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3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

25

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

26

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

29

Εργασιακή εφεδρεία, το νέο απεχθές μηχάνευμα για την έξοδο δεκάδων
χιλιάδων εργαζομένων στην ανεργία και στο οικονομικό αδιέξοδο. Η επιλογή
της ρίψης στον καιάδα της ανεργίας, χιλιάδων εργαζομένων, είναι απαράδεκτη
από οποιαδήποτε σκοπιά και να εξεταστεί αφού εκτός από τις προφανείς καταστροφικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους που οδηγούνται στην οικονομική και ηθική εξαθλίωση με απρόβλεπτες διαστάσεις
για την κοινωνική συνοχή, δεν πρόκειται να βοηθήσει με κανένα τρόπο στην
αντιμετώπιση της παρούσας οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα είναι και βαθύτατα αντισυνταγματικό μέτρο αφού στο κείμενο του άρθρου 22 παρ.1 του Συντάγματος αναφέρεται ρητά: «η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης
όλων των πολιτών καθώς και την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού».
Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι το «μνημόνιο» δεν αποτελεί σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση, δεν οδηγεί σε ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της
ελληνικής οικονομίας, αντίθετα τη βυθίζει στην πιο βαθιά ύφεση που γνώρισε
η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες οδηγώντας τη δέσμια με τους χειρότερους όρους σε εξωτερικούς παράγοντες που της αφαιρούν απροκάλυπτα πλέον τα
προνόμια της εθνικής κυριαρχίας.
Η όποια πολιτική επιλέγεται σήμερα για την έξοδο από την κρίση, πάνω από όλα πρέπει να εδράζεται σε αρχές και κανόνες δικαιοσύνης και ισονομίας.
Θα πρέπει να αναζητά τα πραγματικά αίτια στις χρόνιες παθογένειες του λαθεμένου οικονομικού μοντέλου της πλήρους αποβιομηχάνισης της χώρας, της εξάρτησης της γεωργικής παραγωγής σε στρεβλές κατευθύνσεις μη εξαγωγικού
χαρακτήρα και στη μονομερή εξάρτηση της εθνικής οικονομίας σε προσφορά
υπηρεσιών κυρίως του καταστροφικού για το περιβάλλον αλλά και την οικονομία μαζικού τουρισμού.

ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ:
Οδυσσέα Σγουρού:
ΒΙΑΝΝΟΣ 14/09/1943.
Το αληθινό (μας)
χρέος είναι το χρέος
(τους) στη Βιάννο
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01/07/2011

Με κοινή τους επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κουτρουμάνη και το Γ. Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, κ. Θεόδωρο Τσέκο1, οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης κ.κ. Ινιωτάκης και Πιταριδάκης αντίστοιχα, επισημαίνουν τα εξής σχετικά με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς
Εργασίας του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»:

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα
Κοινωφελούς
Εργασίας, η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λων Πόρων δεν είναι σύμφωνη με την Κ.Υ.Α. 1.5131/οικ.3.949/ΦΕΚ 613/15-4-2011, των Υπουργείων Ε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σωτερικών-Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η ανοιχτή πρόσκληση (με Α.Π. 1.7046/οικ.6.1303-24/5/2011, κωδ. 34 για την Περιφέρεια Κρήτης) α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ποκλείει
από τους ωφελούμενους του Προγράμματος τους νέους μηχανικούς και εν γένει τους αυτοαπασχο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λούμενους με εισόδημα κάτω του φορολογητέου, όπως προβλέπει η Κ.Υ.Α. στο άρθρο 4.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η αναιτιολόγητη και μονομερής αυτή απόφαση του Υπουργείου σας, πλήττει όλους τους αυτοαπασχο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λούμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών, όπως και τους νέους μηχανικούς, οι οποίοι ακόμη και με μηδε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νικό εισόδημα δεν θεωρούνται άνεργοι λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισής τους με την ολοκλήρωση των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σπουδών τους. Οι κατηγορίες αυτές επαγγελματιών δοκιμάζονται από την ανεργία πολύ περισσότερο από
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τους αγρότες, τους μόνους ωφελούμενους από το Πρόγραμμα. Επίσης, θεωρούμε ότι η πολιτική αυτή, δεν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λαμβάνει καθόλου υπόψη της ότι η ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη στα αστικά κέντρα και στους νέους επι....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στήμονες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να αλλάξετε την πρόσκληση, όσο το δυνατόν συντομό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τερο,
πριν ακόμη λήξουν οι προθεσμίες υποβολής των προτάσεων κι εάν χρειαστεί, να δοθεί παράταση για
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την υποβολή τους.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Π

Θαλή Παπάζογλου:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΔΚ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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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Με κοινοποίηση σε Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Χ. Καστανίδη, σε Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, σε Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

3

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ
ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
13/7/2011

