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Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης του κοινωνικού προφίλ του Τμήματος ίδρυσε ήδη από το έτος 2009 την «Τράπεζα Αίματος
ΤΕΕ/ΤΑΚ & Συνεργατών» με στόχο την έμπρακτη προσφορά του στην τοπική
κοινωνία αλλά και τα μέλη του.
Η έννοια του εθελοντισμού είναι αρκετά ευρεία και σίγουρα συμπεριλαμβάνει την εθελοντική αιμοδοσία, που παρά το γεγονός ότι είναι ίσως μία από
τις πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές εκφάνσεις του εθελοντισμού, τείνει να
γίνει μια έννοια ξεχασμένη στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό, έχει σα συνέπεια, οι λειτουργούσες σήμερα Τράπεζες αίματος στην Ελλάδα να είναι ελλειμματικές και να εισάγουμε!!! αίμα από το εξωτερικό.
Στη σημερινή δύσκολη εποχή που ζούμε, πρέπει περισσότερο από ποτέ,
να ενδυναμώσουμε αξίες και έννοιες όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η προσφορά στον συνάνθρωπό μας αφού μονάχα έτσι θα μπορέσουμε να δούμε με
αισιοδοξία το μέλλον μας.
Με αυτές τις σκέψεις, συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε την προσπάθεια του
ΤΕΕ/ΤΑΚ για εμπλουτισμό της Τράπεζας αίματος που ήδη δημιουργήσαμε και
που ήδη έχει αποδώσει καρπούς, με την παροχή φιαλών αίματος σε συναδέλφους και συγγενικά τους πρόσωπα που το είχαν ανάγκη. Θα συνεχίζουμε μέχρις ότου γίνει συνείδηση, γιατί η ανάγκη χορήγησης αίματος μπορεί να συμβεί στον καθένα μας.
Συνάδελφε, για το λόγο αυτό οργανώνουμε και πάλι εθελοντική αιμοδοσία την 17/6/2011 με κινητή μονάδα αιμοληψίας σε χώρο παραπλεύρως του
ΤΕΕ/ΤΑΚ και σε καλούμε να συμμετέχεις σε αυτή.
Υ.Γ. Η αιμοδοσία βέβαια, ποτέ δεν σταματά, και συνεχίζεται πάντοτε στο
Κέντρο Αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.
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Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης

Για όλη την πρόσφατη δραστηριότητα του Τμήματος, όπως προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ομάδες Εργασίας, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων της Δ.Ε., δελτία τύπου, προγραμματισμό ημερίδων κ.ο.κ. οι Μηχανικοί μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://www.teetak.gr
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2 & 8
12 & 13/3/2011
Επιτροπής, όσο και όλους τους συντελεστές που
βοήθησαν στην οργάνωση του σεμιναρίου, ιδιαίτερα
το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ για την
επιστημονική υποστήριξη του. Βεβαίως, και κυρίως,
θέλω να ευχαριστήσω τους Καθηγητές που στη συνέχεια σήμερα, αλλά και αύριο, θα αναλύσουν και θα
επεξηγήσουν όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το
σχεδιασμό φορέων από σκυρόδεμα, το οποίο είναι το
κυρίαρχο υλικό που χρησιμοποιούμε εμείς οι Μηχανικοί για την κατασκευή των φερόντων οργανισμών
στις κατασκευές, τουλάχιστον στη χώρα μας.
Στόχος μας πρέπει να είναι σε μόνιμη βάση, η ενημέρωση των Μηχανικών της Κρήτης, και ιδιαίτερα
των Πολιτικών Μηχανικών, για τις προκλήσεις και
τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα ο Μηχανικός κατά το σχεδιασμό των κατασκευών και την εκπόνηση στατικών – αντισεισμικών
μελετών με υλικά όπως το σκυρόδεμα, ο χάλυβας, το
ξύλο, το αλουμίνιο. Η Ελληνική νομοθεσία, δεν αφήνει κανένα περιθώριο λάθους σε μας τους Μηχανικούς, όντας όπως ήδη γνωρίζετε, ιδιαίτερα αυστηρή
στις περιπτώσεις αστοχίας των κατασκευών.
Το σημερινό σεμινάριο, επικεντρώνεται στους
Ευρωκώδικες:

Με μεγάλη συμμετοχή Μηχανικών, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
διημερίδα στον Άγιο Νικόλαο με θέμα «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2 & 8». Στη διημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου 2011 σε αίθουσα του
Εμπορικού Επιμελητηρίου στον Άγιο Νικόλαο, παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, όπως φαίνονται και
στο πρόγραμμα που δημοσιεύουμε στο παρόν άρθρο.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
κ. Π. Ινιωτάκης ανέφερε τα εξής:

•
•
•
•

Ευρωκώδικας 0: Βάσεις Σχεδιασμού
Ευρωκώδικας 1: Δράσεις στους φορείς
Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα
Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός

με στόχο μας την ανάλυση και επεξήγηση του σχεδιασμού φορέων από σκυρόδεμα.
Αναμένουμε σήμερα να παρουσιαστούν εξαιρετικά
ενδιαφέροντα και συγχρόνως εξειδικευμένα θέματα
όπως:
• το εύρος και η νομική υπόσταση των νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων, που αφορούν τον υπολογισμό της στατικής επάρκειας των κατασκευών
καθώς και όλων των μερών που τα απαρτίζουν.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ν.Ε. Λασιθίου του Τμήματος μας, ανέλαβε την πρωτοβουλία και οργάνωσε
το παρόν 2ήμερο σεμινάριο για τους Ευρωκώδικες. Εκ
μέρους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Πρόεδρο και τα μέλη της Νομαρχιακής
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•
•

•

•

της περιόδου συνύπαρξης, αυτόματα προκύπτει η υποχρέωση του Κράτους –Μέλους να τροποποιήσει
την Εθνική του Νομοθεσία και να αποσυρθούν όλοι
οι Εθνικοί Κανονισμοί και Πρότυπα που αντιτίθενται
στους Ευρωκώδικες.
Σήμερα οι διαφορές μεταξύ των μεθόδων υπολογισμού που αναφέρονται σε εθνικούς κανονισμούς
για τα κτίρια, παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών μηχανικού και των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών εντός της Κοινότητας. Η χρήση
των ευρωκωδίκων, συνεπώς, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους εθνικούς Κανονισμούς, θα διευκολύνει
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τομέα έργων μηχανικού και αρχιτεκτονικής με τη δημιουργία
των προϋποθέσεων που απαιτούνται για ένα εναρ-

οι δράσεις στις κατασκευές
η αποτίμηση μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών και η διατιθέμενη αντισεισμική ικανότητα
τους
η στατική ανάλυση σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα
2, καθώς και εξειδικευμένα θέματα όπως οι οριακές καταστάσεις αστοχίας έναντι κάμψης, διάτμησης, στρέψης, διάτρησης και οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας (ρηγμάτωση, παραμορφώσεις)
ο αντισεισμικός σχεδιασμός σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, καθώς και εξειδικευμένα θέματα όπως ειδικοί κανόνες για κτίρια από σκυρόδεμα,
λεπτομέρειες οπλίσεως κλπ.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι με σκοπό την ολοκλήρωση της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης το έργο της εκπόνησης επιπρόσθετης
σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων, των Ευρωκωδίκων,
ούτως ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση και όλων
των κρατών μελών. Πρόκειται για μια σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που παρέχουν ένα κοινό σύνολο
μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής
των στοιχείων που έχουν δομικό ρόλο σε ένα κατασκευαστικό έργο, τα οποία καλούνται στο εξής
"προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών". Οι εν
λόγω μέθοδοι καθιστούν δυνατό το σχεδιασμό και
την επαλήθευση της ευστάθειας των δομικών έργων
ή μερών τους, καθώς και παρέχουν τις αναγκαίες
διαστάσεις των προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών.
Με δεδομένη την αυξημένη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής μας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό, υπολογισμό και κατασκευή
των έργων Πολιτικού Μηχανικού.
Για το λόγο αυτό τα μέλη του Τμήματος μας που
ασχολούνται με εκπόνηση στατικών – αντισεισμικών
μελετών αλλά και όλοι οι Τεχνικοί που επιβλέπουν
είτε κατασκευάζουν οι ίδιοι έργα, απαιτείται όχι
μόνο να είναι ενημερωμένοι για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην αντισεισμική τεχνολογία, αλλά
και να φροντίζουν ώστε αυτές να υλοποιούνται
στην πράξη, δηλαδή στις κατασκευές, στις οποίες
επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται τα πιο σύγχρονα
υλικά. Όμως για την αναγκαιότητα της χρήσης των
νέων τεχνολογιών (που επιβάλλονται εξάλλου και από τους νέους Κανονισμούς), θα μας μιλήσουν στη
συνέχεια οι ομιλητές μας.
Απ’ όσο γνωρίζω, υπάρχει μεταβατική περίοδος
μέχρι τον Ιούνιο 2011, οπότε θα αποσυρθούν τα Εθνικά Πρότυπα σύμφωνα με την διαδικασία της CEN
Οι Ευρωκώδικες έχουν εισέλθει πλέον στο στάδιο
της Εθνικής Εφαρμογής από τα Κράτη Μέλη, και
κάθε Κράτος – Μέλος, οφείλει να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ταυτόχρονη χρήση τόσο των
υφισταμένων Εθνικών Κανονισμών και Προτύπων όσο και του αντίστοιχου Ευρωκώδικα. Μετά το τέλος

μονισμένο σύστημα γενικών κανόνων.
Η φιλοσοφία των Ευρωκώδικων βασίζεται στις
τελευταίες έρευνες και περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις και υλικά, κάτι που είναι εγγύηση για την
καλύτερη δυνατή ασφάλεια.
Τα κτίρια και τα έργα πολιτικού μηχανικού θα
πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με
τέτοιο τρόπο ώστε να μη διακυβεύεται η ασφάλεια
των πολιτών, τηρουμένων ταυτόχρονα και άλλων
βασικών απαιτήσεων προς την κατεύθυνση μιας γενικά καλύτερης ποιότητας ζωής, όπως απαιτήσεις
για την υγεία, τη διάρκεια ζωής των έργων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οικονομικές και άλλες πλευρές σημαντικές από την άποψη του κοινού συμφέροντος.
Η σημερινή διοργάνωση είναι μια καλή ευκαιρία
ώστε να δοθούν απαντήσεις από τους ειδικούς. Οι
Ευρωκώδικες δεν είναι απειλή, αλλά μία ευκαιρία
για δημιουργία νέων αγορών για δραστηριοποίηση
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σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Για αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει καλή πληροφόρηση
και εκπαίδευση για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα.
Οι Ευρωκώδικες αναμένεται να διευκολύνουν
την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προσπαθειών
που αναλαμβάνονται από διάφορους συντελεστές
στην Ε.Ε. και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των εν
λόγω ερευνών, ιδίως μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή ασφαλέστερων κτιρίων και έργων υποδομής
σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.
Το Τμήμα μας έχει διοργανώσει αντίστοιχο σεμινάριο και στο Ηράκλειο το Δεκέμβριο του 2009 και
είναι γνωστό ότι έχει επί σειρά ετών ασχοληθεί με τη
σύνταξη και υποβολή προτάσεων για την αντισεισμική θωράκιση των μεγαλύτερων πόλεων της Ανατολικής Κρήτης.
Είναι αυτονόητο ότι σημαντικό κομμάτι της «αντισεισμικής θωράκισης» μιας πόλης, είναι η απαίτηση οι υπάρχουσες κατασκευές να βρίσκονται στο
καλύτερο δυνατό επίπεδο από άποψη συντήρησης
ενώ αυτές που υστερούν, θα πρέπει να συντηρηθούν
και ενδεχομένως να ενισχυθούν.
Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αντισεισμική πολιτική, για να είναι επαρκής θα πρέπει να επικεντρώνεται σε 4 βασικούς στόχους:
• Βελτίωση της ασφάλειας των νέων κατασκευών
μέσα από βελτίωση των γνώσεων και των Αντισεισμικών Κανονισμών, αλλά και ουσιαστικοποίηση της επίβλεψης για διασφάλιση της τελικής
ποιότητας των κατασκευών.
• Αντιμετώπιση του προβλήματος της βελτίωσης
της ασφάλειας των υπαρχόντων κτηρίων που σε
ποσοστό περίπου 75% έχουν μελετηθεί με παλαιότερους Κανονισμούς και έχουν υποστεί την
φθορά του χρόνου και συχνά των αυθαίρετων επεμβάσεων.
• Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων
των εμπλεκόμενων βαθμίδων του Κράτους και
της Διοίκησης, και ανάληψη όλων των απαραίτητων προσεισμικών δράσεων.
• Βελτίωση του χωροταξικού και του πολεοδομικού σχεδιασμού έτσι ώστε οι περιοχές που εντάσσονται στα σχέδια πόλεων να διαθέτουν

Κύριοι προσκεκλημένοι εισηγητές, Συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι, οι απαιτήσεις τεχνολογικής αιχμής στο χώρο των κατασκευών που μας κατακλύζουν
τις τελευταίες δεκαετίες, επιτάσσουν συνεχώς νέες
μορφές σχεδιασμού, μελέτης και ενσωμάτωσης των
ολοένα και αυξανόμενων προϊόντων της έρευνας πάνω στον τομέα των έργων του Μηχανικού.
Η Ελλάδα – αν και πρωτοπόρα στο χώρο του αντισεισμικού σχεδιασμού – λόγω της αυξημένης σεισμικότητας που παρουσιάζει, οφείλει να ενταχθεί
στις νέες απαιτήσεις των καιρών, που συνεπάγονται
νέες δομές μελετών, ενσωμάτωση νέων στοιχείων
και εντέλει μια διαφορετική φιλοσοφία ενταγμένη
στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Πάντα το καινούριο ήταν δύσκολα κατανοητό –
αν και πάντα το νεώτερο δημιουργεί καλύτερες συνθήκες από το προηγούμενο, γεγονός εύκολα κατανοητό απ΄ όλους τους διαχειριστές και τους χρήστες
του. Οι Ευρωκώδικες δεν είναι δυνατό να απέχουν
απ’ αυτή το νοοτροπία και οι μηχανικοί-διαχειριστές
τους, χρόνια τώρα εργαζόμενοι σε διαφορετικό πλαίσιο είναι λογικό να είναι αναστατωμένοι από την εισαγωγή νέων μορφών μελέτης και εφαρμογής.
Την αναστάτωση αυτή έρχεται σήμερα να διαχειριστεί το ΤΕΕ και μέσα από ενημερωτικές συναντήσεις – σαν τούτη εδώ – επιδιώκει σύμφωνα με το

Ο κ. Χ. Αλεξάκης, Πρόεδρος της Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ

Άποψη της αίθουσας

μικροζωνικές μελέτες.
Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω
θερμά το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ,
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου και τους διακεκριμένους Εισηγητές μας, οι οποίοι θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ δηλώνει ανοιχτό σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει το διάλογο και την εποικοδομητική επικοινωνία του ΤΕΕ με όλους τους φορείς της
κοινωνίας με στόχο πάντα την ανάδειξη του ρόλου
του αλλά και την πραγματική συμβολή του στην παραγωγική διαδικασία και την αναπτυξιακή πορεία
του τόπου μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες
μας.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Χ. Αλεξάκης, είπε τα
εξής:
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παράγεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά ινστιτούτα οφείλει να είναι συνεχής και
εύκολα προσβάσιμη προς τους χρήστες της. Για τους
ευρωκώδικες αυτό δεν ισχύει και τόσο, αφού η απόκτησή τους είναι δαπανηρή, η ανάλυσή τους όμως –
ευτυχώς αφημένη στα χέρια άξιων συναδέλφων πανεπιστημιακών και μη – είναι πιο ευέλικτη βοηθώντας στη δια βίου μόρφωση, μια νέα επίσης φιλοσοφία που το ΤΕΕ έχει κάνει πράξη μέσα από ενημερωτικές συναντήσεις όπως η σημερινή.
Η εφαρμογή ήδη των ευρωκωδίκων στην περιοχή μας μάλλον απροετοίμαστους μας έχει βρει με εξαίρεση την προπέρσινη παρουσίασή τους στο Ηράκλειο. Η σημερινή συνάντηση θεωρούμε ότι οργανώθηκε να είναι πιο αναλυτική πάνω στο θέμα σχεδιασμού συνήθων για την περιοχή μας κατασκευών
προκειμένου να είναι επωφελής αφενός για τους συναδέλφους μελετητές έργων και αφετέρου για την
κοινωνία στην οποία θα προσφέρει έργα ποιοτικά
και κυρίως ασφαλή στη χρήση τους.
Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε προκαταβολικά
τους καλεσμένους εισηγητές μας, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι άμεσα στην πρόσκλησή μας, μας διέθεσαν το Σαββατοκύριακο τους προκειμένου να επιμορφωθούμε εμείς οι μηχανικοί της περιφέρειας που
σπάνια έχουμε την ευκαιρία να ακούμε επιστήμονες
τέτοιου κύρους. Παράλληλα ευχαριστούμε κι εσάς
που πλαισιώνετε την εκδήλωση αυτή δηλώνοντας το
ενδιαφέρον του επιστημονικού δυναμικού της Ανατολικής Κρήτης για αφομοίωση των νέων στοιχείων
της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτό μας χαλυβδώνει και μας δίνει το κουράγιο για νέες ενημερωτικές περιπέτειες.

