει να είναι ενεργός και να παρα-
κολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ..

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
92 η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση
στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι ανα-
γκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έ-
λεγχο της ακρίβειας των υποβαλλομένων
στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υπο-
βάλουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στο
Μ.Ε.ΕΠ..

Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγρά-
φου 3 του ιδίου άρθρου αρμόδια για την εξέ-
ταση είναι η επιτροπή του άρθρου 95, με δυ-
νατότητα άρνησης εγγραφής ή αναθεώρησης
που απορρέει από το άρθρο 94§2.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1(ε) του άρ-
θρου 93 “Μέλη της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.”, στην
Επιτροπή συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Παρακαλώ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα

στη παράγραφο 1(δ) του άρθρου 3 του Π.Δ.
της 27.11/14.12.1926 “περί κωδικοποιήσεως
των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων δια-
τάξεων” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
του Ν.1486/1984, να με ενημερώσετε αν οι
εκπρόσωποί μας ελέγχουν τα δικαιολογητικά
και εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη διάταξη.
Διότι αν δεν τηρείται η νόμιμη διαδικασία και
καταστρατηγείται ο νόμος υπεισέρχονται και
πρέπει να έχουν εφαρμογή και άλλες διατά-
ξεις της ελληνικής νομοθεσίας όπως π.χ.
Ν.146/1914 “περί αθέμιτου ανταγωνισμού”
κλπ. και σχετική νομολογία. Συγκεκριμένα η
ενεργός συμμετοχή στην επιχείρηση δίδει τη
δυνατότητα αναβάθμισής της σε διάφορες
κατηγορίες, πέραν της δεύτερης. Η απλή κα-
τοχή και μόνον των βεβαιώσεων δεν δημι-
ουργεί τις προϋποθέσεις αναβάθμισης της ε-
πιχείρησης όταν απουσιάζει το συγκεκριμένο
επιστημονικό-κατασκευαστικό ανθρώπινο δυ-
ναμικό. Επειδή στις τάξεις του επιμελητηρίου
εντάσσονται όλοι οι διπλωματούχοι μηχανι-
κοί, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν και δια-
φορετικές απόψεις, πλην όμως η εφαρμογή
των νόμων είναι  υποχρεωτική και δεν υπό-
κειται σε πλειοψηφικές πολιτικές αποφάσεις.
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Από το
Ριχάρδο Α. Ποβάσκη

Πολιτικό Μηχανικό, Ε.Δ.Ε.
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