Η Δ.Ε. του Τμήματος μας, μετά από την αίτηση και το σχετικό ενημερωτικό υλικό που κατατέθηκε στο
Τμήμα
μας από σας ως αντικλήτου του κ. Γεωργίου Π. Βασιλείου κάτοικου του καταυλισμού των Ρομά στη
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Νέα Αλικαρνασσό, και αφορά τους μέχρι τώρα χειρισμούς για το θέμα του χαρακτηρισμού των κατασκευών
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
όσων διαμένουν εκεί, συζήτησε το θέμα στη συνεδρίαση της 21.07.2011 και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ Θεωρεί πως τα ζητήματα του καταυλισμού των Ρομά στη Νέα Αλικαρνασσό, πρέπει να α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή όπως προβλέπουν ρητά οι Οδηγίες , οι κατευθύνσεις και οι νομι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κές
προβλέψεις του ευρωπαϊκού και του εθνικού θεσμικού εξοπλισμού. Τα θέματα που σχετίζονται με τις
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
υποδομές εγκατάστασης των Ρομά, αποτελούν προτεραιότητες διαπραγμάτευσης των τοπικών θεσμών και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της κοινωνίας των Πολιτών με τις αντίστοιχες κοινότητες καθώς άπτονται σοβαρών ζητημάτων αιχμής
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, για τον οποίο υπάρχει πληθώρα αποφάσεων και δια.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τυπώσεων των ευρωπαϊκών θεσμών και του ευρωπαϊκού και του ελληνικού κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
το θέμα αυτό δεν έχει μόνο νομικό αλλά πρωτευόντως κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο και είναι σα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φές πως ο προσανατολισμός στο χειρισμό του πρέπει να είναι οργανωμένος με την εμπλοκή αυτών των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παραγόντων και οι σχετικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από κάθε πλευρά οφείλουν να αντιμετωπί....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ζουν με ευαισθησία και αντικειμενικό τρόπο όλα τις σχετικές παραμέτρους. Σημειώνονται εδώ ενδεικτικά
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τόσο οι ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/43/ΕΚ , 2000/78/ΕΚ και 76/207/ΕΟΚ, 2002/73/ΕΚ όσο και οι ε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φαρμοστικοί τους Ν. 3304/2005 και Ν.3488/2006 αντίστοιχα της εθνικής μας νομοθεσίας που αναφέρο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νται στην «εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και αποτελούν
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για το ΤΕΕ/ΤΑΚ το βασικό και ισχυρό πλαίσιο αναφοράς για όλα τα θέματα που τίθενται σε οποιαδή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ποτε σχετική συζήτηση.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Η συγκροτημένη Πολιτεία ,η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών είναι σαφώς εκείνοι που
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έχουν την ευθύνη της επίλυσης σοβαρών ζητημάτων που σχετίζονται με το δημόσιο χώρο και τις υποδο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μές κατοίκησης σε μια οποιαδήποτε εγκατάσταση αυτού του τύπου και θεωρούμε αυτονόητο -όπως ορίζουν
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
οι ελληνικές και ευρωπαϊκές συνθήκες – πως δεν εξαιρείται από το ενδιαφέρον τους και τις υποχρεώσεις
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τους καμιά περιοχή και ιδιαίτερα εκείνες που σαφώς διαθέτουν χαρακτηριστικά που απαιτούν την ιδιαίτε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρη προσέγγιση και φροντίδα μας. Στον καταυλισμό των Ρομά στη Νέα Αλικαρνασσό, είναι προφανές πως
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
οι βασικές πολεοδομικές λειτουργίες και η ποιότητα του δημόσιου χώρου είναι ανύπαρκτες με σοβαρή ευ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θύνη των τοπικών θεσμών και οι στοιχειώδεις υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις αλλά και η πρόσβαση σε δη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μόσια αγαθά που παρέχονται στους πολίτες για την εξυπηρέτηση ουσιωδών ανθρώπινων αναγκών τους,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δεν ανταποκρίνονται κατά κανένα τρόπο στα ελάχιστα αποδεκτά όρια που οφείλει να θέτει και να υπερα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σπίζεται για όλους, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.
Οι υποδομές στον καταυλισμό και η ποιότητα ανθρώπινης διαβίωσης αποτελεί κατά την άποψή μας την
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πρώτη και επείγουσα προτεραιότητα στην περιοχή και όχι βέβαια η συστηματική επιβολή διοικητικών ε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λέγχων και μέτρων που εμφανίζονται να ανατρέπουν κάθε ιεραρχική και αξιολογική προτεραιότητα και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε τυπικά και νομικά ζητήματα χωρίς να αγγίζουν την ουσία των σοβαρών
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
προβλημάτων
που δημιουργεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά, που αποτελεί επιτέλους ένα υπαρκτό
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ζήτημα
που
τροφοδοτείται
διαρκώς από την προκατάληψη και κυρίως από την έλλειψη ενημέρωσης και α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πό την περιορισμένη επαφή με τις αντίστοιχες ανθρώπινες κοινότητες. Οι πρακτικές της διοίκησης και της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αυτοδιοίκησης πρέπει να απαντούν στα σημαντικά προβλήματα που παραμένουν σε χρόνια εκκρεμότητα και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έχουν άμεση σχέση και καθημερινή επίπτωση στο ελάχιστο αξιοπρεπές εγγυημένο επίπεδο διαβίωσης για
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
όλους
τους πολίτες της ελληνικής επικράτειας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Για το ζήτημα που έχει τεθεί σχετικά με το χαρακτήρα των κατασκευών του καταυλισμού και ειδικά για
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
το αν αποτελούν «αυθαίρετες κατασκευές», συμφωνούμε απόλυτα με τη γνωμοδότηση της Γ.Δ. Περιφέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρειας / Δ. ΠΕΧΩ / ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ, που αναφέρει ρητά πως σύμφωνα με την με αριθμ. Α5/696/83 υ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γειονομική
διάταξη (ΦΕΚ 243/Β/1983,άρθρ.1,παρ.2), «…είναι δυνατό να εγκαθίστανται προσωρινά πρό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χειρα
προστεγάσματα
(σκηνές, στεγάσματα με πρόχειρα υλικά κλπ) εντός καταυλισμών χωρίς να απαι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τείται οικοδομική άδεια». Είναι προφανές και κατά την τεχνική και επιστημονική μας άποψη πως οι ε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Δήμο Ηρακλείου – Δ/νση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Εκτέλεσης
Έργων ηλεκτροφωτισμού, δικτύων, κυκλοφορίας & σήμανσης:

Κύριοι,
Σε σχέση με την από 30 Ιουνίου εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Ηλεκτροφωτισμού, Δι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κτύων, Κυκλοφορίας & Σήμανσης του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά στην πιλοτική εφαρμογή μέτρων στάθ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μευσης των μονίμων κατοίκων και των επισκεπτών στην Παλιά Πόλη Ηρακλείου, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έχει να παρατηρήσει τα εξής:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Θεωρούμε ότι τα προτεινόμενα μέτρα εξυπηρετούν το βασικό στόχο της στήριξης της διατήρησης της κα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τοικίας, με την προτεραιότητα στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων. Παρ’ όλα αυτά είναι αναγκαίο να τε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θούν όρια και περιορισμοί έτσι ώστε η στάθμευση να μην είναι ανεξέλεγκτη και να μην επεκτείνεται σε χώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρους
όπου θα πρέπει να αποκλείεται ρητά για οποιονδήποτε. Είναι αναγκαίο επίσης να υπάρχουν περιορι....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σμοί με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια στην παραχώρηση καρτών στάθμευσης, έτσι ώστε να μπορεί
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
να ελέγχεται η δυνατότητα επέκτασης ή περιορισμού των κατηγοριών των δικαιούχων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Με τα προτεινόμενα μέτρα εξυπηρετούνται επίσης οι επισκέπτες, όμως η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
περιοριστεί σε πολύ μικρότερο χρόνο, τέτοιο που να ανταποκρίνεται στα γενικά χαρακτηριστικά της κυκλο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φοριακής μελέτης. Σχετικά υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία των βρόγχων, όπως έχει συζητηθεί μέχρι σή....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μερα, έχει το χαρακτήρα να παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης και στάσης στην παλιά πόλη, αλλά όχι και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
το χαρακτήρα πολύωρης στάθμευσης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επισημαίνουμε όμως, ότι με τα προτεινόμενα μέτρα δεν αντιμετωπίζεται αλλά αντίθετα οξύνεται το
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πρόβλημα
κυκλοφορίας των μόνιμων χρηστών της παλιάς πόλης, επαγγελματιών, ιδιωτικών και δημόσιων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
υπαλλήλων. Αυτό δεν οφείλεται στην ποιότητα των προτεινόμενων μέτρων αλλά σε άλλα μέτρα, που κι ε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μείς έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες ευκαιρίες συζήτησης της κυκλοφοριακής μελέτης και τα οποία δεν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έχουν προωθηθεί καθόλου. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Στη δημιουργία χώρων στάθμευσης περιμετρικά των τειχών σε συνδυασμό με την κυκλοφορία mini bus
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Στην αποσυμφόρηση της παλιάς πόλης από δημόσιες υπηρεσίες
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Η έλλειψη προώθησης των μέτρων αυτών, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που συνεπάγεται η εφαρμο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γή των προτεινόμενων μέτρων, δημιουργούν κινδύνους εξαγωγής λαθεμένων συμπερασμάτων κατά τη φά.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ση πιλοτικής εφαρμογής τους και κίνδυνο να απαξιωθεί το εγχείρημα για λόγους που δεν σχετίζονται με
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αυτό καθαυτό.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ
ΡΟΜΑ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
22/7/2011
Στο συνάδελφο κ. Λ. Δρανδάκη, το ΤΕΕ/ΤΑΚ έστειλε την παρακάτω απάντηση σε αίτημα του σχετικά με το χαρακτήρα
των κατασκευών εντός του καταυλισμού Ρομά Ν. Αλικαρνασσού:
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γκαταστάσεις του καταυλισμού των Ρομά στη Νέα Αλικαρνασσό, αποτελούν σαφέστατα ελαφρές κατασκευές εφήμερου χαρακτήρα από πρόχειρα και κατά κανόνα ευτελή υλικά και σε καμιά περίπτωση δεν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μπορούν να θεωρηθούν μόνιμες και βέβαια δεν απαιτείται για την κατασκευή τους οικοδομική άδεια όπως
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για τα συμβατικά κτίσματα. Κατά συνέπεια οι κάθε είδους κατασκευές του καταυλισμού της Νέας Αλι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
καρνασού είναι νομίμως υφιστάμενες σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη αλλά και σύμφωνα με το ΓΟΚ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
( Ν.1512/1985) και δεν τίθεται ζήτημα υπαγωγής τους στις διατάξεις περί αυθαιρέτων του Π.Δ. 267/98.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σημειώνεται εδώ πως η νομοθεσία περί αυθαιρέτων κατασκευών και οι σχετικές διατάξεις δεν αναφέρο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νται πουθενά ούτε κάνουν διακρίσεις κατά κανένα τρόπο σε «δανειολήπτες στεγαστικής αποκατάστασης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και μη δανειολήπτες» .Η διατύπωση αυτή δεν έχει σχέση με τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων και κατά συ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νέπεια θεωρούμε πως δεν μπορεί να περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε σχετική συζήτηση.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.
Σύμφωνα με την Γ.Π./23641/2003/ΦΕΚ Β’ 973/15.07.2003/Κ.Υ.Α. προβλέπεται εξάλλου πως οι κάθε εί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δους εγκαταστάσεις σε καταυλισμούς Ρομά πράγμα που έχει βέβαια εφαρμογή και στην περίπτωση της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Νέας Αλικαρνασού, παραμένουν ως έχουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ορ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γανωμένου χώρου μετεγκατάστασής τους. Σε σχετικό έγγραφο του «Συνηγόρου του Πολίτη» (αρ. πρωτ.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
127487/42581/2010/22-9-2010), το οποίο κοινοποιείται και στη Διεύθυνση Πολεοδομίας –Τμήμα αυθαιρέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
των του Ηρακλείου , αναπτύσσονται με ιδιαίτερα σχολαστικό και αναλυτικό τρόπο και εκτεταμένη τεκ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μηρίωση όλα τα σχετικά ζητήματα και είναι σαφές πως η τελική διατύπωση του κειμένου εμπεριέχει με
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
άμεσο τρόπο την κατεύθυνση στην οποία οφείλει να κινείται η πρακτική οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΟΤΑ, πάνω στο σχετικό θέμα. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ συμφωνεί απόλυτα με τα περιεχόμενα του εγγράφου αυτού
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και
θεωρεί πως ο τρόπος που πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα από την Πολεοδομία αλλά και από κά.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θε
τοπικό
θεσμό και ΟΤΑ, σε κάθε περίπτωση οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις διατυπώσεις και ιδιαί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τερα τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η αναφορά του Συνηγόρου του Πολίτη. Το πραγματικό ζήτημα εί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ναι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αληθινών προβλημάτων και όχι μόνο ο διοικητικός και νομικός χει.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρισμός τους.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.
Από
τις Υ.Α. Α5/696/ 1983 (ΦΕΚ Β 243) και Υ.Α. Γ.Π./ 23641 (ΦΕΚ Β 973) καθορίζονται συγκεκρι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μένες περιοχές εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων -με συγκεκριμένη διαδικασία που περιγράφεται- και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ταυτόχρονα απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εγκατάστασή τους.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το προσωρινό της εγκατάσταση που αναφέρεται στις παραπάνω Υ.Α., έχει κατά τη γνώμη μας διπλή έν.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νοια:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• αφενός αφορά στον απαιτούμενο χρόνο για να ληφθούν οι αποφάσεις και να κατασκευαστούν τα αναγκαία
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έργα υγιεινής διαβίωσης σε οργανωμένους χώρους εγκατάστασης και
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• αφετέρου σχετίζεται με το προσωρινό ή μη της διαμονής των πλανόδιων νομάδων ακριβώς λόγω του τρό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
που ζωής τους.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σε
κάθε περίπτωση, από τις παραπάνω Υ.Α. προβλέπεται να καθορίζεται κάποιος χώρος ως νόμιμος χώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρος εγκατάστασης, έτσι ώστε να υποδεικνύεται σε όσους έχουν εγκατασταθεί σε άλλους χώρους που δεν έ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χουν καθοριστεί ως τέτοιοι χώροι χωρίς άδεια.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το γεγονός λοιπόν ότι καθορίστηκε με απόφαση Νομάρχη χώρος στη Ν. Αλικαρνασσό για την νόμιμη ε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γκατάσταση
των τσιγγάνων και ότι σήμερα γίνεται προσπάθεια να καταργηθεί, χωρίς να έχει εξευρεθεί
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
άλλος χώρος σε αντικατάστασή του, θεωρούμε ότι δεν συνάδει με την υποχρέωση της πολιτείας να διαθέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τει καθορισμένο χώρο για νόμιμη εγκατάσταση.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επιπλέον διαπιστώνουμε την ολιγωρία της πολιτείας να εξασφαλίσει την υγιεινή διαβίωση των εκάστοτε
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
εγκατεστημένων είτε στον υπάρχοντα, είτε σε άλλο χώρο.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.
Από τη θεώρησή μας αυτή των πραγμάτων και έχοντας υπόψη και τις απόψεις που έχουν εκφράσει τόσο
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης με το αρ. 2411/27.05.2010 έγγραφό της, όσο και ο Συνήγορος
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του Πολίτη με την αρ. 127487/42581/2010/ 22.09.2010 επιστολή του, προκύπτει ότι:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Σε δημόσιους χώρους προσωρινής εγκατάστασης δεν υφίσταται θέμα έκδοσης άδειας οικοδομής. Προφα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νώς, ακόμη και αν το ζητούσαν οι διαμένοντες, δεν υπήρχε δυνατότητα να εκδοθεί επειδή δεν υπάρχουν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
οι προϋποθέσεις που υπάρχουν σε όλους τους χώρους όπου εκδίδονται οικοδομικές άδειες. Για το λόγο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αυτό υπάρχει και η αναφορά στη νομοθεσία για πρόχειρα στεγάσματα που επιτρέπονται μέσα στους καθο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρισμένους χώρους εγκατάστασης τα οποία και δεν μπορεί να εμπίπτουν στη νομοθεσία για τα αυθαίρετα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
•.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επειδή λοιπόν αφενός δεν υφίσταται θέμα αυθαιρέτου και αφετέρου επειδή, όπως ήδη είπαμε, στους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μπορούν να διαμένουν νόμιμα αλλά και να εναλλάσσονται τα μέλη των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πλανόδιων ομάδων, δεν τίθεται και ζήτημα επιλεκτικής μεταχείρισής τους με βάση την επιλογή ή μη του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