Η κα Ειρήνη Κανιτάκη

Ο κ. Πλούταρχος Γιαννόπουλος

θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, να δώσει τη νέα γνώση στα μέλη του. Οι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι,
οι πλέον καταξιωμένοι στο χώρο των στατικών μελετών κλήθηκαν για να μας δώσουν τα φώτα τους πάνω στις νέες εφαρμογές. Η διάχυση της γνώσης που

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ
ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

επαρκώς άλλες σημαντικές
δράσεις όπως ο Καλλικράτης
και η Ψηφιακή Σύγκλιση και
στερούνται μέριμνας για τις
νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπως επιτάσσει η εθνική
και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Τα μέλη των μονίμων επιτροπών και της Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΑΚ στις τοποθετήσεις
τους ανέλυσαν και επισήμαναν επιμέρους ζητήματα από
τα τρία νομοσχέδια προς του
βουλευτές τονίζοντας την ανάγκη καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των προϊσταμένων αρχών για τα έργα, την υποστελέχωση και την υποβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών και την αποσπασματική αντιμετώπιση του προγραμματισμού των
έργων σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών της
κοινωνίας.
Οι παριστάμενοι βουλευτές, με δηλώσεις τους αφού τόνισαν τη σημασία των θέσεων του ΤΕΕ ως επίσημου τεχνικού σύμβουλου της πολιτείας και την
άριστη συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για την ενημέρωση και την ανάδειξη των θεμάτων της τοπικής κοινωνίας, επισήμαναν ότι αυτά που τελικά θα κυρωθούν ως νόμος του Ελληνικού Κράτους θα τύχουν αναλυτικής επεξεργασίας και συζήτησης στις αρμόδιες επιτροπές της βουλής και στην ολομέλεια του
σώματος της Βουλής. Σε αυτό το επίπεδο, οι καλά
τεκμηριωμένες προτάσεις, έξω και πέρα από συντεχνιακά συμφέροντα με κριτήριο την ποιότητα και το
δημόσιο συμφέρον θα τύχουν υποστήριξης και θετικής αντιμετώπισης. Κλείνοντας τη συνάντηση τόσο
τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, όσο και οι βουλευτές
αναγνώρισαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας
και ενημέρωσης για τα αναπτυξιακά θέματα και τις
υποδομές της Ανατολικής Κρήτης, με νέες συναντήσεις πιο εξειδικευμένες στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Από τη συνάντηση με τους Βουλευτές

των αλλαγών και των επιπτώσεων του θεσμικού
πλαισίου στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Μελετών και Έργων ιδιαίτερα για
την Ελληνική Περιφέρεια. Κατά την παρουσίαση
των θέσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ, προς τους βουλευτές, τόνισε ότι τα τρία νομοσχέδια που θα εισάγει η κυβέρνηση προς συζήτηση και ψήφιση στη βουλή για την
τροποποίηση του πλαισίου ανάθεσης μελετών, την
τροποποίηση του Κώδικα Δημοσίων Έργων και τη
σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την παρακολούθηση των Δημοσίων Έργων, δεν διακρίνονται για το όραμα και την προοπτική που απαιτούνται για την ώθηση του κλάδου των κατασκευών έξω και πέρα από
το τέλμα της κρίσης. Με τις ρυθμίσεις που εισάγονται, παρά τα όποια επιμέρους θετικά σημεία, θα αυξηθεί η γραφειοκρατία και το κόστος εποπτείας των
έργων με δυσμενείς επιπτώσεις στα δημοσιονομικά
αποτελέσματα της χώρας.
Επισήμανε ακόμη ότι τα τρία νομοσχέδια μεγεθύνουν την τάση ενίσχυσης μεγάλων εργοληπτικών σχημάτων και τον προσανατολισμό στα μεγάλα έργα με
δυσμενείς αναπτυξιακές επιπτώσεις στην περιφέρεια
που χρειάζεται πλήθος μικρών έργων και μελετών για
την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Ενώ τέλος σημείωσε ότι τα νέα νομοσχέδια δεν λαμβάνουν υπόψη

14/3/2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΔΚ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ

Τη Δευτέρα 14.03.2011, το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με βουλευτές, στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από πρωτοβουλία της Δ.Ε. και πρόσκληση προς όλους του αντιπροσώπους της Ανατολικής Κρήτης στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Μανώλης Στρατάκης, Μαρία Σκραφνάκη, Φραγκίσκος
Παρασύρης και Γιάννης Μιχελογιαννάκης, βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ καθώς και μέλη από τις
αρμόδιες μόνιμες επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κος Π. Ινιωτάκης, καλωσορίζοντας τους βουλευτές, επισήμανε το
ενδιαφέρον της συνάντησης με δεδομένη τη σημασία

22/3/2011
Την 22/3/2011 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Δ.Ε. των Τμημάτων Ανατολικής
και Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ με τον Περιφερειάρχη
Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, και συζητήθηκαν αναπτυξιακά θέματα του νησιού όπως:
Από τη συνάντηση με τους Βουλευτές
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• Διαχείριση απορριμμάτων Κρήτης
• Προτάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, ολοκλήρωση των κάθετων οδικών αξόνων και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)
• Ενεργειακό – Α.Π.Ε. Κρήτης
• Παρατηρητήριο μελετών & έργων δημοσίου: προτάθηκε στον Περιφερειάρχη η δημιουργία μιας βάσης
δεδομένων με στοιχεία από όλες τις εμπλεκόμενες

• ΠΕΠ Κρήτης & νήσων Αιγαίου
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•

•
•
•

υπηρεσίες για κάθε έργο
που γίνεται στο νησί.
Εκπόνηση μελετών δημοσίου – στήριξη του ντόπιου
μελετητικού δυναμικού
Αξιοποίηση πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών.
Συμβούλιο Καινοτομίας
Κρήτης
Συνεργασία ΤΕΕ και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της
νέας Διοικητικής μεταρρύθμισης (Καλλικράτης)

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Σ.Π.Ε.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8/4/2011

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
6/4/2011
Στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ξεκινήσει σχετικά με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και την αναγκαιότητα διαβούλευσης
μεταξύ των Επιστημονικών φορέων και των υπεύθυνων για την Διαχείριση των Απορριμμάτων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 06.04.2011 επίσκεψη της
Διοικούσας Επιτροπής και μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση
Πυργιά Χερσονήσου, με επικεφαλή τον Πρόεδρο της
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Πέτρο Ινιωτάκη.
Την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ υποδέχθηκε στον
ΧΥΤΑ Χερσονήσου ο Δήμαρχος Χερσονήσου κος Ζαχαρίας Δοξαστάκης και ο Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α.
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. κος Νίκος Αργυράκης.
Η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους ΧΥΤΑ Χερσονήσου, όπου ενημερώθηκε για τις δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων

που εφαρμόζονται σήμερα αλλά και για τον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.), που έχει και την ευθύνη της διαχείρισης Απορριμμάτων της περιοχής
και την οποία διαχειρίζεται με ιδιαίτερα συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο.
Ιδιαίτερη έμφαση, κατά τη συνάντηση, δόθηκε στη
συζήτηση για το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κρήτης και την
αναγκαιότητα να πραγματοποιηθεί άμεσα, και να υπάρξει άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων της
κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης, ώστε με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση να εφαρμοστούν οι καλύτερες λύσεις, για να αντιμετωπιστεί οριστικά το εξαιρετικά σημαντικό αυτό ζήτημα, με γνώμονα πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντος.

Με δεδομένο ότι περίπου 60 εκ. ευρώ, τους χρωστά το
κράτος, όπως εκτιμούν οι Εργολήπτες δημοσίων έργων
της Κρήτης, οι Εργοληπτικές Οργανώσεις της Κρήτης, με
τη συμπαράσταση τόσο των δύο Τμημάτων του ΤΕΕ όσο
και των Συλλόγων της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής & Δυτικής
Κρήτης, πραγματοποίησαν –στο πλαίσιο Πανελλαδικών
κινητοποιήσεων του κλάδου- παράσταση διαμαρτυρίας με
συμβολική κατάληψη των γραφείων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης την Τρίτη, 19/4/2011, και αφού προηγουμένως έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου στην αίθουσα
συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Κατά τη συνέντευξη, οι εργολήπτες τόνισαν ότι ευρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση,
υποστήριξαν ότι ο κλάδος οδηγείται σε αφανισμό, και μίλησαν για ακήρυχτη στάση πληρωμών το Ελληνικού Δημοσίου προς τις Εργοληπτικές επιχειρήσεις για τα εκτελούμενα από αυτούς έργα.
Οι Εργολήπτες διατύπωσαν επίσης τις ενστάσεις τους

για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα (βλ.
και άρθρο για τη συνάντηση της Δ.Ε. με τους Βουλευτές
για το ίδιο θέμα, σε άλλες σελίδες του περιοδικού).
Οι Εργολήπτες αναφέρθηκαν αναλυτικά και σε άλλα
θέματα που τους αφορούν. Στη στήλη «ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», υπάρχει κοινή Ανακοίνωση των Συνδέσμων Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου,
του Περιφερειακού Γραφείου Κρήτης του Συλλόγου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), των ΤΕΕ/ΤΑΚ και
ΤΕΕ/ΤΔΚ και των ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής και Δυτικής
Κρήτης, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω
ζητήματα, καθώς και φωτογραφικό υλικό.
Στο πλαίσιο των παραπάνω κινητοποιήσεων, την παρακάτω υποστηρικτική επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ
στο Σύλλογο Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Ηρακλείου:

Συνάδελφοι, σας κάνουμε γνωστό ότι το θέμα των κινητοποιήσεων των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με αφορμή
όπως αναφέρετε στο παραπάνω σχετικό έγγραφο σας την άτυπη στάση πληρωμών και τα προωθούμενα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
προς
ψήφιση
σχέδια Νόμου: «Σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου της Παραγωγής Έργων»,
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
«Τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου 3316/2005» και «Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Δημο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σίων
Έργων (Νόμος 3669/2008) και άλλες διατάξεις», συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος μας
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την
7/4/2011
και αποφασίστηκε ότι το Τμήμα μας στηρίζει πλήρως και συμπαραστέκεται στις κινητοποιή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σεις του κλάδου σας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ειδικά για τις κινητοποιήσεις της 19ης Απριλίου η Δ.Ε. του Τμήματός μας αποφάσισε:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Να συμμετάσχει στη συνέντευξη τύπου που οργανώνετε εάν εσείς το κρίνετε σκόπιμο,
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Να καλέσει όλους τους συναδέλφους σε συμμετοχή στη συμβολική κατάληψη των γραφείων της Αποκε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντρωμένης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης τη συγκεκριμένη ημέρα (ώρα 12μ.).
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Γνωρίζετε εξάλλου πολύ καλά, δεδομένου ότι έχετε συντελέσει ενεργά στη διαμόρφωση των απόψεων του
ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα πιο πάνω προωθούμενα προς ψήφιση σχέδια νόμου, ότι το Τμήμα μας έχει αποστείλει από
καιρό με το υπ’ αρ. 4537/7.12.2010 έγγραφο μας, τις Παρατηρήσεις και Προτάσεις του Τμήματος στον Υπουρ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα και επιπλέον οργάνωσε συνάντηση και ενημέρωσε
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τους Εκπροσώπους της Ανατολικής Κρήτης στο Εθνικό Κοινοβούλιο την 14/3/2011, για τις απόψεις και έντονη
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
διαφωνία
μας για τα προωθούμενα προς ψήφιση νομοσχέδια.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι και στο παρελθόν, το Τμήμα μας έχει στηρίξει τις προσπάθειες σας για α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ποπληρωμή καθυστερούμενων λογαριασμών σε εργολήπτες και μελετητές, και συνεπώς στηρίζουμε την προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σπάθεια σας πολύ περισσότερο σήμερα, που λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, ο κλάδος
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
των Εργοληπτών αλλά και των Μελετητών, έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση λόγω της πρωτοφανούς
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
περικοπής του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014»
15/4/2011
Την παρακάτω επιστολή έστειλε στον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου για την Παιδεία Νεολαία και Εθελοντισμό:

Κρήτης, στους οποίους και παρουσίασε και ανέλυσε το περιεχόμενο της κοινής επιστολής, ζητώντας τη στήριξη των
Φορέων που εκπροσωπούν για την προώθηση του κειμένου στον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Γ. Αγαπάκης,
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Δ/της της ΕΥΔΕ – ΒΟΑΚ
και Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ παρουσίασε την παρακάτω εισήγηση του με θέμα:

«Δράσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη - Βραχυπρόθεσμα –
Μακροπρόθεσμα μέτρα»
Για τον σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Βλέποντας τους δείκτες των ατυχημάτων από τα
στοιχεία της Ε.Ε. θα παρατηρήσουμε ότι ο δείκτης
θυμάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους για την Ελλάδα είναι περί το 140, όταν ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος
είναι κάτω από 80, ενώ το ποσοστό των θυμάτων
στην ηλικία των 16-30 ετών είναι περί το 40%.
Σε ότι αφορά τα θανατηφόρα ατυχήματα στον
ΒΟΑΚ με βάση τα στοιχεία που μας χορήγησαν τα αντίστοιχα τμήματα τροχαίας των νομών της Κρήτης,
παρατηρούμε μία σταθερή τάση στον αριθμό των
θυμάτων από 25 – 40 ανά έτος, αντί μείωσης την τελευταία πενταετία επειδή πέρα από τον ανθρώπινο
παράγοντα:
α) έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο συνεχώς αυξανόμενο, σε σχέση με την γεωμετρία του, δηλαδή
την διατομή και την οριζοντιογραφία του, λόγω
του έντονου και ραγδαία αναπτυσσόμενου τουριστικού χαρακτήρα της Βόρειας Κρήτης.
β) πρόκειται για γεωμετρικά και κατασκευαστικά
«γηρασμένο» δρόμο, που υλοποιήθηκε πριν 40
περίπου χρόνια και
γ) η συντήρηση του είναι στοιχειώδης, λόγω έλλειψης ικανών πόρων.

Ατυχήματα
Κύριε Αντιδήμαρχε, σας κάνουμε γνωστό, ότι το θέμα της διεκδίκησης από το Δήμο Ηρακλείου του τίτλου
της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014» συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος μας της
14/4/2011.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Θεωρούμε και εμείς μεγάλη τιμή για την πόλη μας να οριστεί ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και συνεπώς το Τμήμα μας στηρίζει αμέριστα την προσπάθεια σας αυτή.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Όπως μας ζητήσατε, σας επισυνάπτουμε υποστηρικτική επιστολή (letter of support), και παρακαλούμε να μας
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αποστείλετε σχετικό πληροφοριακό υλικό, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη της Δ.Ε. του Τμήματος μας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
16/4/2011
Πραγματοποιήθηκε τελικά η (εξ αναβολής)1 συνάντηση – συζήτηση που οργάνωσαν από κοινού το ΤΕΕ/ΤΑΚ
και το ΤΕΕ/ΤΔΚ, στο Ρέθυμνο, το Σάββατο 16/04/2011,
με τη συμμετοχή Φορέων και Υπηρεσιών με θέμα την «Αποκατάσταση και βελτίωση της διατιθέμενης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Κρήτης, και ολοκλήρωση του
Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και των κάθετων οδικών αξόνων».
Στόχος της συνάντησης ήταν να προκύψει ένα κοινό
κείμενο, το οποίο θα εστιάζει στις προτάσεις για τη δραστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο
της Κρήτης και το οποίο θα αποσταλεί προς τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό και θα δημοσιοποιηθεί
ευρέως προς κάθε κατεύθυνση (δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου σε Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά).
Σημειώνεται ότι το εν λόγω κοινό κείμενο, το οποίο
έχει ήδη συνταχθεί με πρωτοβουλία των δύο Τμημάτων
του ΤΕΕ, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ευρίσκεται στη διαδικασία ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων και συνυπογραφής από τους Φορείς που συμμετείχαν

Η μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων και οι συνέπειες τους σε υλικές αλλά κυρίως σε ανθρώπινες ζωές είναι ένα σύνθετο, πολυπαραμετρικό και πολυεπίπεδο κοινωνικό πρόβλημα με κυριότερες παραμέτρους τις εξής:
 Υπερβολική ταχύτητα – χρήση ζώνης ασφαλείας.
 Κατανάλωση αλκοόλ.
 Συνεχής οδήγηση – κόπωση.
 Οδικά χαρακτηριστικά (Ακτίνα καμπυλότητας –
κλίσεις οδού).
 Καιρικές συνθήκες – κατάσταση οδοστρώματος.
 Επιρροή όγκου κυκλοφορίας.
 Επιρροή φωτισμού.
 Βάρος, ηλικία και συντήρηση οχήματος.
Αναλύοντας επί μέρους τις παραπάνω παραμέτρους με βάση τις στατιστικές καταγραφές των ατυχημάτων, προκύπτει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας
είναι ή κυρίαρχη αιτία πρόκλησης ατυχημάτων και
μάλιστα σε ποσοστό της τάξης του 70%.
Προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια στις
χώρες της Ε.Ε. έτσι ώστε να μειωθούν τα ατυχήματα
και ειδικότερα τα θανατηφόρα λαμβάνονται δύο ειδών μέτρα: τα Βραχυπρόθεσμα και τα Μακροπρόθεσμα. Στόχος της Ε.Ε. είναι τα ατυχήματα στις χώρες μέλη να μειωθούν ανά δεκαετία (2010 – 2020)
στο 50%.

Από τη συνάντηση των Προέδρων. Φαίνονται από αριστερά ο κ. Αμπαρτζάκης,
ο κ.Δολαψάκης, ο κ. Ινιωτάκης και ο κ. Καμπιτάκης

και σύντομα πρόκειται να αποσταλεί στους αποδέκτες του.
Επειδή το ΤΕΕ θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό το θέμα,
πριν από τη συνάντηση στο Ρέθυμνο, ο Πρόεδρος της
Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, συναντήθηκε με τους
Προέδρους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής
Κρήτης, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του ΓΕΩΤΕΕ
Πηγή: Αρμόδια Τμήματα Τροχαίας Νομών Κρήτης

1

Βλέπε σχετικό άρθρο στη στήλη «ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ» στο ΤΑΥ, τεύχος 93.
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(*):

Στοιχεία για θύματα τις ώρες των ατυχημάτων
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ Β.Ο.Α.Κ. ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

(Μ.Η.Κ.Ε.Α.): Μέση Ημερήσια Κίνηση Επιβατικών Αυτοκινήτων (ανηγμένη από την συνολική κίνηση κυκλοφορίας)
(*) Πηγή: Προκαταρκτική μελέτη για τον ΒΟΑΚ του Σ.Δ. ΒΟΑΚ (ΣΥΣΤΑΣ)

•

Αποτύπωση – καταγραφή προβληματικών υδραυλικών στοιχείων απορροής των ομβρίων.
• Καταγραφή οδικών τμημάτων με Χ.Θ. για
φθαρμένους ασφαλτικούς τάπητες αυξημένης ολισθηρότητας.
• Αποτύπωση – καταγραφή οδικών τμημάτων
– καμπυλών σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή που απαιτείται βελτίωση των επικλίσεων
ή και της μηκοτομής.
• Αποτύπωση – καταγραφή των υφισταμένων
ορίων ταχύτητας, ανά οδικό τμήμα.
• Αποτύπωση επικίνδυνων ισόπεδων διασταυρώσεων με επαρχιακούς, δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους.
• Αποτύπωση – καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
• Αποτύπωση – καταγραφή οδικών τμημάτων
με κατεστραμμένα ή βυθισμένα στηθαία ασφαλείας.
• Αποτύπωση – καταγραφή για την κατάσταση
του Η/Μ εξοπλισμού (ηλεκτροφωτισμός, σήραγγες, κάμερες ταχύτητας κ.λ.π.) των οδών.
Αρκετά στοιχεία από τα παραπάνω αναφερόμενα έχουν ήδη καταγραφεί από Υπηρεσίες όπως τα
τμήματα Τροχαίας, την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, την ΔΜΕΟ και
την ΔΕΣΕ της Περιφέρειας Κρήτης και θα πρέπει να
συγκεντρωθούν, να κωδικοποιηθούν και να αξιολογηθούν προκειμένου να επικαιροποιηθούν και να συμπληρωθούν.
Μετά την αποτύπωση, καταγραφή και κωδικοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης θα πρέπει να
προταθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα για υλοποίηση με
δημοπράτηση αντίστοιχων εργολαβιών ανά νομό
(συνολικά 4 ή 8) οι οποίες πρέπει να ενταχθούν για
χρηματοδότηση σε πρόγραμμα (τομεακό ή περιφερειακό) οδικής ασφάλειας.
Τέτοια μέτρα πρέπει να είναι:
• Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων κατά
τμήματα.
• Αντικατάσταση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μαζί με τοποθέτηση

Βραχυπρόθεσμα Μέτρα
Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας προκύπτει ως
συνδυασμός μέτρων.
Τέτοια είναι:
 Βελτίωση της βατότητας των οδοστρωμάτων, της
σήμανσης και της ασφάλισης.
 Αυστηρή αντιμετώπιση της παραβατικότητας (εφαρμογή Κ.Ο.Κ.)
 Συστηματική αστυνόμευση των:
 Ορίων ταχύτητας,
 Αντικανονικών προσπεράσεων
 Κατανάλωσης αλκοόλ
 Συντήρηση οχημάτων.
Επειδή η πλήρης αναβάθμιση και ολοκλήρωση
του ΒΟΑΚ του ΝΟΑΚ και όλων των καθέτων αξόνων
έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα τουλάχιστον 15ετίας, προτείνουμε να εκπονηθεί ένα βραχυπρόθεσμο
πρόγραμμα με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι
το 2015 και που θα έχει σαν αντικείμενο την λήψη
και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα:
1. ‘Αμεση προκήρυξη και ανάθεση 4 μελετών για
τον ΒΟΑΚ και 4 μελετών για τους κάθετους άξονες, δηλαδή (1+1=2) δύο μελέτες για κάθε νομό
της Κρήτης, προκειμένου να καταγραφούν και
κωδικοποιηθούν τα προβλήματα του οδικού περιβάλλοντος για τους παραπάνω άξονες. Στην
συνέχεια να προταθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα
υλοποίησης και ενταχθούν ως επιλέξιμα έργα ,ανά νομό της Κρήτης, προκειμένου με την εφαρμογή τους να βελτιωθεί σημαντικά η οδική ασφάλεια. Υφιστάμενα προβλήματα που πρέπει
να καταγραφούν είναι:
• Εντοπισμός Χιλιομετρικών Θέσεων (Χ.Θ.)
που παρουσιάζουν συστηματικά θανατηφόρα ατυχήματα.
• Αποτύπωση οδικών τμημάτων που παρουσιάζουν συστηματικές κατολισθήσεις βράχων, λίθων, κ.λ.π., ιδιαίτερα την χειμερινή
περίοδο.
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αξιόπιστων ορίων ταχύτητας (η μελέτη έχει
ήδη εκπονηθεί).
• Αντικατάσταση των φθαρμένων και υποβιβασμένων στηθαίων ασφαλείας.
• Βελτίωση των επικλίσεων σε συγκεκριμένες
οδικές καμπύλες.
• ‘Αμεση αντιμετώπιση των λιθοπτώσεων και
μικρο-κατολισθήσεων είτε με πλέγματα επένδυσης, είτε με βραχοπαγίδες , είτε με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ή άλλες τεχνικές επεμβάσεις.
• Διευθέτηση του παράπλευρου δικτύου όπου υπάρχει και των απαιτούμενων προσβάσεων, με
σκοπό να κλείσουν όσο περισσότερες ισόπεδες
διασταυρώσεις αγροτικών κ.λ.π. δρόμων.
• Βελτίωση του υδραυλικού συστήματος απορροής των ομβρίων σε συγκεκριμένες θέσεις
και ισόπεδες διασταυρώσεις.
• Αναβάθμιση και συντήρηση του συστήματος
ηλεκτροφωτισμού.
• Οπτικές επισημάνσεις ημέρας και νύκτας όπως φωτεινές ή αντανακλούμενες οριοσημάνσεις, σπινθηρίζοντα γραμμικά φώτα. κ.α.,
σε οδικά τμήματα κυρίως καμπυλών που έχουν αυξημένη επικινδυνότητα, κ.α.
2. ‘Αμεση επικαιροποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και προκήρυξη του έργου «Βραχυπρόθεσμες
παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στους άξονες α. Ηράκλειο – Μοίρες –Τυμπακι β. Π.Ε.Ο. Ηράκλειο – Μάλια και γ. Π.Ε.Ο.
Ρέθυμνο – Χανιά». Η μελέτη αυτή έχει εκπονηθεί
και εγκριθεί από την Δ/νση Συντηρήσεων του ΥΠΟΜΕΔΙ εδώ και 4 χρόνια. Το έργο δημοπρατήθηκε αρχικά με προϋπολογισμό 8,2 εκατ. Ευρώ
τον Ιούνιο 2008, αλλά επειδή ο διαγωνισμός ήταν
άγονος η μελέτη παραμένει ακόμα ανεφάρμοστη.
Η μελέτη αυτή πρέπει να επικαιροποιηθεί, να συνταχθεί νέος προυπολογισμός και να δημοπρατηθεί άμεσα, καθώς οι δρόμοι Ηράκλειο – Μάλια και
Ηράκλειο – Μοίρες – Τυμπάκι, «βγάζουν» κάθε
μήνα θανατηφόρα ατυχήματα, με πιο πρόσφατο
ένα θανατηφόρο ατύχημα με λεωφορείο του
ΚΤΕΛ στην περιοχή των Μαλίων.
3. Χρηματοδότηση ενεργειών και δράσεων συντήρησης των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης που δεν εμπίπτουν στις επιλέξιμες
δαπάνες για ένταξη στο πρόγραμμα Βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς το οδικό δίκτυο της Κρήτης γενικά ,δεν είναι καλά συντηρημένο λόγω μη
επαρκούς χρηματοδότησης. Όπως δε αναφέρει
και το Παρατηρητήριο Οδικής ασφάλειας του
ΤΕΕ το εθνικό οδικό δίκτυο απαιτεί ετήσια δαπάνη συντήρησης περί τα 30.000 Ευρώ ανά km.
Το οδικό δίκτυο (επαρχιακό και εθνικό) της Κρήτης χρειάζεται ετήσια περί τα 20 εκ. Ευρώ για
συντήρηση, που ποτέ μέχρι σήμερα δεν δόθηκαν.

Μακροπρόθεσμα Μέτρα
Στα μακροπρόθεσμα μέτρα εντάσσονται:
 Η χάραξη και κατασκευή νέων δρόμων έτσι
που η χρήση τους να επιτρέπει μεγαλύτερες
ταχύτητες με καλύτερη ασφάλεια, δηλαδή
την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων με διαχωριστικό διάζωμα στην μέση και αμφίπλευρα
παράπλευρο δίκτυο για τις παρόδιες χρήσεις.
 Η Αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών και πεζών με σεβασμό των κανόνων οδικής ασφάλειας.
Σε ό,τι αφορά τον ΒΟΑΚ, στόχος πλέον είναι η
μελέτη και κατασκευή οδού με διατομή διπλού κλάδου 22,25 μ. και διαχωριστικό στηθαίο στη μέση (Διατομή α4ν*σ της εγκυκλίου 41/18-11-2005 ΥΠΕΧΩΔΕ) και ταχύτητα κυκλοφορίας (V85) 100 Κμ/ώρα.
Έχει πλέον αποδειχθεί ότι το διαχωριστικό στηθαίο σώζει ζωές, χωρίς βέβαια να αποτρέπει κάθε
μορφής ατύχημα. Για παράδειγμα στο τμήμα από Λινοπεράματα έως Γιόφυρο στο Ηράκλειο, την τριετία
1999-2001 που δεν υπήρχε διαχωριστικό στηθαίο είχαν σημειωθεί 23 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα,
ενώ την τετραετία 2002 – 2005 που είχε κατασκευασθεί το διαχωριστικό στηθαίο σημειώθηκαν μόλις 2
θάνατοι.
Με την ολοκλήρωση του Γ’ Κ.Π.Σ. κατασκευάσθηκαν οδικά τμήματα με διατομή διπλού κλάδου
στον ΒΟΑΚ συνολικού μήκους 41 Km. Τα τμήματα
αυτά είναι η παράκαμψη Ηρακλείου 27 Km, η παράκαμψη Ρεθύμνου 6 Km και η παράκαμψη Χανίων 8
km.
‘Αμεσος στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι πλέον
προχωρημένες μελέτες με διατομή διπλού κλάδου
όπως τα τμήματα: Γεροπόταμος – Πάνορμο – Εξάντης 10 km, Γούρνες – Χερσόνησος 8 Km, Καλύβες –
‘Αγιοι Πάντες 8 Km, κ.α. και να ενταχθούν τα αντίστοιχα έργα μέσα στο 2011 στο ΕΣΠΑ για δημοπράτηση και υλοποίηση. Επίσης στόχος πρέπει είναι και
οι μελέτες που ακολουθούν από πλευράς σταδίου
εκπόνησης όπως στα τμήματα Βρύσες – Πετρέ – Ατσιπόπουλο και Αμάρι – Εσταυρωμένος – Λατζιμάς –
Γεροπόταμος, κ.α. να ολοκληρωθούν το συντομότερο και έτσι να ικανοποιήσουν τις προυποθέσεις ωριμότητας των έργων για ένταξη. Απαραίτητη προυπόθεση βέβαια είναι η επαρκής χρηματοδότηση της
εκπόνησης ,των επί μέρους σταδίων και η επιτάχυνση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών και αρχαιολογικών αδειοδοτήσεων που συνήθως καθυστερούν.
Ακόμα οδικά τμήματα όπως αυτά : Σούδα – Καλύβες μήκους 12 Km, ‘Αγιοι Πάντες – Βρύσες 6 Km,
Εξάντης – Σείσες – Φόδελε 25 Km, Νεάπολη – Σείσι
10 Km, θα πρέπει να ενταχθούν σε πρόγραμμα μελετών με αντίστοιχη χρηματοδότηση προκειμένου να
αναβαθμιστούν τόσο από πλευράς οριζοντιογραφίας
και μηκοτομής με νέες χαράξεις όσο και από πλευράς διατομής από απλό σε διπλό κλάδο.
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Αθήνα.
Επίσης οι κάθετοι οδικοί άξονες, οι οποίοι συνδέουν τον ΒΟΑΚ με τις Νότιες περιοχές του νησιού
θα πρέπει και αυτοί να αναβαθμιστούν και να ολοκληρωθούν, όπως ακόμα και η σύνδεση του ΒΟΑΚ
με το λιμάνι της Σούδας και το Αεροδρόμιο Χανίων
που καθυστερεί σημαντικά.
Είναι προφανές μετά όλα τα παραπάνω ότι η
βελτίωση της οδικής ασφάλειας προκύπτει ως
συνδυασμός των παραγόντων:
 Οδικό περιβάλλον
 Χρήστης της οδού
 Όχημα
 Αστυνόμευση
 Αντιμετώπιση μετά το ατύχημα.
Κάθε βελτίωση που γίνεται σε κάθε ένα από τους
παραπάνω παράγοντες έχει σαν συνέπεια την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Όμως επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η
κυρίαρχη αιτία πρόκλησης ατυχημάτων θα πρέπει
να υλοποιηθούν όσο γίνεται πιο σύντομα:
 η αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς,
 ο σεβασμός των κανόνων οδικής ασφάλειας,
 η μείωση της επιθετικότητας και η ανοχή του
άλλου.
Με συστηματική και συνεχή ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και ΜΜΕ, δηλαδή με εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών, να γίνει συνειδητοποίηση
ότι, εκτός από την αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας για την λήψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας
είναι ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο το Κράτος,
αφορά τον διπλανό μας, αφορά και τον καθένα
μας, δηλαδή όλους μας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