καθενός προσωπικά να επιδιώξει τη δημιουργία συνθηκών προσωπικής διαβίωσης εκτός του χώρου προσωρινής εγκατάστασης. Πολύ περισσότερο τη στιγμή που ούτε διεκδικεί, ούτε και θα μπορούσε να διεκδικήσει ιδιοκτησιακά δικαιώματα και που ο πρόχειρος χώρος διαμονής του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και από άλλο μέλος της κοινότητας σε περίπτωση που αυτός τελικά τον εγκατέλειπε......................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Με αφορμή τα παραπάνω θέματα , που τέθηκαν προς συζήτηση μετά από την αίτηση του Ρομά συμπολί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τη μας κ. Βασιλείου, το ΤΕΕ/ΤΑΚ επιθυμεί να εκφράσει την αταλάντευτη πεποίθησή του και την εμμο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νή
του στην ανάδειξη όλων των πτυχών της καθημερινής πραγματικότητας που θίγουν πάγια ζητήματα
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της
πολύχρονης κοινωνικής και πολιτικής του ευαισθησίας. Όπως έχει δείξει μέχρι τώρα η διεθνής και η
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ελληνική εμπειρία, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί εξαιρετικά πολύπλοκη και α....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παιτητική υπόθεση και απαιτεί γνώση και ανάλυση των ιδιαίτερων συνθηκών που συμβάλουν στην πα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γίωσή του όσο και επεξεργασμένες πολιτικές που οδηγούν στην αντιμετώπιση και την εξάλειψή του. Στην
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
προσπάθεια αυτή ο ρόλος των πολιτών, των συλλογικών φορέων και των τοπικών θεσμών είναι καταλυ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τικός και ουσιαστικός. Ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΤΑΚ, εκφράζουμε το αμέριστο ενδιαφέρον και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τη διαρκή διάθεσή μας να συμβάλουμε σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την ποιότητα των συνθη....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κών κατοικίας όλων των πολιτών και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες και να συμ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μετέχουμε σε δράσεις που θα θέσουν ουσιαστικά ζητήματα για την επαφή και τη συνεννόηση με τις κοι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νότητες όσων βιώνουν αποκλεισμούς στο δημόσιο χώρο και ιδιαίτερα με τους Ρομά της Νέας Αλικαρνα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σού. Στην προσπάθεια αυτή η συμβολή όλων μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Τα ζητήματα της ποιότητας του Δημόσιου χώρου, του δικτύου κοινοχρήστων λειτουργιών και εξυπηρετή....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σεων των αστικών κέντρων και της υπαίθρου, της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά και τις κοινωφελείς υ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πηρεσίες,
της προστασίας της δημόσιας υγείας και της ισότιμης παροχής ευκαιριών και κυρίως το μεγάλο
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θέμα της ανάπτυξης εκπαιδευτικών θεσμών και σχολικών υποδομών και μηχανισμών προστασίας και προ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αγωγής των δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των κοινωνικών μας εταίρων και των συμπολιτών μας – α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νεξάρτητα από προσδιορισμούς που δημιουργούν φοβικές συμπεριφορές και προκαταλήψεις και αντιστρα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τεύονται
τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 8 της συνθήκης του Άμστερνταμ για την κοινή ευρωπαϊκή πορεία
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
συμβίωσης και συνύπαρξης- θεωρούμε πως πρέπει να αποτελέσουν πάγιες προτεραιότητες των δημόσιων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
υπηρεσιών, της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, των συλλογικών φορέων και κινήσεων και βεβαίως των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των συμπολιτών μας......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ
1/8/2011
Επιστολή με αίτημα τη συνέχιση της κατασκευής του Φράγματος Αποσελέμη, απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών, & Δικτύων κ. Ι. Ραγκούση. Η επιστολή, που κοινοποιήθηκε και στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.
Σ. Αρναουτάκη, στο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθαν. Καρούντζο, στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης,
στους Δήμους Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου και Χερσονήσου, και στην Ε.Υ.Δ.Ε. – Ύδρευση Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου, αναφέρει τα εξής:

Κύριε Υπουργέ, με δεδομένη τη μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται σήμερα η χώρα μας, θεωρούμε
ότι
πρέπει από όλους μας να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πόροι που έχουν διατεθεί
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και που συνεχίζουν να διατίθενται για την εκτέλεση έργων υποδομής, να αξιοποιούνται κατά το μέγιστο δυ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νατό, επειδή ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμηση των τόσο πολύτιμων και σε ανεπάρκεια
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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χρημάτων του Ελληνικού λαού.
Πιο συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, ο Ανάδοχος του έργου κατασκευής του Φράγματος Αποσελέμη στα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μάτησε τις εργασίες μετά από δήλωση διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμών. Η εργολαβία αυ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τή της κατασκευής του Φράγματος έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 37,5 εκατ ευρώ. Προκειμένου το Φράγ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μα να αποπερατωθεί, να γίνει η έμφραξη και να αρχίσει να συγκεντρώνεται νερό, απαιτούνται ακόμη ερ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γασίες αξίας 2 εκατ. ευρώ περίπου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Θεωρούμε ότι μπορείτε να συμβάλλετε αποφασιστικά ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδό....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τηση ενός έργου που κοντεύει να τελειώσει, τη στιγμή που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα πιστώσεις πάνω α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πό το 90% της αξίας του έργου και απομένουν ελάχιστες εργασίες για εκτέλεση, για να γίνει έμφραξη και
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
να μην υπάρχει απώλεια του νερού προς στην θάλασσα. Δεν είναι για μας αποδεκτό να μην ολοκληρωθεί
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
το
έργο της κατασκευής του φράγματος, τη στιγμή που ευρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του, και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
συνεπώς να μην αξιοποιηθούν τα χρήματα που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα και ολόκληρη η Βόρεια παρα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λία
της Ανατολικής Κρήτης, με πληθυσμό πάνω από το ένα τρίτο αυτού της Κρήτης, να παραμείνει ελ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λειμματική σε νερό ύδρευσης.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το Φράγμα έχει συνολική χωρητικότητα (αποθήκευση) νερού 27 εκατ. Μ3 και μέση απολήψιμη ποσό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τητα ανά έτος 17,5 εκατ. Μ3. Χωρίς τα έργα του Οροπεδίου, το φράγμα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τα νερά της υδρολογικής λεκάνης του Αποσελέμη, με μέση απολήψιμη ποσότητα ανά έτος 11,5 εκατ. κυβι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κά, αρκεί να αποπερατωθεί το Υδραγωγείο προς Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο και το Διυλιστήριο. Εάν το
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Φράγμα αποπερατωθεί και γίνει η έμφραξη φέτος, το φθινόπωρο, πριν την έναρξη της περιόδου των βρο....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χών, θα σταματήσει η απώλεια του νερού προς τη θάλασσα και ταυτόχρονα θα υπάρξει το χρονικό περιθώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ριο, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια, να αποπερατωθεί το Υδραγωγείο και το Διυλιστήριο. Εν τω μεταξύ το
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Φράγμα θα έχει γεμίσει και θα αρχίσει η λειτουργία του κανονικά, ακόμη και αν τα έργα ενίσχυσης του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Φράγματος από τα πλημμυρικά νερά του Οροπεδίου Λασιθίου δεν έχουν τελειώσει.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το νερό που διανέμεται σήμερα από τους Δήμους της Βόρειας παραλίας της Κρήτης, προέρχεται στο σύ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νολό του σχεδόν από γεωτρήσεις και αντλείται πολλές φορές από πολύ μεγάλο βάθος, με κόστος πάνω α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πό 0,2€/Μ3. Η ωφέλεια από την έμφραξη του Φράγματος και την εξοικονόμηση 11,5 εκατ Μ3 νερού ανά
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
έτος, θα είναι ίση με την αντίστοιχη δαπάνη2 του κόστους άντλησης για την ίδια ποσότητα νερού, διότι το
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νερό του Φράγματος θα συγκεντρώνεται στις δεξαμενές των Δήμων με βαρύτητα, χωρίς άντληση.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επιπλέον, θα έχουμε περιβαλλοντική ωφέλεια από τη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για την ά.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντληση του νερού λόγω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Τέλος, σημειωτέο ότι, η συνέχιση της κατασκευής του Φράγματος σημαίνει και διάσωση 120 περίπου
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων. Κύριε Υπουργέ, μετά από τα παραπάνω, ζητάμε τη συνδρομή σας
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για
την αποκατάσταση της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του τόσο σημαντικού αυτού αναπτυξιακού έρ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γου, ώστε να αποπερατωθεί και να λειτουργήσει σε σύντομο χρόνο.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟΥ_ 2011-2012 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
1/8/ 2011
Την παρακάτω επιστολή έστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από σχετική εισήγηση του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. κ. Οδ. Σγουρού,
στο Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Κρήτης κ. Δημήτριο Κουνενάκη:
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Συμβολή του ΤΕΕ-ΤΑΚ στην πολύπλευρη ανάδειξη των ζητημάτων της εξέλιξης και της σημερινής
φυσιογνωμίας
του Ιστορικού κέντρου της Νεάπολης Μεραμπέλλου. Οι παραγωγικές και κοινωνικές της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ιδιαιτερότητες και η πρώιμη πολεοδομική και οικιστική της συγκρότηση, στον τομέα του κοινωνικού ε....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ξοπλισμού, των λειτουργιών κεντρικού χαρακτήρα,των υποδομών και του δημόσιου χώρου. Η αρχαιο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λογική και μνημειακή της κληρονομιά και το αρχιτεκτονικό απόθεμα που διαμορφώνουν στο χρόνο ένα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μοναδικό
παλίμψηστο και καθιστούν την ευρύτερη περιοχή και την πόλη ανοικτό εργαστήριο συστημα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τικής έρευνας και εναλλακτικής οργάνωσης χωρικών και ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Οι σημερινές δράσεις των τοπικών θεσμών και της κοινωνίας των Πολιτών που σχηματοποιούν τα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στοιχεία της μελλοντικής της δυναμικής και υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια ποιοτική προσέγγιση
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
όλων των παραμέτρων που θα αναδείξουν την ιδιαιτερότητα και θα επανακαθορίσουν θετικά τα στοι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χεία της ταυτότητάς της.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Οργάνωση δράσεων και ειδικού πολυθεματικού αφιερώματος στη Νεάπολη, που αποτελεί σημείο α....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ναφοράς της περιοχής του Επάνω Μεραμπέλλου και μια από τις σημαντικότερες ιστορικές ενότητες της
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Κρήτης και εξακολουθεί να διασώζει με πολλούς τρόπους τα χαρακτηριστικά ενός Τόπου με πλούσια
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παράδοση σε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και με την
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παρουσία ενός ευρύτερου πλαισίου αναφορών που αξίζει να διερευνηθεί και να αναδειχτεί.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Κύριε Δήμαρχε, το ΤΕΕ-ΤΑΚ αποφάσισε στη διάρκεια της φετινής χρονιάς (2011-2012) να επιλέξει δυο
ιστορικά κέντρα της ανατολικής Κρήτης (σε Ηράκλειο και Λασίθι) και να φωτίσει με όλα τα μέσα και ιδι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αίτερα με διεπιστημονικό διάλογο και δράσεις, όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την Ιστορική τους ε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ξέλιξη, τη σημερινή τους πραγματικότητα και τις μελλοντικές τους προοπτικές. Για την περιοχή του Ηρα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κλείου επιλέχθηκε η ενότητα των οικισμών της μαρτυρικής Βιάννου ενώ για την περιοχή του Λασιθίου η ι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στορική πόλη της Νεάπολης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Μετά από ευρεία εισήγηση του αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ, κ.Οδυσσέα
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σγουρού Αρχιτέκτονα, το ΤΕΕ-ΤΑΚ αποφάσισε να οργανώσει κύκλο γεγονότων και δράσεων με τίτλο «Νε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
άπολη_2011-2012_Οι απαρχές του πολεοδομικού σχεδιασμού και η ανάδειξη του χαρακτήρα ενός Ιστο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρικού κέντρου», φωτίζοντας, προβάλλοντας και θέτοντας σε ανοικτή δημόσια συζήτηση και προγραμματι....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κό σχεδιασμό όλα τα θέματα της ιστορικής ενότητας της Νεάπολης, τόσο εκείνα που αναφέρονται στην εν.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
διαφέρουσα ιστορική της εμπειρία, όσο και εκείνα που σχετίζονται με την σημερινή κατάσταση της περιοχής
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και αποτυπώνουν την πολύπλευρη οικονομική και κοινωνική της πραγματικότητα.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Παράλληλα θα τεθούν σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση και θα αναδειχθούν με κάθε τρόπο θέματα έ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χουν σχέση με τις υποδομές και το περιβάλλον της, καθώς και οι δράσεις εκείνες που σχετίζονται με την
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
καταγραφή και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, την προστασία του μνημειακού και αρχιτεκτονικού α....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ποθέματος
και την τόνωση της πολιτισμικής συνιστώσας και των αντίστοιχων δράσεων που υπηρετούν με α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φοσίωση και ποιοτικό και επίμονο τρόπο τα τελευταία χρόνια χωρίς ιδιαίτερη θεσμική βοήθεια, αρκετοί ε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θελοντικοί φορείς και πολίτες της Νεάπολης (π.χ. ΠΕΑΜ, Νέοι Νεάπολης κ.α.).
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το ζητούμενο είναι η ανάδειξη του ενεργού ρόλου που μπορεί να αναλάβει ένα ιστορικό κέντρο ό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πως
η Νεάπολη σήμερα, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σε όλα τα επίπεδα και απο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τελώντας δυναμικό πόλο ενός ευρύτερου δικτύου αντίστοιχων πόλεων σε επίπεδο περιφέρειας και χώ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για το σκοπό αυτό, θεωρούμε απαραίτητη τη σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής («Νεάπολη_2011.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2012_Οι
απαρχές του πολεοδομικού σχεδιασμού και η ανάδειξη του χαρακτήρα ενός Ιστορικού κέντρου»)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
η οποία θα εισηγηθεί στη Δ.Ε. του Τμήματος μας για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο των δράσεων και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
των γεγονότων που θα προταθούν και επίσης θα δώσει κατευθύνσεις σε οργανωτικά ζητήματα και θέματα
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
επικοινωνιακής διάχυσης στην τοπική κοινωνία, θα συντονίσει τη συμμετοχή των φορέων και των ενεργών
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πολιτών
και θα προτείνει το πλαίσιο για την προβολή των εκδηλώσεων, τους χώρους πραγματοποίησης,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τους προσκεκλημένους, τα παράλληλα γεγονότα κλπ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Προτείνουμε να τεθείτε επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής ως Πρόεδρός της, και επίσης ως μέλη
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

11,5εκατ Μ3 χ 0,25€/Μ3 = 2,87εκατ €/έτος.
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τα ποίησης και φιλοσοφίας, αλλά και με γενναίες παρεμβάσεις σε δύσκολα θέματα καυτής επικαιρότητας,
όπως η διάλεξη με θέμα: «Αν ενώνονταν όλες οι μικρές, καλές Ελλάδες» που δώσατε εδώ στο Ηράκλειο
το Σάββατο που μας πέρασε.
Έτσι, όλα τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπως και όλοι όσοι παρακολουθούν τις παρεμβάσεις του
κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχουμε υπάρξει μαθητές του. Και όσα μας δίδαξε είναι όντως πολλά.
Ανατρέχοντας από την πρώτη επιστημονική σας
δημοσίευση στα «Τεχνικά Χρονικά» το 1955,έως σήμερα συναντά κανείς ένα σπουδαίο επιστημονικό corpus,
το οποίο περιλαμβάνει:

προτείνουμε τους παρακάτω:

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

• κ. Οδυσσέας Σγουρός, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
• κ. Χάρης Αλεξάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Ν.Ε. Λασιθίου του ΤΕΕ-ΤΑΚ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• κ. Γιώργος Μαμάκης, Διευθ. Α΄ Δημοτ. Σχολείου Νεάπολης, εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Λα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σιθίου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
•....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κ. Μενέλαος Φουλεδάκης, Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου.
• κ. Γιάννης Τσιχλής, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Νεάπολης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• κ. Κατερίνα Σχοινιωτάκη, Αρχιτέκτων, Νεάπολη, Μέλος Μ.Ε. Αρχιτεκτονικής ΤΕΕ-ΤΑΚ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• κ. Μαρία Σεργάκη, Αρχιτέκτων, Ηράκλειο, Μέλος Μ.Ε. Αρχιτεκτονικής ΤΕΕ-ΤΑΚ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• κ. Μαρία Αρακαδάκη, Αρχιτέκτων, Επίκ. Καθ. Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• κ. Μαρία Κωστάκη, Φιλόλογος, μέλος Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΝ & ΠΕΑΜ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• κ. Μαρία Σεργάκη, τ. Διευθύντρια ΓΑΚ Νεάπολης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• κ. Βάσω Ζωγραφάκη, Αρχαιολόγος ΚΔ΄ ΕΠΚΑ, Υπευθ. ανασκαφής Δρήρου.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
•.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κ. Δάφνη Χρονάκη, Αρχιτέκτων [13η ΕΒΑ].
• κ. Γιάννης Χρονάκης, Φιλόλογος, Διευθυντής ΕΠΑΛ Νεάπολης.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• κ. Γιώργος Μαυροειδής, Πρόεδρος ΠΕΑΜ.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

-

Σταδιοδρομία, η οποία σε τίτλους μόνο καταλαμβάνει πλέον των 12 σελίδων.
Περισσότερες από 400 επιστημονικές δημοσιεύσεις, και
Τουλάχιστον 40 βιβλία.

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

(Η επιτροπή μπορεί να συμπληρωθεί και με άλλα μέλη αν το κρίνετε απαραίτητο).
Ελπίζουμε η απάντηση σας να είναι θετική, και αναμένουμε τις απόψεις σας ώστε να προχωρήσουμε
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στην οργάνωση και την προετοιμασία των σχετικών δράσεων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Και τούτη είναι η συλλογή έως τον περασμένο Οκτώβρη. Έκτοτε, ακολουθούν και άλλα, καθότι, η «πετρώδης νεότης σας», όπως σοφά προσεφώνησε το οιωνεί ακμάζον πνεύμα σας, με λόγια από τη «Μαρία Νεφέλη», ο πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιάννης Αλαβάνος στην επέτειο των ογδόντα ετών σας, μας υπόσχεται
ακόμη πολλά.
Βεβαίως, εκτός από το Ε.Μ.Π. που είχε την τιμή να
σας έχει στους κόλπους του ως πανεπιστημιακό δάσκαλο, εξίσου μεγάλη είναι η τιμή για το Τ.Ε.Ε να είσαστε
μέλος του και μάλιστα τόσο ενεργό.
Επίσης, ο Θεοδόσης Τάσιος είναι μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Τορίνου και Επίτιμος Διδάκτωρ
δύο Ελληνικών και δύο ξένων Πανεπιστημίων. Διετέλεσε Πρόεδρος Διεθνών Επιστημονικών Οργανισμών και
Σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το σκληρό, καθότι συμπαγές τούτο επιστημονικό
corpus του “homo sapiens” Θεοδόση Τάσιου τον καθιστά κατ’ ουσίαν και πράγμασι «homo Universalis» καθώς συμμετέχει σε πολλές Διεθνής Επιτροπές, όπως
προανέφερα, πράγμα που για τον ίδιο είναι εξαιρετικά
εύκολο καθώς όχι μόνο ομιλεί, αλλά διδάσκει σε πέντε
γλώσσες(Αγγλικά, Γαλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ισπανικά), ενώ κατανοεί και συνεννοείται σε άλλες τόσες.
Ναι, έχει «έρωτα» με τις γλώσσες και έμαθε στους
Μηχανικούς ότι αξίζει να ομιλούν Ελληνικά με τρόπο
έκφρασης σαφή και ακριβή.
Ο καθηγητής Τάσιος ανέπτυξε από παλιά μια ιδιαίτερη σχέση με τη γλώσσα. Αυτή πηγάζει από τα γενικότερα ενδιαφέροντά του για την ουσία και την ιστορία
των επιστημών, για τον πολιτισμό, για τον άνθρωπο και
τον ανθρωπισμό, για τη φιλοσοφία, για την Τέχνη. Θα έλεγα ότι πηγάζει γενικότερα από τα ενδιαφέροντά του
για το πνεύμα τού ανθρώπου και για την έκφραση τού
πνεύματος, που είναι κατεξοχήν η γλώσσα.
Δεν είναι τυχαίο ότι στις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν κατά καιρούς με ποικίλες πρωτοβουλίες για τα

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

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Θ. Π. ΤΑΣΙΟΥ
Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη του ομότιμου καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Θεοδόση Τάσιου με θέμα «Διαδικασίες Τεχνικών Έργων στην Αρχαία Ελλάδα», είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι Μηχανικοί (και όχι μόνο) κατά την επίσκεψη του καθηγητή – δάσκαλου3 στο Ηράκλειο. Την εκδήλωση, οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ και πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 27 Ιουνίου στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος ντοκυμαντέρ με κινούμενα σχέδια και εικόνες
(animation) σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της περίφημης Διόλκου στον ισθμό της Κορίνθου, του μεγάλου αυτού έργου που κατασκευάστηκε από τον Περίανδρο και ένωνε το ανατολικό λιμάνι των Κεχριών του Σαρωνικού κόλπου, με το
δυτικό λιμάνι Λεχαίου του Κορινθιακού κόλπου.
Στη συνέχεια, στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κύριος Π. Ινιωτάκης είπε τα εξής:
Σας καλωσορίζω εκ μέρους όλων των Μηχανικών
της Ανατολικής Κρήτης, πολλοί από τους οποίους είχαν την τύχη να σας έχουν δάσκαλο.
Παράλληλα σας μεταφέρω και το χαιρετισμό των
συμπολιτών μου, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη συμβολή
σας στα δρώμενα της Ελλάδας.
O Θεοδόσης Τάσιος δεν είναι μόνο μια μεγάλη προσωπικότητα των τεχνικών επιστημών, δεν είναι μόνο έ-

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
απόψε, έχουμε τη χαρά να βρίσκεται κοντά μας ο καθηγητής κος Θεοδόσης Τάσιος και η αξιότιμη σύζυγος του
και συνάδελφος κα Ρέα Ιωαννίδου-Τάσιου.
Αξιότιμε κύριε καθηγητά, Θεοδόση Τάσιε, ως Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ, Τμήματος Ανατολικής Κρήτης
εκφράζω ένα μεγάλο ιδιαίτερο ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση μας.

3

να πρότυπο πανεπιστημιακού καθηγητή που τίμησε το
Ε.Μ.Π. και το λειτούργημα τού πανεπιστημιακού δασκάλου, αλλά είναι συγχρόνως μια πνευματική προσωπικότητα, διαλάμπουσα και αγωνιζομένη στον ευρύτερο πολιτισμικό χώρο, ο οποίος διατυπώνει δημόσιο λόγο για περισσότερο από 50 χρόνια και από περισσότερα
του ενός βήματα. Από τις αίθουσες των αμφιθεάτρων,
από τα επιστημονικά του συγγράμματα, από τις στήλες
του ημερήσιου τύπου, για θέματα τεχνικά όσο για θέμα-

Δάσκαλος, με όλη τη σημασία και τη βαρύτητα αυτής της λέξης.