‘Ετσι η σημερινή πραγματικότητα και οι κυκλοφοριακές συνθήκες, απαιτούν ο Β.Ο.Α.Κ. να είναι
ένας αυτοκινητόδρομος διπλού κλάδου δίιχνος ανά κατεύθυνση (22,25 μ.), με ΛΕΑ (Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης) και διαχωριστικό στηθαίο στη μέση (Διατομή α4ν*σ της εγκυκλίου 41/18-11-2005
πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) και ταχύτητα κυκλοφορίας (V85)
100 Κμ/ώρα), στα βόρεια του νησιού, με παράκαμψη
όλων των μεγάλων πόλεων. Θα πρέπει να γίνει ένας
αυτοκινητόδρομος, αντάξιος των λοιπών διευρωπαϊκών οδικών δικτύων στα οποία τυπικά είναι ενταγμένος και να αποτελέσει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην ιστορία του νησιού μας.
Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο μακροχρόνιος στόχος θα πρέπει να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες της Προισταμένης Αρχής από τις κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕΔΙ στην Κρήτη, έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία και αμεσότητα στην
λήψη των τεχνικών αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό
θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση
είτε η σύσταση και λειτουργία των Υποδομών Κρήτης, είτε αν αυτό δεν είναι εφικτό για άλλους λόγους,
η ενοποίηση και ενίσχυση μέσω αποσπάσεων ή μετατάξεων των σημερινών Υπηρεσιών του ΥΠΟΜΕΔΙ
στην Κρήτη (Ηράκλειο), με δομή: Προισταμένη Αρχή και 3 Διευθύνουσες Υπηρεσίες με αρμοδιότητες
α) συγκοινωνιακά β) υδραυλικά και γ) αεροδρόμια
(Καστέλλι, κ.λ.π.). Με το σχήμα αυτό και με αξιολογική στελέχωση, θα επιταχυνθούν διαδικασίες ωρίμανσης μελετών, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων, τα οποία εκ των πραγμάτων καθυστερούν στην
γραφειοκρατία του πολυκερματισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ πολλών Υπηρεσιών στην Αθήνα και
στην Κρήτη ,με φυσική συνέπεια την καθυστέρηση
στην λήψη αποφάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, για να αλλάξει μία απλή πινακίδα ορίου ταχύτητας στην εθνική οδό θα πρέπει να αποφασίσει
η αρμόδια Υπηρεσία Μελετών του ΥΠΟΜΕΔΙ στην

Κρήτη. Η δομή του Συμβουλίου είναι ανοιχτή στην
προσθήκη νέων μελών ενώ το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να συστήνει ad hoc ομάδες εργασίας
(Ο.Ε.) με αρμοδιότητα να εισηγούνται θέματα προς
επεξεργασία και να προτείνουν ειδικότερες δράσεις.
Οι συμμετέχοντες φορείς ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο Συμβούλιο.
Στους επιμέρους άμεσους και μακροπρόθεσμους
στόχους του Συμβουλίου ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
 Η συμβολή στη σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου της Περιφέρειας για την Καινοτομία με καταγραφή τομέων που προσφέρονται για επιχειρηματική δράση και ταυτοποίηση νομικών ή άλλων εμποδίων για επιχειρηματικές ή άλλες καινοτόμες δράσεις.
 Η εύρεση και ανάδειξη βέλτιστων παραδειγμάτων (good practices) επιχειρηματικής δράσης
προς μίμηση ή/και ενίσχυση.
 Η δημιουργία Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας
α/α ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.
Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
2. Tουρισμός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ζωής των κατοίκων της Κρήτης και τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. Συγκεκριμένα ο ρόλος του συμβουλίου, όπως αναφέρθηκε, είναι «να λειτουργήσει συμβουλευτικά
στην χάραξη πολιτικών της Περιφέρειας Κρήτης για
την Καινοτομία και να δράσει ως καταλύτης στην
διαδικασία της εφαρμογής και υλοποίησης των πολιτικών αυτών, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του, με στόχο να αποτελέσει η
Κρήτη πρότυπο Καινοτόμας Περιφέρειας. Το Συμβούλιο θα αποτελείται από εκπροσώπους του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού/ερευνητικού κόσμου
καθώς και από εκπροσώπους φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν αναπτυξιακές δράσεις για την

Με πρωτοβουλία του αιρετού Περιφερειάρχη
Κρήτης κ. Σ. Αρναουτάκη συστήθηκε πρόσφατα το
«Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας», ένα συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη και προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της
οικονομικής ανάπτυξης. Κύριος στόχος του Συμβουλίου θα είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ισχυρής και συνεχώς αναπτυσσόμενης Οικονομίας
της Γνώσης βασισμένης στην τεχνολογική καινοτομία που θα λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης για θέματα καινοτομίας, μεταφοράς καινοτομικών προϊόντων
και διαδικασιών στους παραγωγικούς φορείς του νησιού μας, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας
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3.

Ενέργεια

4.

Περιβάλλον

5.

Πολιτισμός

6.

Επιχειρηματικότητα

7.

Πράσινη Ανάπτυξη

στην Περιφέρεια με τη συνεργασία όλων των ιδρυμάτων, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και
ενός «τεχνολογικού portfolio» για την αξιοποίηση ώριμων τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες από φορείς και επιχειρήσεις της Κρήτης.
 Η δημιουργία «Γραφείου μιας Στάσης» αντίστοιχου των ΚΕΠ για την υποστήριξη και προώθηση
της επιχειρηματικότητας και τον περιορισμό
των εμποδίων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μετά από σχετικό αίτημα – πρόταση του Περιφερειάρχη, η Δ.Ε. όρισε ως Εκπρόσωπο του Τμήματος τον Πρόεδρο της Δ.Ε. κ. Π. Ινιωτάκη, με Αναπληρωτή του το μέλος της Δ.Ε. κ. Δ. Ρομπογιαννάκη.
Στη συνέχεια, και αφού καθορίστηκαν οι Ο.Ε.
που αναφέρονται παραπάνω, τα Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ όρισαν Μηχανικούς ως μέλη σε αυτές τις Ο.Ε. ως εξής:

ΑΠΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ποτηράκης Αντώνιος, Ηλκ Μηχ
Χατζάκης Εμμανουήλ, Μηχ. Η/Υ
Ταβερναράκης Γεώργιος2, ΠΜ
Ρουσάκης Μάρκος, ΠΜ
Χαρωνίτης Ιωάννης3, Μηχ – Αερον. Μηχ.
Λυράκη Πελαγία, ΜΜ
Παπαδάκης Βενιζέλος, ΠΜ
Τζαγκαρουλάκης Ιωάν. Μηχ. Περ.
Σγουρός Οδυσσέας4, ΑΜ
Πλατύρραχου Καλλιόπη, ΑΜ
Τριαματάκη Χαρά5, ΠΜ
Χαραλαμπάκης Ιωάννης, ΗΜ
Βερίγος Εμμαν. – Πολ/μος
Χωροτάκτης Μηχανικός,
Κουράκης Μιχ. ΠΜ

ΑΠΟ ΤΕΕ/ΤΔΚ
Παπαγιαννάκης Ιωάννης, ΗΜ
Κοτόπουλος Ιωάννης, Ηλκ. Μηχ.
Κοββαντζής Κωστας, Ηλκ Μηχ.
Αποστολάκη Χρυσή, Δομ. Μηχ,
Τζινευράκης Αντώνης, ΠΜ,
Μπεϊνόγλου Ηλίας, ΜΜ
Κονταξάκης Μιχάλης, ΜΠΔ,
Σαμιωτάκης Αντώνης, Μηχ. Περιβ.
Νικηφοράκη Γεωργία, ΑΜ,
Παπαβασιλείου Έμμιλία, ΠΜ,
Κιούσης Κώστας, ΜΠΔ
Λεράκης Μανώλης, ΜΠΔ
Καλλιγέρης Γιώργος, ΑΜ
Χαιρέτη Όλγα, ΗΜ

ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ 2010 - 2013
10/5/2011
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαΐου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, η πρώτη κοινή συνάντηση
των μελών των μονίμων Επιτροπών του Τμήματος για την 3ετία 2010 – 2013. Στόχος της συνάντησης αυτής, που πάγια γίνεται κάθε 3ετία, ήταν να γίνει ενημέρωση για το ρόλο και το έργο των Μόνιμων Επιτροπών, καθώς και ανταλλαγή απόψεων και παροχή διευκρινήσεων στους συναδέλφους. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλα (…ή σχεδόν όλα) τα 123 μέλη των Μονίμων Επιτροπών όπως εξάλλου φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

2
3
4
5

Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Προτείνουμε ο κ. Χαρωνίτης να οριστεί και ως Αναπληρωτής Συντονιστής της Ο.Ε. για την Ενέργεια.
Αντιπρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Γ.Γ. Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Η επιστημονική σας κατάρτιση και η εμπειρία
του καθενός από εσάς είναι η μεγάλη μας δύναμη γι
αυτό και επενδύουμε στη συνεργασία μεταξύ όλων μας. 123 Συνάδελφοι το 5% περίπου δηλαδή
των μελών του ΤΕΕ είναι η «δύναμη κρούσης».
Για την καλύτερη δυνατή και πιο αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών θα πρέπει ως μέλη κάθε επιτροπής άμεσα:
 να ορίσετε έναν συντονιστή
 να διαμορφώσετε το πλάνο δράσης σας
 να καθορίσετε την αντζέντα σας αναδεικνύοντας
τα σημαντικά θέματα
Από εσάς περιμένουμε ενεργή συμμετοχή,
πρωτοβουλίες και δράσεις από εμάς να περιμένετε την υποστήριξη και την ανάδειξη του έργου
σας.
Αυτή είναι η συμφωνία της κοινής μας πορείας
για τα επόμενα 3 χρόνια με στόχο ένα ανοιχτό-συμμετοχικό ΤΕΕ.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι σήμερα το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχοντας στα χέρια του τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας, έχει ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη 3ετία και συνεχίζει μια
προσπάθεια καθημερινής επαφής με τα μέλη του, όπως είχε δεσμευτεί. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ενημερώνει καθημερινά όλα τα μέλη του των οποίων διαθέτει το mail
τους, σχετικά με τις δράσεις του ΤΕΕ και των άλλων
φορέων των Μηχανικών, για σημαντικά νέα, εκδηλώσεις, ημερίδες, ή διαγωνισμούς και γενικότερα για
ζητήματα που άπτονται του επαγγελματικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος ενός Μηχανικού.
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή άλλα και
για την σημερινή σας συμμετοχή σε αυτή την πρώτη
κοινή συνάντηση των μελών των Μόνιμων Επιτροπών που μας έδωσε την ευκαιρία και να γνωριστούμε
καλύτερα με κάποιους από εσάς.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, oι Μόνιμες Επιτροπές
του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελούν το «βραχίονα» του έργου
της τριετίας που έρχεται ο οποίος καλείται να υλοποιήσει το προγραμματισμό δράσης που προήλθε από μια σπουδαία διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ:
 των μελών της Δ.Ε.,
 των Κλαδικών Συλλόγων
 των παρατάξεων
Οι Μόνιμες Επιτροπές θα προγραμματίσουν,
θα υλοποιήσουν και θα αναδείξουν το έργο του
ΤΕΕ/ΤΑΚ. Μέσα από τη δράση τους, ως «πυξίδα»
του Τμήματος, θα προκύψουν:
 Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ μέσα από ομάδες εργασίας που θα δίνουν απαντήσεις σε γενικά ή ειδικά θέματα-ζητήματα που μας απασχολούν
 Εκπροσωπήσεις του Τμήματος σε όλους τους
φορείς που απαιτείται.
Ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω τις Μόνιμες Επιτροπές, αν και όλοι μας τις γνωρίζουμε:
− ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
− ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
− ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
− ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
− ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
− ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
− ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΩΣΜΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
− ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
− ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
− ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
− Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
− Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια τους πίνακες με τα μέλη των
Μονίμων Επιτροπών όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ εύχεται επιτυχία στο έργο των
Επιτροπών με καλές προτάσεις και ιδέες για την προώθηση του έργου του ΤΕΕ, και ελπίζει ότι θα έχει μία άψογη
συνεργασία μαζί τους.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Π. Ινιωτάκης, Πρόεδρος Δ.Ε.
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΜ
2.
BARTOLOZZI PAOLO
ΜΠΔ
3.
ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΜ
4.
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΜ
5.
ΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΜ
6.
ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛ.
ΑΜ
7.
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
ΗΜ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Π. Ινιωτάκης, Πρόεδρος Δ.Ε.
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1.
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡ.
ΗΜ
2.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ
ΜΜ
3.
ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΠΜ
4.
ΜΥΡΙΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΜ
5.
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΤΜ
6.
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΜ
7.
ΣΤΡΙΛΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΜ
8.
ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΜ

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Μπάκιντας Κων/νος, μέλος Δ.Ε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΜ
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΗΜ
ΚΙΡΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΜ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΤΜ
ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΜ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛ.
ΑΤΜ
ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΜΙΧ.
ΠΜ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
ΔΟΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤΜ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Μπριλάκις Κων/νος, μέλος Δ.Ε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ
ΑΜ
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΜ
ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΜ
ΜΠΛΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦ.
ΠΜ
ΤΡΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΜ
ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΤΜ
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μ&ΑΝ Μ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
ΟΥΡΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΗΜ & ΜΗΥ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΜ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Ρομπογιαννάκης Δημ., μέλος Δ.Ε.
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΜ
2.
ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗ ΑΝΝΑ
ΑΜ
3.
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
Μ. ΟΡ. ΠΟΡ.
4.
ΚΡΙΤΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΜ
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συνέχεια πίνακα

συνέχεια πίνακα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Ρομπογιαννάκης Δημ., μέλος Δ.Ε.
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
5.
ΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΜ
6.
ΜΑΝΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΜ
7.
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΔ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
1.
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΜ
2.
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ
ΜΜ
3.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΜ
4.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΔ
5.
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ ΠΕΡΙΒ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΩΣΜΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Σγουρός Οδυσσέας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
1.
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΑΜ
2.
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Α
ΑΜ
3.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΜ
4.
ΧΑΪΤΑΣ ΓΙΑΝ – ΦΙΛΙΠ
ΑΜ
5.
ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΜ
6.
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΜ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Σφακιανάκη Βάννα, μέλος Δ.Ε
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΜ
2.
ΒΕΡΙΓΟΣ ΕΜΜΑΝ.
ΠΟΛ – ΧΩΡ.
3.
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΜ
4.
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΤΜ
5.
ΚΟΙΛΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΜ
6.
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡ.
ΑΜ
7.
ΞΥΔΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛ.
ΠΟΛ – ΧΩΡ.
8.
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ Σ
ΠΟΛ – ΧΩΡ.
9.
ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΜ
10.
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧ.
ΠΜ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
1.
ΧΗΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΤΜ
2.
ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΜ
3.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
ΠΜ
4.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΜ

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΩΣΜΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Σγουρός Οδυσσέας, Αντιπρόεδρος Δ.Ε
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΜ
2.
ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΜ
3.
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΜ
4.
ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΜ
5.
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΟΛΓΑ
ΑΜ
6.
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΜ
7.
ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΜ
8.
ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΜ
9.
ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΜ
10.
ΣΕΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΜ
11.
ΣΧΟΙΝΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΜ

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Ταβερναράκης Γεώργ., μέλος Δ.Ε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΜ
ΒΑΣΣΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΜ
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΜ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΜ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΜ
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΜ
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΜ
ΣΑΡΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΜ
ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ.
ΠΜ
ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΧ.
ΠΜ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΜ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Τριαματάκη Χαρά, Γ.Γ. Δ.Ε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧ ΠΕΡΙΒ.
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓ.
ΜΗΧ ΠΕΡΙΒ.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΜ
ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓ.
ΑΤΜ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΜ
ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΜΗΧ ΠΕΡΙΒ.
ΜΑΝΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΧΜ
ΚΕΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΜ
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘ.
ΜΗΧ. ΠΕΡ.
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΜ
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΜ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ.
ΧΜ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΜ
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α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

α/α
1.
2.
3.
1.
2.
3.

α/α
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.: Κατσαράκης Νικόλαος, μέλος Δ.Ε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΔ
ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧ
ΗΜ & Τ. Η/Υ
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
ΗΜ & Μ. Η/Υ
ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΛ
ΗΜ
ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΜ
ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΠΜ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΜ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΔ
ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΜ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΜ
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝ.
ΗΜ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΧΜ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Ν.Ε.: Χωραφάς Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος) ΠΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΤΜ
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
ΜΜ
ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΜ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
ΧΑΪΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΜ
ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΔ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤ.
ΑΤΜ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Ν.Ε.: Ρουκουνάκης Εμμαν. (Γραμματέας)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΜ
ΛΕΒΑΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.
ΠΜ
ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΜ
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΑΛΙΚΗ
ΑΜ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΤΜ
ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
ΑΜ

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Ε.) ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Ν.Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗ
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO»
19/4/2011
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στην Περιφέρεια Κρήτης με αίτημα την παράταση παράδοσης της β’
φάσης του έργου της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε.) που συστήθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Ν.Α. Λασιθίου και του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη «Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας Σπιναλόγκας για την ένταξη στον κατάλογο
της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO»:

Όπως γνωρίζετε ήδη η α΄ φάση του έργου της Ο.Ε. του θέματος παραδόθηκε στον ΥΠ.ΠΟ.Τ. κ. Γερουλάνο από
τον πρόεδρο της Δ.Ε. του Τμήματος μας και την Ομάδα Εργασίας στις 26.02.2011, κατά την επίσκεψή του στην
Σπιναλόγκα και έχει ήδη ξεκινήσει από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. η προβλεπόμενη περαιτέρω διαδικασία. H α΄ φάση περιείχε
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την
αναλυτική διερεύνηση και τεκμηρίωση του μνημείου της Σπιναλόγκας σύμφωνα με τα ρητά διατυπωμένα κρι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τήρια που θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση η UNESCO – που πρέπει να πληρούνται και να δικαιολογούνται με
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σαφήνεια και επάρκεια- για την ένταξή του στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τα αναλυτικά ερωτηματολόγια που έχουν ήδη δοθεί για τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε για το θέμα αυτό.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Γνωρίζετε επίσης ότι στις 13.03.2011, έγινε με πρόσκληση του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Δήμου Αγίου Νικολάου μετά από πρόταση της Ο.Ε., η πρώτη ανοικτή συλλογική συνάντηση φορέων και πολιτών στην Ελούντα για την
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, που κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη για την ουσιαστική αναζή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τηση κατευθύνσεων και προβλέψεων του διαχειριστικού σχεδίου μέχρι την οριστική του διατύπωση. Στην προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σεχή συνάντηση της, η Ο.Ε. θα συζητήσει το πλήρες πρόγραμμα συναντήσεων για τη συνέχιση της δημόσιας δια.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
βούλευσης. Παράλληλα με ευθύνη της Ο.Ε. συντάχθηκε και διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο για το θέμα, που μοι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ράστηκε κατά την πρώτη συνάντηση και έχει αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του Δήμου
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Αγίου
Νικολάου και της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ στον Άγιο Νικόλαο, για κάθε ενδιαφερόμενο. Για τη συ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μπλήρωσή του έχει δοθεί εύλογη προθεσμία μέχρι το τέλος Απριλίου 2011.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Καθίσταται σαφές σήμερα πως οι διαδικασίες συζήτησης με τους θεσμικούς επιχειρησιακούς φορείς της Περιφέρειας,
του Δήμου και των τοπικών υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και η ολοκληρωμένη διαβούλευση με τους φορείς και τους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για τη σχηματοποίηση προτάσεων και προβλέψεων ενός ολοκληρωμένου διαχει....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ριστικού σχεδίου που θα διαθέτει σαφές περιεχόμενο με προγραμματικό βάθος και θα έχει αποτελεσματικότητα για
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τη μελλοντική θετική πορεία της Σπιναλόγκας στην τοπική και περιφερειακή πραγματικότητα, απαιτούν σημαντι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κό χρόνο που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί αρχικά κατά τη σύναψη της σύμβασης. Η επεξεργασία ενός σωστά
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
διατυπωμένου σχεδίου απαιτεί εκτός από τη συμμετοχική διαπραγμάτευση και ολοκληρωμένα και προκοστολο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γημένα έργα με ρητές προβλέψεις φορέων υλοποίησης και πιθανών πηγών αναζήτησης χρηματοδοτικών πόρων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Στο Προεδρείο, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Από αριστερά
ο κ. Μπλακιντας, η κα Τριαματάκη, ο κ. Ινιωτάκης,
ο κ. Σγουρός και η κα Σφακιανάκη

Άποψη της αίθουσας
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Άποψη της αίθουσας
και του Προεδρείου.
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Κυρίως όμως μας υποχρεώνει στη διαρκή προσπάθεια καλλιέργειας μιας μέσης θετικής συνείδησης στους πολίτες
και στις υπηρεσίες για τα μελλοντικά ζητήματα του χώρου μετά την ένταξή του στον κατάλογο.

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

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

δραστηριότητα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

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

Μετά από τα παραπάνω σας ζητούμε να χορηγηθεί παράταση για την παράδοση της β΄φάσης του θέματος μέχρι 31.12.2011 και να ζητηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, η τροποποίηση της προθεσμίας ολοκλή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρωσης της προγραμματικής σύμβασης που λήγει στις 31.05.2011. Η β΄ φάση θα περιλαμβάνει έτσι τη διατύπωση
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου για το μνημείο, που θα αποτελεί προϊόν μιας ευρείας συνάντησης
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και συζήτησης των περιφερειακών και των τοπικών θεσμών και της ανθρώπινης κοινότητας της περιοχής της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σπιναλόγκας, μια πλήρη πρόταση επεξεργασμένων επιστημονικά προσεγγίσεων με ισχυρή βάση για την ανάδει....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ξη
και την προστασία της Σπιναλόγκας και χρήσιμο υλικό για την περιφερειακή συγκρότηση ενός μελλοντικού
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δικτύου μνημείων UNESCO στο επίπεδο της Περιφέρειας Κρήτης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΠΛΟΥΤΟΥ 20 ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
Μετά από την επιτυχημένη πορεία της Ο.Ε. με θέμα «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», και άλλοι Δήμοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον
για εκπόνηση αντίστοιχων Εργασιών για την περιοχή τους, όπως ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Μαλεβυζίου.
Ήδη, έχει αποσταλεί στο Δήμο Μαλεβυζίου, σχέδιο προγραμματικής σύμβασης (Π.Σ.) συνολικού ποσού
150.000,00€ για το ερευνητικό έργο της απογραφής πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού πλούτου 20 (είκοσι) οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου. Εφόσον ο Δήμος αποδεχτεί το αιτούμενο ποσό των 150.000,00€ και υπογράψει την Π.Σ. θα ακολουθήσει προκήρυξη των αντίστοιχων Ομάδων Εργασίας.

Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
Μετά από την παρουσίαση του έργου της Ο.Ε. από τα μέλη της Ο.Ε. Αρχιτέκτονες Μηχανικούς κ.κ. Χρυσούλα Κοκολάκη και Ευαγγελία Μουντράκη, η Δ.Ε. αποφάσισε να παραλάβει το έργο της Ο.Ε. Επιπλέον, επειδή
όπως ανέφεραν τα μέλη της Ο.Ε. τα κτίρια που έχουν ήδη εντοπιστεί είναι υπερδιπλάσια σε αριθμό από αυτά που περιλαμβάνονται σε προγενέστερη Ο.Ε. του έτους 1996 (και τα οποία η Ο.Ε. ανέλαβε να επικαιροποιήσει με βάση τις προδιαγραφές), η Δ.Ε. αποφάσισε να επεκτείνει το αντικείμενο της Ο.Ε. η οποία σε 2η φάση
θα αναλάβει να εντοπίσει – καταγράψει όλα τα κτίρια στην Ανατολική Κρήτη (Ηράκλειο – Λασίθι).

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από το υπ΄ αρ. 3608/07.02.2011 έγγραφο του ΤΕΕ και το σε αυτό συνημμένο
Φ.Ε.Κ./426/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2010 από το οποίο προκύπτει ότι ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
με την υπ’ αρ. Δ16γ/387/11/8ΓΟ/Γ απόφαση του όρισε μέλη στα Πειθαρχικά Συμβούλια του ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου την 8/3/2011 με θέματα α) Ορκομωσία τακτικών και
αναπληρωματικών μελών και β) Εκλογή Προέδρου και του αναπληρωτή του.
Με βάση την ψηφοφορία που έγινε, Πρόεδρος του 7μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε ο κ. Ν.
Καλοχριστιανάκης, Πολιτικός Μηχανικός με Αναπληρωτή αυτού τον κ. Αλ. Κλάδο, Πολιτικό Μηχανικό. Τα υπόλοιπα μέλη του Πειθαρχικού είναι: Παπαδάκης Γεώργιος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Παπαχατζάκη Όλγα, Πολιτικός Μηχανικός, Σακκαδάκης Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός, Σοφουλάκης Γεώργιος, Πολιτικός
Μηχανικός, και Τουλουπάκης Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός.

μικρά αλλά ενδιαφέροντα
• Συνάντηση μελών της Δ.Ε. με Εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων (πρώην) ΥΠΕΧΩΔΕ την 3/3/2011.

22

 Το πρώτο τετράμηνο του 2011 έγιναν δύο (2) τακτικές συνεδριάσεις στις 24-1-2011 με συνεχιζόμενη συνεδρίαση την 27-1-2011 και την 23-3-2011
με συνεχιζόμενη συνεδρίαση την 6-4-2011.
 Στην συνεδρίαση της 24-1-2011 πέρα από τις Ανακοινώσεις Προεδρείου, την ενημέρωση δραστηριότητας της Δ.Ε. και τον έλεγχο – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Δ.Ε. συζητήθηκαν και τα παρακάτω:
❍ Μόνιμες Επιτροπές λειτουργία Διοικούσας Επιτροπή και πλαίσιο δράσης. Αποφασίσθηκε
κατά πλειοψηφία η σύσταση και λειτουργία
των παρακάτω μόνιμων επιτροπών.
1. Προβολή και προώθηση των δράσεων του
έργου του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
2. Επαγγελματικά θέματα ασφαλιστικό και
αλληλεγγύης μηχανικών.
3. Μελετών και έργων του δημοσίου χωριστά.
4. Ιδιωτικά έργα και κατασκευές, ασφάλεια
και υγιεινή της εργασίας.
5. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός οικιστικό περιβάλλον.
6. Σύγχρονη αρχιτεκτονική δημόσιος χώρος,
αρχιτεκτονικό και μνημειακό απόθεμα.
7. Αντισεισμική και πολιτική προστασία.
8. Περιβάλλον.
9. Βιομηχανίας – ενέργειας – έρευνας.
10. Ιεράπετρας και Σητείας.
❍ Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος
του μηχανικού και κώδικας αμοιβών των μηχανικών. Κατά την συζήτηση η συνεδρίαση
διακόπηκε λόγω προχωρημένης ώρας και έλλειψης απαρτίας και προσδιορίσθηκε νέα συζήτηση για την 27-1-2011, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση των θεμάτων και να
παρθούν αποφάσεις.
 Στην συνεδρίαση της 27-1-2011(επαναληπτική
συνεδρίαση της 24-1-2011) συνεχίσθηκε η συζήτηση για το «Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και κώδικας αμοιβών των
μηχανικών» και
❍ Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία ψήφισμα που

εισηγήθηκε η ΠΑΣΚ-Σ, με το οποίο η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ, διαμαρτύρεται 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 τομέα, σε οριστικό κλείσιμο και έξοδο από το επάγγελμα και καλεί όλους τους
συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά και με
κάθε νόμιμο τρόπο στη συλλογική μας αντίδραση και στις κινητοποιήσεις, για να εκφράσουν με έντονο τρόπο την εναντίωση τους
στην καταρράκωση όλων των ρυθμίσεων που
κατακτήθηκαν ιστορικά με αγώνες των Ελλήνων Μηχανικών. Επίσης αποφασίσθηκε η
συμβολική κατάληψη των πολεοδομικών γραφείων του Ν. Ηρακλείου του Λασιθίου την 32-2011 καθώς και κοινή συνέντευξη τύπου με
τους κλαδικούς συλλόγους στα ΜΜΕ την 1-22011.
❍ Εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις αναθέσεις
μελετών με το νόμο 3316/05. Στην συζήτηση
του θέματος αυτού αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία να δοθεί γραπτή σύσταση προς τους εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ, να υποστηρίζουν,
στα πλαίσια της νομιμότητας, τους συναδέλφους μελετητές, μέλη του τμήματος μας, ώστε
τελικά να μην αδικούνται σε σχέση με άλλα εκτός Κρήτης διαγωνιζόμενα σχήματα, όπως
διαπιστώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις.
❍ Σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Η Πανεπιστημονική Κίνηση
Μηχανικών ζήτησε την μη εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών, πράγμα που δεν έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
 Στην συνεδρίαση της 16-3-2011 δεν διαπιστώθηκε απαρτία και η Αντιπροσωπεία συνήλθε ξανά
την 23-3-2011 όπου επιτεύχθηκε απαρτία και κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν πέραν από
τις Ανακοινώσεις Προεδρείου, την ενημέρωση
δραστηριότητας της Δ.Ε. και τον έλεγχο – ερωτήσεις – επερωτήσεις και τα παρακάτω θέματα:

23

❍ Απολογισμός – ισολογισμός του οικονομικού
έτους 2010 και Προυπολογισμός 2011. Στην
παρουσίαση του απολογισμού αναφέρθηκε ότι το σύνολο των εσόδων ήταν 921.760,37 Ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων για την πληρωμή 445 ενταλμάτων ήταν 581.065,21 Ευρώ,
ενώ το διαθέσιμο υπόλοιπο του 2010 είναι
340,695,16 Ευρώ. Τα παραπάνω ψηφίσθηκαν
από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά
πλειοψηφία.
❍ Ψήφισμα σχετικά με την δολοφονική ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στον λαό της Λιβύης και για την ανάγκη ύπαρξης δημοκρατικών θεσμών στην Λιβύη και γενικά σε όλες τις
χώρες της περιοχής και του κόσμου. Το ψήφισμα εισηγήθηκε η Πανεπιστημονική Δημοκρατική Κίνηση και ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία.
❍ Σχετικά με το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό.
Συζητήθηκε και έγινε αποδεκτό να κάνει μία
προεργασία - προετοιμασία η μόνιμη επιτροπή ασφαλιστικών του ΤΕΕ/ΤΑΚ για οργάνωση
ημερίδας, όπου θα κληθούν και ενημερωμένα εξειδικευμένα στελέχη από το κεντρικό ΤΕΕ
για ενημέρωση. Στο σημείο αυτό διακόπηκε η
συνεδρίαση, λόγω της προχωρημένης ώρας για
συνεχιζόμενη συνεδρίαση την 6η-4ου-2011.
 Στην συνεχιζόμενη συνεδρίαση της 6ης - 4ου 2011 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
❍ Οικονομική κρίση και συνέπειες στους μηχανικούς. Το θέμα εισηγήθηκε η Πανεπιστημονική Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών με τα
κυριότερα ζητήματα του:
 Άμεση κατάργηση των αντιασφαλιστικών
νόμων.
 Απόδοση των οφειλών του κράτους και
της εργοδοσίας στο ΤΣΜΕΔΕ.
 Διεκδίκηση των απωλειών του αποθεματικού του ΤΣΜΕΔΕ.
 Σύνταξη μετά από 30 χρόνια δουλειάς στα
60 για άντρες και στα 55 για γυναίκες.
 Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης.
 Ουσιαστική προστασία της μητρότητας,
άδεια κυήσεως, τοκετού, γαλουχίας και
φροντίδας των νεογέννητων.

 Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο για το

φορολογικό.
 Δημόσια και δωρεάν ενιαία ανώτατη εκ-













παίδευση με ένα πτυχίο 5ετούς διάρκειας
ανά ειδικότητα μηχανικού.
Κατάργηση των ΣΔΙΤ, των συμβάσεων
παραχώρησης και των νόμων αναδιάρθρωσης του κατασκευαστικού τομέα.
Ενιαίος κρατικός φορέας κατασκευών.
Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ενιαίοι κρατικοί φορείς
στους παραπάνω τομείς, που θα αποτελούν λαϊκή περιουσία.
Άμεση αύξηση των νομικά κατοχυρωμένων ελάχιστον αμοιβών μελέτης και επίβλεψης με αλλαγή του κώδικα αμοιβών.
Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων.
Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και ενώσεις επιστροφή όλων των
ελληνικών σωμάτων που χρησιμοποιούνται στους ιμπεριαλιστικούς στρατούς.
Κατάργηση των ξένων βάσεων στη χώρα.

Η εισήγηση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
❍ Ένταξη της Σπιναλόγκας στα μνημεία της
ΟΥΝΕΣΚΟ. Παρουσιάσθηκε από την πενταμελή ομάδα εργασίας σε προγραμματική σύμβαση με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, η Α’ φάση της εργασίας που περιλαμβάνει τα 4 από τα 10 κριτήρια του καταλόγου
της ΟΥΝΕΣΚΟ με βάση τα οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη ένταξης του χώρου στης Σπιναλόγκας στον κατάλογο αυτό. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στηρίζει κατά πλειοψηφία
αυτήν την προσπάθεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελλος και να προωθηθεί η διαδικασία για την ένταξη του μνημείου.
❍ Το άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αναφερόταν στην ποινικοποίηση των μηχανικών, μεταφέρθηκε να συζητηθεί στην συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας την 30/5/2011
ώστε να υπάρχει και εκπροσώπηση από υπηρεσίες και συλλόγους.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΓΙΑ
ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ
23/3/2011
Το παρακάτω ψήφισμα της Αντιπροσωπείας, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον Πρόεδρο, τη Δ.Ε. και το Προεδρείο
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, καθώς και στα ΜΜΕ:
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
Της 23ης Μαρτίου 2011
“Να σταματήσει τώρα η δολοφονική ιμπεριαλιστική επίθεση ενάντια στον
λαό της Λιβύης”
Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2011, μετά από πρόταση της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης Μηχανικών, σχετικά με την επίθεση ενάντια στον λαό
της Λιβύης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω:
Να σταματήσει τώρα η δολοφονική ιμπεριαλιστική επίθεση ενάντια στον λαό της
Λιβύης
Οι ιμπεριαλιστές δολοφόνοι με επικεφαλής τις ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία και συνολικά το
ΝΑΤΟ, με τις ευλογίες του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, ξεκίνησαν ένα απάνθρωπο
και βάρβαρο πόλεμο.
Τα δήθεν ανθρωπιστικά τους προσχήματα είναι πέρα για πέρα παραπλανητικά και υποκριτικά.
Αποτελούν στάχτη στα μάτια των λαών. Δεν τους έπιασε ο πόνος για τα προβλήματα του
λαού της Λιβύης.
Οι υδρογονάνθρακες και οι άλλοι ενεργειακοί πόροι της Λιβύης είναι ο πραγματικός τους
στόχος.
Ούτε ο δικτάτορας Καντάφι είναι ο στόχος τους. Δικός τους φίλος και προστατευμένος
και οικονομικός συνέταιρος ήταν για πολλά χρόνια.
Οι ιμπεριαλιστές για να δικαιολογήσουν τον βρώμικο πόλεμο επικαλούνται την «διεθνή
νομιμότητα» από τον ΟΗΕ.
Εμείς πιστεύουμε ότι ο μόνος που νομιμοποιείται για να φτιάξει το μέλλον του είναι ο
Λαός της κάθε χώρας.
Εξ άλλου τους μάθαμε τώρα πια. Γιουγκοσλαβία, Σουδάν, Ιράν, Ιράκ, Λατινική Αμερική.
Παντού ο ίδιος στόχος. Οι λαοί και τα δικαιώματα τους και τα όλο και περισσότερα κέρδη για τους ιμπεριαλιστές και τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους.
Νόμιμο για την κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία και για τους οικονομικούς τους υποστηρικτές είναι να χρησιμοποιούνται οι αμερικανονατοικές βάσεις (Σούδα - ‘Ακτιο) και οι
ελληνικές (Άραξος, Ανδραβίδα) στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστών συμμάχων τους, δολοφονώντας τους λαούς χωρίς να μπουν στον κόπο να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό ακόμα και
το κοινοβούλιο.
Γι αυτό σήμερα εμείς, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ, καταδικάζουμε τον βρώμικο και ανήθικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο και απαιτούμε να σταματήσουν αμέσως οι βομβαρδισμοί.
Καμιά συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο αυτό και ιδιαιτέρα της βάσης της Σούδας.
Επίσης στηρίζουμε την ανάγκη ύπαρξης δημοκρατικών θεσμών στην Λιβύη και γενικά σε
όλες τις χώρες της περιοχής και του κόσμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Αγαπάκης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευφροσύνη Μαυράκη-Τσαγκαράκη
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Κασαπάκης

Πρόσκληση κινητοποίησης για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό μοντέλο
διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί μας
Καθώς το πρόβλημα των απορριμμάτων οξύνεται, απειλούνται πρόστιμα από την Ε.Ε. για
τους ανεξέλεγκτους χώρους απόθεσης και μαγειρεύονται επικίνδυνες «λύσεις» στην
πλάτη της τοπικής κοινωνίας, είναι ανάγκη οι πολίτες της Κρήτης να απαιτήσουν περιβαλλοντικά ασφαλή, κοινωνικά δίκαιη, οικονομική και συνολικά βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.
Υπογράψαμε την πρόσκληση του Δικτύου Οικοκρήτη και καλούμε το ΤΕΕ/ΤΑΚ, όλους
τους Συλλόγους και τις Παρατάξεις των Μηχανικών να κάνουν το ίδιο. Καλούμε και όλους τους συναδέλφους να υπογράψουν ατομικά στο http://www.gopetition.com/petitions/aporrimmatakriti.html
Στο κείμενο – κάλεσμα του Δικτύου Οικοκρήτη αναφέρεται:
Οι προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν διατυπωθεί εδώ και αρκετό καιρό, περιγράφουν με σαφήνεια ένα αποκεντρωμένο και ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της
παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων, διαλογή στην πηγή με 4 κάδους, δημιουργία περισσότερων κέντρων διαλογής-ανακύκλωσης, εκτεταμένη κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων τόσο σε οικιακό
επίπεδο όσο και σε μονάδες σε επίπεδο δήμων. Αυτά, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ακόμα ενός ή και περισσότερων εργοστασίων μηχανικής ανακύκλωσης/κομποστοποίησης και με σωστά φτιαγμένους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Με βάση τη διεθνή εμπειρία, εκτιμούμε πως με τη σταδιακή εφαρμογή των παραπάνω, σε 10-15 χρόνια
αυτοί οι χώροι θα δέχονται μόνο το 15% της ποσότητας των σημερινών απορριμμάτων. Επίσης, ζητούμε να αποκατασταθούν αμέσως όλες οι ανεξέλεγκτες χωματερές και τα ρέματα με τα πεταμένα σκουπίδια... Επιτυχημένα στοιχεία εφαρμογής αυτού του μοντέλου υπάρχουν και στην Κρήτη όπως η ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά, το κέντρο συλλογής και επαναχρησιμοποίησης του ΦΟΔΣΑ Βορείου Πεδιάδος στη Χερσόνησο και η διαλογή στην πηγή με 3 κάδους στη συνοικία της
Αγ. Τριάδας του Ηρακλείου.
Τονίζουμε πως είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην επιλογή της τεχνολογίας καύσης απορριμμάτων με οποιαδήποτε μορφή, για τους εξής λόγους:
Α. Έχει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως εκπομπές επικίνδυνων αερίων και παραγωγή τοξικής στάχτης (τουλάχιστον το 25% του αρχικού όγκου των απορριμμάτων!), η οποία πρέπει να θάβεται με πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
Β. Για τους ίδιους λόγους θα πυροδοτήσει κοινωνικές αντιδράσεις.
Γ. Έχει υπερβολικά υψηλό κόστος και δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το μοντέλο που περιγράψαμε.
Δ. Όταν, μετά από πολλά χρόνια κατασκευής, λειτουργήσει θα δεσμεύει όλους τους δήμους να παρέχουν τεράστιες
ποσότητες απορριμμάτων για δεκαετίες. Συνεπώς βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την εφαρμογή της πρόληψης
και της ανακύκλωσης.
Ε. Είναι ασύμβατη με την πρόσφατη Οδηγία 98/2008 της Ε.Ε.
Παρά τα τόσο σοβαρά μειονεκτήματα, αυτή η απαράδεκτη λύση προωθείται σε όλη την Ελλάδα από διαπλεκόμενα πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα. Δηλώνουμε πως αν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης υιοθετήσει
αυτή τη «λύση», θα κινηθούμε άμεσα για τη ματαίωσή της, ενημερώνοντας τις τοπικές κοινωνίες και χρησιμοποιώντας κάθε νομικό μέσο.
Καλούμε λοιπόν φορείς και πολίτες της Κρήτης:
• Να συνυπογράψουν αυτό το κείμενο
• Να πιέσουν τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση της κατεύθυνσης διαχείρισης που προτείνει
• Να πάρουν μέρος σε ανοιχτή συγκέντρωση, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί σύντομα, για οργάνωση
και συντονισμό της δράσης μας σε όλο το νησί.
Ολόκληρο το κείμενο υπογραφών στο: http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=7045

Κοινωνική προσφορά.
Το ΤΕΕ-ΤΑΚ στη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει η Χώρα μας οφείλει να επιδείξει το κοινωνικό του πρόσωπο. Δεν πρέπει μόνο να κάνουμε και να παραμένουμε στην
κριτική, αλλά έχουμε υποχρέωση να σταθούμε και δίπλα στην βαριά χειμαζόμενη Χώρα με
ότι δυνάμεις διαθέτουμε και να δείξουμε έμπρακτα την συμπαράσταση μας.
Ένας τομέας στον οποίο μπορούμε άμεσα να ανταποκριθούμε και να συνεισφέρουμε,
είναι ο έλεγχος στατικής επάρκειας σχολείων και νοσοκομείων, από ομάδες εργασίας από
κοινού με τις υπηρεσίες των αντιστοίχων φορέων, με αμοιβή από το ΤΕΕ και μέσα από
προγράμματα ή προϋπολογισμούς των φορέων τους.
Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι είναι εφικτό και προτείνουμε:
Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τους αντιστοίχως αρμόδιους φορείς, να προχωρήσει το ΤΕΕ-ΤΑΚ σε σύσταση ομάδων εργασίας, οι οποίες θα αμειφθούν αφενός μεν από
προγράμματα, αν υπάρχουν των φορέων αυτών ή από εγγεγραμμένα κονδύλια των προϋπολογισμών τους, αφετέρου δε από το ΤΕΕ-ΤΑΚ ως Ο.Ε. με αμοιβές οι οποίες θα διακρίνονται από κοινωνική ευαισθησία λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή συγκυρία και οι οποίες θα κάνουν τα παρακάτω:
1. Θα πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους των κτιρίων και θα προτείνουν
τους απαιτούμενους τρόπους αποκατάστασης σε πρώτη φάση.
2. Σε δεύτερη φάση θα εκπονήσουν τις μελέτες όπου απαιτούνται.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε δυο στόχους:
1. Δίνουμε δουλειά σε συναδέλφους στους δύσκολους αυτούς καιρούς.
2. Πραγματοποιούμε ένα κοινωνικό έργο άκρως απαραίτητο για την ασφάλεια των ως άνω ευαίσθητων κτιρίων. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το θέμα της ασφάλειας των σχολείων και των νοσοκομείων είναι συνεχώς στην επικαιρότητα κανείς όμως δεν δίνει μια
συγκεκριμένη λύση.

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

OI MHXANIKOI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Είμαστε μπροστά σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση του Κεφαλαίου κατά των εργαζομένων.
Με την συνεργασία της ΕΕ, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του ΔΝΤ και τη φανερή η συγκαλυμμένη υποστήριξη των διαφόρων εξαπτέρυγων του κατεστημένου, το Κεφάλαιο επιχειρεί
να πάρει πίσω ó,τι οι εργαζόμενοι έχουν κατακτήσει τα τελευταία 150 χρόνια.
Στόχος τους είναι να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία στην αναπαραγωγή των κερδών, να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση τους απέναντι στα άλλα καπιταλιστικά κέντρα, να προετοιμάσουν τη φάση της ανάκαμψης από την καπιταλιστική οικονομική κρίση και όλα αυτά σε βάρος των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Είναι πρόσχημα το δημοσιονομικό έλλειμμα, για το οποίο εξάλλου οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμιά ευθύνη για τη δημιουργία του.
Το δημιούργησαν και το διογκώνουν οι φοροαπαλλαγές και η κρατική χρηματοδότηση της
πλουτοκρατίας, που προκλητικά συνεχίζονται.
Παρά την κρίση οι στρατιωτικές δαπάνες υπέρ του ΝΑΤΟ αυξάνονται. Δες την συμμετοχή
μας στον πόλεμο της Λιβύης.
Η ανισομετρία και η αναρχία της καπιταλιστικής ανάπτυξης δεν είναι αποτέλεσμα «κακής»
διαχείρισης των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, αλλά ίδιο χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήματος. Μιας καπιταλιστικής ανάπτυξης, οργανικά ενταγμένης στη στρατηγική της ΕΕ, που
δένει βαθύτερα τη χώρα μας στο άρμα των ανταγωνισμών και των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων.
Οι στόχοι του Μάαστριχτ, της Λισαβóνας και της Μπολóνια στο ίδιο πράγμα αποσκοπούν.
Με την εφαρμογή του μνημονίου, η άρχουσα τάξη συνθλίβει το λαό για να εξασφαλιστούν
οι τόκοι προς τις τράπεζες, οι φοροαπαλλαγές των επιχειρηματικών ομίλων, τα οικονομικά κίνητρα προς το κεφάλαιο.
Ακόμη όμως και να διαφωνεί κανείς με τα αίτια της κρίσης δεν μπορεί να μην βλέπει τις
συνέπειες της.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση το Τ.Ε.Ε /Τ.Α.Κ θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να αντιδράσει και να οργανώσει την πάλη των μηχανικών ενάντια στην πολιτική αυτή που
μόνο δεινά και προβλήματα φέρνει στους συναδέλφους.
Στο κάτω κάτω έχει και θεσμική υποχρέωση απέναντι στην χώρα.
Η Πανεπιστημονικη έφερε για συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ το θέμα της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της στους μηχανικούς από τις αρχές του Δεκέμβρη 2010.
Το θέμα συζητήθηκε τελικά τον Απρίλη 2011.
Καταθέσαμε μια σειρά προτάσεων πάνω στο θέμα, που θα ανακούφιζαν τους συνάδελφους.
Ζητήσαμε την μείωση των εισφορών προς το ΤΣΜΕΔΕ, αφού στις σημερινές συνθήκες αυτές γίνονται δυσβάσταχτες.
Δυστυχώς οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν.
Και ακόμη πιο δυστυχώς δεν ακούσαμε άλλες προτάσεις.
Ηράκλειο Μάης 2011
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ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ…
ΟΝΕΙΡΟ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος για την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι ανάκαμψη δεν μπορεί να γίνει με τα
σημερινά δεδομένα αν δεν γίνει επανεκκίνηση και επανεκκίνηση δεν
μπορεί να θεωρείται μόνο η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος.
Επανεκκίνηση της οικονομίας σημαίνει την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή της αγοραστικής ικανότητας της κοινωνίας, μέσα από την ενίσχυση του παραγωγικού τομέα, όχι όμως με την μορφή επιδοτήσεων αλλά με την παραγωγή έργου το οποίο θα οδηγεί
σε διατήρηση των θέσεων εργασίας που υπάρχουν και θα συμβάλει στη δημιουργία νέων. Παραγωγή έργου σημαίνει ανάπτυξη
υποδομών και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου με ταυτόχρονη οικονομική ενδυνάμωση της πολιτείας.
Στην περίπτωση της οικοδομής και των δημοσίων έργων
όπου δραστηριοποιείται ο μεγάλος όγκος των συναδέλφων μηχανικών είτε ως μελετητές είτε ως κατασκευαστές είτε ως δημόσιοι
υπάλληλοι, αύξηση των πραγματοποιούμενων έργων αλλά και έγκαιρη πληρωμή τους σηματοδοτεί αύξηση του απασχολούμενου δυναμικού
και διάχυση χρήματος στην αγορά.
Ένα δημόσιο έργο για να γίνει πρέπει να έχει μελέτες, απαλλοτριώσεις, προϊσταμένη αρχή,
διευθύνουσα υπηρεσία, ανάδοχο. Στατιστικά για την παραγωγή έργου 10.000.000€ απασχολούνται 100 άτομα σε διάφορες θέσεις, από μελετητή, επιβλέποντα, εργοταξιάρχη έως εργάτη, αν προσθέσουμε και τους προμηθευτές ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στα 150 άτομα. Αν υπολογίσουμε ότι σε κάθε άτομο αντιστοιχεί μια τριμελής οικογένεια, έχουμε 450 τα άτομα
που εξαρτώνται από το έργο. Αν υπολογίσουμε τώρα και τις καθημερινές ανάγκες επιβίωσης αυτών των 450 ατόμων βλέπουμε την πραγματική διάχυση του χρήματος στην αγορά και τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Άλλωστε από το κόστος που κοστίζει ένα έργο στατιστικά το 60%-70% επιστρέφει στο κράτος με την μορφή έμμεσων, άμεσων φόρων, ΦΠΑ, ΙΚΑ,
ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ, και λοιπών άλλων εισφορών καθώς κάθε φορά που τα χρήματα αλλάζουν «χέρια» το κράτος επωφελείται.
Επιπλέον με την παραγωγή ενός δημοσίου έργου έχουμε και την παραγωγή σημαντικών υποδομών που αυξάνουν την ποιότητα ζωής και το βιοτικό επίπεδο αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών μας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερους. Είμαστε κατεξοχήν τουριστική οικονομία αφού δεν έχουμε βαριά βιομηχανία και καταφέραμε να καταστρέψουμε την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή μας. Με αυτό το απλό παράδειγμα
βλέπουμε πως είναι δυνατό να αντιστρέψουμε τον κατήφορο που κινείται η χώρα και με λίγα
πραγματικά έξοδα (αφού τα περισσότερα επιστρέφουν στο κράτος) να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομίας και εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.
Αν δεν θέλουμε να μείνει όνειρο η ανάκαμψη και η επανεκκίνηση της οικονομίας η λύση είναι η τόνωση των μικρομεσαίων δημοσίων έργων και της οικοδομής που αποτελούν την
ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Οι τομείς αυτοί μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πολυπόθητη αναθέρμανση και τη διάχυση χρήματος στην αγορά που με τον κύκλο του
ωφελεί και το επίπεδο ζωής των πολιτών και την πολιτεία.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΑΚ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΔΚ
ΕΜΜΔΥΔΑΣ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ΕΜΔΥΔΑΣ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ
Ηράκλειο 19.4.2011

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στα πλαίσια των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Συνδέσμων Εργοληπτών της Κρήτης και μετά την ομόφωνη απόφαση, για τις κινητοποιήσεις του κλάδου, του 67ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα στις 7,8
& 9/4/2011, παραχωρείται σήμερα-με την ενεργή συμπαράσταση και συμμετοχή των ΤΕΕ Κρήτης, ΕΜΔΥΔΑΣ Κρήτης και του Περιφερειακού Γραφείου Κρήτης του ΣΑΤΕ- ενημερωτική συνέντευξη τύπου για τα
προβλήματα που απασχολούν τον εργοληπτικό κλάδο της Κρήτης αλλά και τους Μηχανικούς του Δημόσιου Τομέα. Θα ακολουθήσει στις 12.00 μμ συμβολική κατάληψη των Γραφείων της αποκεντρωμένης Διοίκησης της περιφερειακής ενότητας Κρήτης με επίδοση υπομνήματος στον Γ. Γραμματέα.
Οι Εργολήπτες της Κρήτης:
Βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις εξαιτίας των πολλών και φλεγόντων προβλημάτων που πνίγουν τον
κλάδο με προεξάρχοντα τον οικονομικό στραγγαλισμό του και την ανεργία. Παράλληλα προωθείται από το
Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., σχέδιο Νόμου με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης
και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων- Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων
και λοιπές διατάξεις», απαράδεκτο για το σύνολο των μικρών και μεσαίων Εργοληπτών της χώρας.
Εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και ανησυχία όλων από την εντεινόμενη ανεργία και κρίση που
μαστίζει τον κατασκευαστικό κλάδο, ανεργία που απλώνεται σε πάνω από 100.000 επαγγελματίες και
εργατοτεχνίτες σε όλη την χώρα. Η κρίση δε αυτή υποδαυλίζεται από:
• Την ακήρυχτη στάση πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για τα
εκτελεσμένα έργα, που οδηγεί πολλές από αυτές σε οικονομική κατάρρευση.
• Το συνεχές «ψαλίδισμα» του Π.Δ.Ε., με πρόφαση την μείωση των ελλειμμάτων, την ώρα που η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη από «ενέσεις» αναπτυξιακού χαρακτήρα.
• Την καθυστέρηση του προγράμματος ΕΣΠΑ.
• Την κατάργηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν κύρια την περιφέρεια, όπως το «ΘΗΣΕΑΣ» και η άτυπη παύση άλλων, όπως το «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
• Την προωθούμενη Νομοθετική παρέμβαση στο Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των Δ.Ε. με σχέδιο Νόμου που αντί να μάχεται την αδιαφάνεια και την διαπλοκή την καλλιεργεί και την ενισχύει με νέες εστίες ανάπτυξης, που αντί να περιορίζει το τέρας της γραφειοκρατίας το γιγαντώνει ακόμη περισσότερο με συνέπεια τον πολλαπλασιασμό των εν δυνάμει εστιών διαφθοράς. Είναι απολύτως βέβαιο ότι με
τις προτεινόμενες ρυθμίσεις το περιβάλλον του συστήματος παραγωγής των Δ.Ε. θα γίνει περισσότερο νοσηρό και αναξιόπιστο με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδιάρθρωση του.

• Λήψη θεσμικών μέτρων, που χωρίς να έχουν οικονομικό κόστος για την Κυβέρνηση, μπορούν να
χαρακτηριστούν, άμεσα ή έμμεσα ως «όπλα» ενάντια στην ανεργία, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως
«όπλα» ενάντια στην αδιαφάνεια και συναλλαγή.
Σαν τέτοια μέτρα προτείνουμε:
-- Υποχρεωτική εφαρμογή της νομοθεσίας για
τα Δ.Ε. και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα:
-- Κατάργηση της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης έργων και διενέργειας διαγωνι- Από την κοινή συνέντευξη τύπου την 19/4/2011
σμών με προσκλήσεις
-- Κατάργηση κάθε ειδικού όρου στην διακήρυξη: Οι όποιες ειδικές απαιτήσεις να ζητούνται πριν την υπογραφή της σύμβασης και όχι
ενωρίτερα.
-- Κατάργηση του συστήματος Μελέτη-Κατασκευή ως διαδικασία δημοπράτησης.
-- Χρησιμοποίηση των πιστώσεων ΣΑΤΑ αποκλειστικά για την χρηματοδότηση μικρών
έργων τοπικής εμβέλειας. Να θεσπισθεί ο έλεγχος, της διαχείρισης των πιστώσεων από
Από τη συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΑποκεντρωμέΣΑΤΑ, από ορκωτό λογιστή.
-- Να εκδοθεί επιτέλους το Προεδρικό Διάταγ- νης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης την
19/4/2011
μα για το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.), που αποτελεί απαίτηση όλης της κοινωνίας
-- Να καταργηθούν τα έργα με αυτεπιστασία από τους Ο.Τ.Α. Η αυτεπιστασία έχει μετατραπεί σε
εργαλείο κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος.
• Ένταξη στο ΕΣΠΑ μικρών έργων στην περιφέρεια και επανέναρξη των αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν σταματήσει.
• Απόσυρση του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου για το θεσμικό πλαίσιο, που προάγει την αδιαφάνεια
και ενισχύει την γραφειοκρατία στα Δημόσια Έργα και επανέναρξη του διαλόγου από μηδενική βάση.

Ζητούμε
• Άμεση καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.
Οι οφειλές αυτές ξεπερνούν, σήμερα, σε όλη τη χώρα, τα 2,5 δις ευρώ.
• Αύξηση του Π.Δ.Ε. με πρόνοια σε μικρά έργα στην Περιφέρεια που θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα δράσουν ανασχετικά στην ανεργία.
• Λήψη ανακουφιστικών φορολογικών μέτρων (ρύθμιση του ΦΠΑ μη εξοφληθέντων τιμολογίων, συμψηφισμός χρεών δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα)

Οι Μηχανικοί του Δημοσίου:
Συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματα του εργοληπτικού κλάδου που στην παρούσα συγκυρία της
οικονομικής κρίσης υπηρετούν την διαφάνεια και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης του τόπου.
Παράλληλα σε ότι μας αφορά δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχθούμε:
• Καμιά μείωση στο εισόδημά μας είτε αυτές αφορούν τους μετατασσόμενους συναδέλφους στα πλαίσια της εφαρμογής του “Καλλικράτη” είτε παραπέρα περικοπές των επιδομάτων μας. Διεκδικούμε
Κλαδικό Μισθολόγιο Διπλ. Μηχανικών που θα αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του Κλάδου μας σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
• Καμιά παραπέρα διάλυση του Δημόσιου Τομέα. Ήδη με τις ασκούμενες πολιτικές εδώ και χρόνια ξεπουλιέται ο Δημόσιος πλούτος, ιδιωτικοποιούνται όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες του Δημοσίου,
περιθωριοποιούνται οι Δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες. Με την πρόσφατη απόφαση που ανακοινώθηκε στον τοπικό τύπο δίνονται μελέτες και του επαρχιακού δικτύου όλης της χώρας στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Το πάγωμα των προσλήψεων και η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων θα ολοκληρώσει την διάλυση του όποιου Δημόσιου Τομέα έχει απομείνει.
• Καμία υποχώρηση στη επιχειρούμενη συρρίκνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας
δικαιωμάτων. Ήδη πληρώνουμε ακριβά τις συνέπειες των αντιασφαλιστικών νόμων του παρελθόντος
καθώς και του πρόσφατου νόμου Πετραλιά (Ν. 3655/08), που κατήργησε το ΤΣΜΕΔΕ, επιδείνωσε την
κατάσταση των ασφαλισμένων και έθεσε σε σοβαρή αμφισβήτηση τα υψηλά αποθεματικά του Ταμείου
μας, που συγκεντρώθηκαν εδώ και χρόνια αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους του.
• Την εξίσωση και συνεπώς την ισοπέδωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, μέσω των αντίστοιχων ΠΔ που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.
• Άλλα φορολογικά βάρη και ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Ως μισθωτοί σηκώνουμε ήδη τα περισσότερα φορολογικά βάρη σ΄ αυτή τη χώρα τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, σε ένα κατάφωρα άδικο φορολογικό σύστημα με υψηλούς έμμεσους φόρους από τη μία και συνεχώς διογκούμενη φοροαπαλλαγή και φοροαποφυγή από την άλλη για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δεν πάει άλλο.
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ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. επικοινωνίας: 6974640396
Email: evrentzu@otenet.gr

Δελτίο Τύπου
Αριθ. Πρωτ. 165

Θέμα: Συγχαρητήρια επιστολή στην συνάδελφο Μαρία Γιατρομανωλάκη και
στην υποψήφια συνάδελφο Ελίνα Ανδρουλακάκη
Συγχαρητήρια από το Δ.Σ. του ΣΑΝΗ στην συνάδελφο Μαρία Γιατρομανωλάκη για την
βράβευση της στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων.
Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων προκηρύχτηκαν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί σε 4 ενότητες.
Στον τομέα “Εικαστική Παρέμβαση” υλοποιημένο έργο, η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου “Χώρος Ιστορίας και μνήμης της πόλης στην ανατολική στοά του προμαχώνα Μαρτινέγκο – στοά Μακάσι” με συντάκτρια την συνάδελφο Μαρία Γιατρομανωλάκη τιμήθηκε με
το πρώτο βραβείο του τομέα. Την μελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων συνέταξε ο συνάδελφος
μηχανολόγος Κώστας Μπαριτακης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι επιβλέποντες μηχανικοί ήταν οι παραπάνω συνάδελφοι σε συνεργασία
με την κα. Γιάννα Κύρκα προϊσταμένη του τμήματος Ενετικών Τειχών.