10

11

Παρά το γεγονός ότι τόσο η φιλοσοφία, όσο και η
τέχνη έχουν τιμηθεί από τον ίδιο με μελέτες ισότιμης επιστημονικής εγκυρότητας και αξίας, εκεί που συμβάλλει τα μέγιστα ο καθηγητής κος Τάσιος, είναι στην Έρευνα της Τεχνικής και στην Φιλοσοφία της Τεχνολογίας.
Το 1993 ιδρύει την Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, ΕΜΑΕΤ, πρόσφεροντας έτσι ένα
πολύτιμο δώρο στο Τεχνικό Επιμελητήριο, καθώς η ΕΜΑΕΤ με τα συνέδρια, τις εκδηλώσεις, τις εκθέσεις, τα
ομοιώματα, τις ταινίες διεύρυνε τους ορίζοντες του.
Ο καθηγητής Τάσιος, μας προτείνει τον τεχνικό επιστήμονα ο οποίος έχοντας εφαλτήριο τον θαυμασμό,
με την αρχική σημασία της έκπληξης, της εκτίμησης
και της μέθεξης, ερευνά και θεωρεί τους νόμους της ύλης ως νόμους ενός σύμπαντος του θαυμαστού κόσμου.
Μας διδάσκει ότι ο τεχνικός επιστήμονας δεν πρέπει να είναι ένας ιδιωτεύων διανοούμενος. Η επιστημονική συσκευή της τεχνολογίας. Είναι διαρκώς συμμετέχων και προσφέρων μέσα από τη γνώση, την οποία κατέχει στο κοινωνικό σύνολο.
Και εδώ, στην αντίληψη για τον κοινωνικό ρόλο του
τεχνικού επιστήμονα, εντοπίζεται το σημαντικότερο, ίσως, κομμάτι της διδακτικής προσφοράς του καθηγητή
Τάσιου.
Γιατί πάνω από όλα μας έμαθε ότι αναγκαίο όρο για
την ευδόκιμη υπόσταση του τεχνικού επιστήμονα αποτελεί αυτό που ο ίδιος ήταν και είναι σταθερά και ακαταπόνητα όλα αυτά τα χρόνια. Ενεργός Μαχόμενος
Πολίτης.
Κύριε καθηγητά, αφού σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, τόσο για την μέγιστη προσφορά σας, όσο
και για την αποψινή σας παρουσία εδώ, σας καλώ στο
βήμα.

Ο κ. Τάσιος

Ο κ. Ινιωτάκης και ο κ. Τάσιος

Άποψη της κατάμεστης αίθουσας

Απονομή τιμητικής πλακέτας

Στιγμιότυπο από την ταινία που δημιούργησαν οι Θ.Π. Τάσιος, Ν.
Μήκας, Γ. Πολύζος, με το σύστημα του animation (εικονοκινητική τεχνική). Η ταινία, που παρουσιάστηκε και πριν από την ομιλία του καθηγητή κ. Τάσιου (βλέπε επόμενες σελίδες), αναπαριστά με μοναδικό τρόπο το εξαιρετικό μνημείο τεχνικού πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας, τον Δίολκο: μια οδό από ξηράς για
την μεταφορά πλοίων ανάμεσα στον Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο κατά μήκος του Ισθμού της Κορίνθου, τότε που δεν υπήρχε ο πορθμός.

θέματα τής γλώσσας και τής Παιδείας μας, ο Θεοδόσης
Τάσιος καλείτο πάντοτε να συμμετάσχει ως καταξιωμένος εκπρόσωπος από τον χώρο τής Τεχνολογίας, με βαρύνουσα γνώμη για τα πνευματικά και γλωσσικά θέματα τής Παιδείας μας.
Άλλωστε είναι Ενεργό μέλος και της «Ελληνικής
Ανθρωπιστικής Εταιρείας», και “θεωρείται και είναι εν
Ελλάδι “, όπως αναφέρει ο καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, “ ο πιο έμπειρος γνώστης των προβλημάτων
και της μεθοδολογίας για τη σωστή οργάνωση, καλλιέργεια και προώθηση της Ελληνικής Επιστημονικής ορολογίας».

Σας ευχαριστώ.
Μετά την ομιλία του καθηγητή, η οποία είναι αναρτημένη (εκδηλώσεις 2011) στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(http://www.teetak.gr/), ακολούθησε απονομή τιμητικής
πλακέτας σε αυτόν από τον κ. Ινιωτάκη.
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αιμοδοσία

για την «τράπεζα αίματος» ΤΕΕ/ΤΑΚ & συνεργατών

Στο Ηράκλειο, η αιμοδοσία έγινε από την κινητή μονάδα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου
την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 στην πλατεία του πρώην Ξενία. Με την ευκαιρία αυτή, και ως ελάχιστη ανταμοιβή για όσους προσέφεραν το αίμα τους, αλλά
και για όλους όσους παραβρέθηκαν και στήριξαν την
όλη προσπάθεια, διοργανώθηκε συναυλία – πάρτυ
με ζωντανή μουσική από συγκρότημα «The Vamps».
Στον Άγιο Νικόλαο

Στο
πλαίσιο της προσπάθειας
του ΤΕΕ/ΤΑΚ για εμπλουτισμό της Τράπεζας
αίματος για τα μέλη και τους συνεργάτες του, που
ήδη λειτουργεί και έχει ήδη αποδώσει καρπούς,
με την παροχή φιαλών αίματος σε συναδέλφους
και συγγενικά τους πρόσωπα που το είχαν ανάγκη, διοργανώθηκε από το Τμήμα η 2η εθελοντική αιμοδοσία, η οποία μάλιστα έγινε τόσο στο
Ηράκλειο, όσο και στον Άγιο Νικόλαο.
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ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ 2010 - 2013

Από την αιμοδοσία στο Ηράκλειο

Θα επαναλάβουμε ότι η αιμοδοσία,
είναι μια απλή καθημερινή ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ, ένα δείγμα ανθρωπιάς και δωρεάς
σε έναν συνάνθρωπο μας σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής του. Ας μην επαναπαυόμαστε στην ιδέα ότι δεν πρόκειται να συμβεί σε μας. Όσοι από μας, χρειάστηκαν κάποτε αίμα, αλλά περισσότερο
(όσο κι αν φαίνεται περίεργο εκ πρώτης
όψεως) αυτοί που αναζήτησαν αίμα για
το γονιό, τον αδελφό ή το συγγενή τους,
το καταλαβαίνουν αυτό.
Η έννοια του εθελοντισμού είναι αρκετά ευρεία (συμπεριλαμβάνει μέχρι και
την εθελοντική αιμοδοσία) που όμως τείνει να γίνει μια έννοια ξεχασμένη στην
ελληνική κοινωνία. Είναι ανάγκη όλοι να
συνειδητοποιήσουμε ότι η προσφορά
στον συνάνθρωπο μας νοηματοδοτεί
την καθημερινότητά μας. Η προσφορά
του καθενός αποδεικνύει τη θέλησή του
να συμμετάσχει σε μια κοινή προσπάθεια. Δεν υπάρχουν αρμόδιοι, είμαστε όλοι υπεύθυνοι.
Από την αιμοδοσία στον Άγιο Νικόλαο