Συγχαρητήρια και στην υποψήφια συνάδελφο, Ελίνα Ανδρουλακάκη για την διάκριση της
στον πανελλήνιο φοιτητικό διαγωνισμό με θέμα: “το γραφείο του Αρχιτέκτονα”. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ως παράλληλη ενεργεία στα πλαίσια του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων του ΣΑΔΑΣ.
Η συνάδελφος, φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής και κόρη συναδέλφου πολίτικου μηχανικού Γιαννη Ανδρουλακάκη, πήρε συμμετέχοντας σε μια ομάδα, μια από τις έξι ισότιμες διακρίσεις που δόθηκαν σε αυτή την ενότητα.
Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΣΑΝΗ της ευχόμαστε ότι καλύτερο για την επαγγελματική της σταδιοδρομία και την ζωή της.

Ηράκλειο, Απρίλιος 2011, για το δ.σ. του σ.α.ν.η.

η πρόεδρος
Φανή Κουτσουμπού

η γραμματέας
Εύη Μουτσοπούλου
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Ηράκλειο, 07-05-11

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Συνάδελφοι, η μείωση των μισθών συναδέλφων μας συνεχίζεται.
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 Περιφέρειες και το μετατασσόμενο προσωπικό σε Περιφέρειες και Δήμους «δεν θα χάσει τις τυχόν
επιπλέον αποδοχές και τα πάσης φύσεως επιδόματα διατηρώντας τα ως προσωπική διαφορά»
(άρθρα 255, 256,257).
Έξι μήνες μετά 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, δικαιούνται μόνο το σύνολο το σύνολο των
αποδοχών του φορέα στον οποίο μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον απολαβές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται».
Σύμφωνα και πάλι με τον Ν.3899/2010 άρθρο 9, παρ. 1: «Η μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις την 31.12.2010 και από 1.1.2011 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό των περιφερειών, ή μετατάσσεται σε δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 και ανεξαρτήτως δημοσιεύσεως ή μη
των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης ή μετάταξής του, καταβάλλεται έως τον Απρίλιο του
2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07 120 του
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
με την ίδια έως την 31.12.2010 διαδικασία». (Ήδη με το έγγραφο 19336/18-4-2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ η
διαδικασία παρατείνεται μέχρι τέλους του έτους). Με βάση τη διάταξη αυτή, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε δήμους δεν καταβάλλεται από τον
οικείο δήμο, αλλά από την Περιφέρεια. Όμως στους υπαλλήλους αυτούς συνεχίζει να καταβάλλεται ο μισθός που λάμβαναν έως 31/12/2010 ως νομαρχιακοί υπάλληλοι και όχι ο μισθός
της θέσης στην οποία μετατάχθηκαν, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του Ν. 3899/2010.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μη πληρωμή των εξόδων κίνησης και του επιδόματος ειδικής απασχόλησης ενώ δεν καταβάλλονται πλέον επιδόματα όπως το 2% των πρώην υπαλλήλων του
ΥΠΕΧΩΔΕ και η προσωπική διαφορά (πρόσθετα μάλιστα διατυπώθηκε η άποψη από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ότι δεν δίνατε να λαμβάνουν υπόψη τους πράξεις των Δήμων που αφορούν τα μισθολογικά κλιμάκια , τα επιδόματα θέσεις, μεταβολές στα οικογενειακά επιδόματα κλπ και ότι δεν θα τα πληρώνουν έως τις 31/12/2011).
Αν και,
Στις 31-3-2011, στο άρθρο 267 του Ν. 3852/2010 προστέθηκε στην παρ. 2 εδάφιο ως εξής:
[Αρχή Τροποποίησης]«Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού, είναι επιτρεπτή η πραγματοποίηση δαπανών, χωρίς τους περιορισμούς των δωδεκατημορίων ή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), από συνενούμενους ή μη
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δήμους, οι οποίες αφορούν τη μισθοδοσία προσωπικού που μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε αυτούς, που προκύπτουν από την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του παρόντος, περιλαμβανομένης και της καταβολής των προνομιακών επιδομάτων, καθώς και όσες αφορούν την εκπλήρωση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν γένει εκτέλεση έργων.» - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 267 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 26 ΤΟΥ Ν. 3938/11, ΦΕΚ-61 Α/31-3-11 [Τέλος Τροποποίησης].
Ακόμη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/95080/0022/29-12-2008 ΚΥΑ για τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ, στο αποφασιστικό σκέλος, παράγραφος 3, ορίζεται ρητά ότι «Η αποζημίωση
αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους οικείους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και σε καμία περίπτωση
και για οποιοδήποτε λόγο τον κρατικό προϋπολογισμό, η δε καταβολή της θα γίνεται με χωριστό
τίτλο πληρωμής τμηματικά στο τέλος κάθε μηνός».

Από το

Ριχάρδο Α. Ποβάσκη
Πολιτικό Μηχανικό, Ε.Δ.Ε.

Ούτε η Περιφέρεια ούτε οι Δήμοι αποκαθιστούν την παραπάνω νομιμότητα.
Συνάδελφοι,
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουμε ενεργά στην

Το παρακάτω έγγραφο απέστειλα στις 26 Απριλίου 2011 στο Τ.Ε.Ε.
(Πρόεδρο κ. Χ. Σπίρτζη και Μέλη Διοικούσας Επιτροπής)

• 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την Τετάρτη 11 Μαίου
Και να συγκεντρωθούμε στις 10.00 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 εξαθλίωση.
• Για το Δημόσιο χαρακτήρα των Τεχνικών Υπηρεσιών ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης.
• Για την προάσπιση της προσωπικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας και των δίκαιων αιτημάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Ορφανός
Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός

Η Πρόεδρος
Ειρήνη Βρέντζου
Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση
1. Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
2. ΤΕΕ-ΤΑΚ
3. Σύλλογοι Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης
4. ΜΜΕ
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κ. Πρόεδρε, την 11.01.2011 απέστειλα, μέσω του περιφερειακού τμήματος στο οποίο ανήκω, έγγραφο σχετικά με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας από τους εκπροσώπους του
Τ.Ε.Ε. στην επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία σας τη
17.01.2011.
Στη συνέχεια, με το 8293/06.04.2011 έγγραφό σας, διαβιβάσθηκε στους εκπροσώπους
του Τ.Ε.Ε. στην επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. (την επιτροπή Μ.Ε.Κ. δεν την αφορά). Με εντυπωσίασε η
“ταχύτητα αντίδρασης σας”. Σημειώνω ότι
για τη διαβίβαση και μόνον χρειάσθηκαν 79 ημέρες, παρά το γεγονός ότι το προβλεπόμενο
από τον Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.
3230/2004 χρονικό όριο απάντησης ανέρχεται
στις πενήντα (50) ημέρες. Διερωτώμαι πόσο
χρονικό διάστημα άραγε θα απαιτηθεί για να υπεισέλθετε στην ουσία του θέματος.

2011 κυμαίνεται από 73.071,93€ έως
75.097,19€ και το κόστος των εκδόσεων του
μηνός Δεκεμβρίου 2010 κυμαίνεται από
25.093,76€ έως 29.860,50€. Τα ανωτέρω
στοιχεία έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 “Πρόγραμμα Διαύγεια”. Στην απόφαση Γ4/Σ5/2011 της Δ.Ε. αναπτύξατε το σκεπτικό και προδιαγράψατε την
πορεία που θα ακολουθήσετε για αυτό το θέμα, δηλαδή την έκδοση σε έντυπη μορφή ανά
μήνα και ηλεκτρονική ανά εβδομάδα (απόφαση
κατά πλειοψηφία, διαφοροποιήθηκαν οι κ. Δ.
Πετρόπουλος και Γ. Γρηγοριάδης).
Κατά την άποψη μου η απόφαση αυτή, έστω και προσωρινή, θα έπρεπε να ληφθεί από
την Αντιπροσωπεία και όχι από τη Δ.Ε. η οποία
σύμφωνα με το Θεσμικό Πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο.
Για ένα τόσο σοβαρό θέμα και ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που μας είναι απαραίτητη κάθε πληροφόρηση, αποφασίσατε την αναστολή
της έντυπης έκδοσης. Θα μπορούσατε να μας
ρωτήσετε αν επιθυμούμε να προκαταβάλομε
τα ταχυδρομικά τέλη. Υπάρχει προσωπική μου
πρόταση από το έτος 1998, για την καταβολή
ενός επιπλέον ποσού από τους συναδέλφους
που επιθυμούν τις εκδόσεις του Τ.Ε.Ε.. Ήδη
ως εργολήπτης καταβάλω 55€ ετησίως περισσότερα από τους άλλους συναδέλφους
χωρίς μάλιστα να έχω καμία επιπλέον παροχή από το Επιμελητήριο.
Αν πραγματικά επιθυμείτε την εξοικονόμηση πόρων, όπως αναγράφεται στο σκεπτικό
σας, σας παραθέτω κάποιες προτάσεις, σίγουρα
αποτελεσματικές, εφόσον υλοποιηθούν άμεσα.

Δράττομαι της ευκαιρίας να διαμαρτυρηθώ
έντονα για την κατάργηση έκδοσης σε έντυπη
μορφή του “ιστορικού” μας Ενημερωτικού
Δελτίου, η κυκλοφορία του οποίου, παρακολουθώντας την αρίθμηση των τευχών, υπερβαίνει τα 50 χρόνια. Άραγε υπάρχει περίπτωση
η ηλεκτρονική έκδοση να έχει την αναγνωσιμότητα που είχε η έντυπη; Θα μπορούσε τουλάχιστον να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ενός εκάστου μια και διαθέτομε την
τράπεζα πληροφοριών.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις εγκρίσεως των
δαπανών από τη Δ.Ε., το κόστος της ταχυδρομικής αποστολής του Ε.Δ. του μηνός Ιανουαρίου
35

1. Αναστολή της μηνιαίας (1.804,20€) καταβολής εξόδων παραστάσεως στους προέδρους της Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων (πλην της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω
μεγέθους), δαπάνη περίπου 28.000€ μηνιαίως (336.000€ ετησίως). Η προσφορά όλων των αιρετών συναδέλφων που υπηρετούν το Τ.Ε.Ε. είναι εθελοντική και μόνο
στους Πρόεδρους καταβάλλεται ουσιαστικά
“πάγια αντιμισθία” με άλλον τίτλο. Τίτλος ο
οποίος, πιθανόν, καλύπτει κατά κάποιο
τρόπο τους δημοσίους υπαλλήλους διότι
δεν μπορούν να έχουν δύο μισθούς.
2. Καλύτερος ορθολογισμός των ομάδων εργασίας. Πολλά τμήματα ασχολούνται και επεξεργάζονται το ίδιο αντικείμενο. Πρέπει
να υπάρξει ένας γενικότερος συντονισμός
και έλεγχος. Το Επιμελητήριο είναι ένα και

δεν υπάρχουν δορυφορικά φέουδα.
Με την απόφαση Α29/Σ8/2011, η Δ.Ε. προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της διεκπεραίωσης των αποστολών εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Σωστή ενέργεια διότι επιβάλλεται
κάποια τάξη. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Πρέπει να γίνεται ορθολογικότερος σχεδιασμός
του πλήθους των αποστολών, της αριθμητικής
συμμετοχής και το κυριότερο, επιλογή μελών και από τα περιφερειακά τμήματα. Με
λύπη μου έχω διαπιστώσει ότι γίνεται κατάχρηση από ορισμένους, μετατρέποντας, σε
καιρούς λιτότητας, τις αποστολές σε ταξίδια αναψυχής, δεδομένου ότι δεν έχομε ενημέρωση
για την αποτελεσματικότητά τους.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Συνάδελφοι, όσοι από σας δεν λαμβάνετε ήδη σε τακτική βάση μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη δραστηριότητα του Τμήματος μας (εκδηλώσεις,
ανακοινώσεις κ.α. θέματα που ενδιαφέρουν τους Τεχνικούς), παρακαλούμε συμπληρώσετε και
στείλετε μέσω μηνύματος (e-mail) στο teetak@tee.gr τα παρακάτω στοιχεία σας, με την επισήμανση ότι «ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ»:
1)
2)
3)
4)

ΕΠΩΝΥΜΟ*.............................................. ΟΝΟΜΑ*............................ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ*......................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ ................................. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ*..........................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ, ΠΟΛΗ) ..................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ..............................................................................................................................
FAX: ................................ ΗΛΕKΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e- Mail)..*...................………...................
5) ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ............................................................................
6) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΤΙΤΛΟΣ, ΗΜ\ΝΙΑ) .................................................................................
7) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, (ΤΙΤΛΟΣ,ΗΜ\ΝΙΑ) ...................................................................................
8) ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΤΙΤΛΟΣ, ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ) ................................................................................
9) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΓΛΩΣΣΑ, ΕΠΙΠΕΔΟ) ..............................................................................................
10) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ:
α) ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ................................................................................................
β) ΜΕΛEΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ .......................................................... ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: .........................
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ .......................................................... ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: .........................
γ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: ..................................................... ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: .........................
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: ..................................................... ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: .........................
δ) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ (ΕΙΔΟΣ) ..............................................................................................
ε) ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ:
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ
..............................................................….............................................................................
11) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ........................................................................................
* ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΤΑΥ”
Μέσα από το περιοδικό “ταυ” είναι δυνατό να διαφημιστείτε.
Το κόστος των καταχωρήσεων αναλύεται παρακάτω.

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

ΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ (¤)

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

-

Οπισθόφυλλο

380

1η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 3)

290

3η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 5)

290

2ο εξώφυλλο (σελίδα Νο 2)

265

3ο εξώφυλλο (σελίδα Νο 6)

265

2η εσωτερική σελίδα (σελίδα Νο 4)

265

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

205

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

175

Δεξιά εσωτερική μισή σελίδα (εκτός από τις χαρακτηρισμένες παραπάνω)

120

Αριστερή εσωτερική μισή σελίδα (εκτός από τις χαρακτηρισμένες παραπάνω)

120

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

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

Εκδότης
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Επιμέλεια Έκδοσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρος
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Γενική Γραμματέας
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χημικός Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Χημικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
KAΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΥ
Μακέτα, Διαχωρισμοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 2810 382800 Φαξ.: 2810 380887
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Φωτογραφία εξωφύλλου: Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 - 2η Εθελοντική αιμοδοσία από την Τράπεζα αίματος
ΤΕΕ-ΤΑΚ και συνεργατών