η αιμοδοσία έγινε από το Τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, την Τρίτη 12 Ιουλίου
2011 στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θέλει να ευχαριστήσει και πάλι, δημόσια μέσα από τις στήλες του περιοδικού, όλους
τους αιμοδότες που συμμετείχαν αλλά και όσους
στήριξαν αυτή την προσπάθεια, που σημειωτέο είναι
διαρκής, μια και η αιμοδοσία συνεχίζεται στο Κέντρο
Αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Τα Προγράμματα Δράσης τους υπέβαλλαν προς έγκριση στη Δ.Ε. οι Μόνιμες Επιτροπές (Μ.Ε.) του Τμήματος για την
3ετία 2010 – 2013. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, έχουν συζητηθεί και εγκριθεί από τη Δ.Ε. σε συνεχόμενες συνεδριάσεις της, τα Προγράμματα Δράσης τα οποία και παρουσιάζουμε στη συνέχεια. Τα Προγράμματα αυτά, έχουν αποσταλεί και στον Πρόεδρο της «Α» του Τμήματος κ. Γ. Αγαπάκη, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της.
Αναμένεται σύντομα και η έγκριση και των υπόλοιπων4 Επιτροπών. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, μέσα και από τις σελίδες του περιοδικού, εύχεται καλή επιτυχία και επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τα μέλη των Μονίμων Επιτροπών.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Μ.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ του ΤΕΕ-ΤΑΚ, προτείνεται εκ μέρους των μελών η ενασχόληση με τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Τα θέματα έχουν ταξινομηθεί με σειρά προτεραιότητας, η οποία ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με
τις εξελίξεις στον κλάδο των μηχανικών και τη στρατηγική του ΤΕΕ-ΤΑΚ.
Ιδιωτικά Έργα & Κατασκευές
1. Διερεύνηση νέου πλαισίου περί ελάχιστων αμοιβών και ενημέρωση των συναδέλφων μέσω ημερίδας ή απλώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. ΚΕΝΑΚ και ενεργειακοί επιθεωρητές. Εφαρμογή του νέου Νόμου. Σεμινάρια νέων ενεργειακών επιθεωρητών.
3. ΓΟΚ. Λειτουργία πολεοδομικών γραφείων
4. Τακτοποίηση αυθαιρέτων
5. Κτηματολόγιο. Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για τις περιοχές προς κτηματογράφηση.
6. Κατάργηση της 89/106 για τα δομικά υλικά και απαιτήσεις του νέου κανονισμού. Οικολογικά υλικά δόμησης και πιστοποιημένα υλικά στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ.
7. Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων. Διερεύνηση δυνατότητας για πιστοποίηση & κατάρτιση του
τεχνικού κόσμου μέσα από το ΤΕΕ.
8. Ευρωκώδικες
Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια
1. «Συνοπτικός ηλεκτρονικός θεματικός οδηγός νομοθεσίας για Τεχνικούς Ασφαλείας». Αποδελτίωση νομοθεσίας Υγείας και Ασφάλειας και αντιστοίχηση πηγών κινδύνου σε συγκεκριμένα άρθρα των ΦΕΚ. Δυνατότητα αναζήτησης με ευρετήριο. Επικαιροποίηση σε περιοδική βάση (π.χ. κάθε 6 μήνες).
2. Διεξαγωγή μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων (π.χ. θόρυβο, σκόνη) σε προτεινόμενες από το ΤΕΕ-ΤΑΚ επιβαρυμένες περιοχές. Ανάλυση αποτελεσμάτων και προτεινόμενα βελτιωτικά μέτρα.
3. Εκπαιδευτική ημερίδα για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας
(π.χ. OHSAS 18001) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ενημέρωση για κανονιστικές ρυθμίσεις και πρότυπα
σχετικά με την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (EN, CE).
4. Σύνταξη εγχειριδίου Εκτίμησης & Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων για ένα συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο (π.χ. ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις πρωτογενούς τομέα κ.α.). Παρουσίαση αποτελεσμάτων.
5. Συλλογή και δημοσίευση στο site του ΤΕΕ-ΤΑΚ, έντυπου υλικού αναφορικά με κανόνες ΥΑ σε επαγγελματικούς κλάδους
6. Ανάλυση του άμεσου και έμμεσου κόστους ατυχημάτων
7. Διερεύνηση προδιαγραφών και κανονιστικών απαιτήσεων για πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται σε
πυρκαγιά.
4
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«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», και Μ.Ε. της Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ &
ΣΗΤΕΙΑΣ
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Στις επόμενες συναντήσεις της ΜΕ θα διερευνηθεί η ανάγκη σύστασης Ομάδας/ων Εργασίας για την ενασχόληση με κάποια από τα παραπάνω κρίσιμα θέματα.
Με εκτίμηση, Ο Επιμελητής
Γιάννης Ασπιρτάκης,
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ως μέλη της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και αντισεισμικού σχεδιασμού του ΤΕΕΤΑΚ συνεδριάσαμε 4
φορές μέχρι σήμερα. Δυστυχώς συμπεράναμε ότι το γενικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας
είναι αρκετά πίσω σε σχέση με αυτό των υπολοίπων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στο κομμάτι του
Εθελοντισμού και της εκπαίδευσης που αποτελεί κυρίαρχο μοχλό της Πολιτικής Προστασίας. Έτσι καταλήξαμε να προτείνουμε τις παρακάτω προτάσεις προγραμματισμού της Επιτροπής μας:
1)Συμμετοχή στα συντονιστικά όργανα ΣΤΟ(Α) και ΣΤΟ(Β)
2)Εγγραφή μας και συμμετοχή μας ως ειδική επιστημονική Επιτροπή στον υπάρχοντα σύλλογο Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας
3)Συμμετοχή μας στις ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας που διεξάγονται στην Περιφέρεια Κρήτης
4)Επαφή μας με τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς Ευρωπαϊκών πόλεων με εμπειρία στην αντισεισμική προστασία και προσπάθεια ένταξης μας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως επίσης και άμεσο αίτημα στην Πολιτική Προστασία της Potenza επαρχίας Basilicata Ιταλίας ώστε στο επερχόμενο πρόγραμμα RED CODE να είμαστε partner
5)Συντονιστικό ρόλο σε παγκόσμια διημερίδα Οργανισμού Λιμένων με θέμα Πολιτική Προστασία-Αντιμετώπιση σε μετασεισμικό τσουνάμι σε συνεργασία με τοπικούς φορείς όπως ο ΟΛΗ
6)Αίτημα προς τον Δήμο Ηρακλείου για συνεργασία στη σύνταξη μελετών διαμόρφωσης χώρων διαφυγής στην
Πόλη του Ηρακλείου όπως προβλέπονται στο υπάρχον σχέδιο Ξενοκράτης
7)Συμμετοχή και οργάνωση σεμιναρίων για θέματα Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Ευελπιστούμε ότι τα παραπάνω θα αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα για την οργανωμένη εκκίνηση τη Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή μας.
Με εκτίμηση
Για την Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Αντισεισμικού Σχεδιασμού
Ο Επιμελητής
Αναπλ Επιμελητής
Σαρρής Επαμεινώντας
Σκαρβελακής Βασίλης

Κατά προτεραιότητα θα ασχοληθούμε με το πρώτο θέμα, ως εξαιρετικά επείγον, και στην συνέχεια με τα υπόλοιπα οπότε θα προτείνομε και την τυχόν ανάγκη σύστασης Ομάδας Εργασίας.
Με εκτίμηση
Για την Επιτροπή
Ο Επιμελητής
Χαράλαμπος Χατζηβασίλης

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σας παρουσιάζουμε του άξονες στους οποίους προτείνουμε να κινηθεί η Μόνιμη Επιτροπή για το διάστημα
λειτουργίας της:
1. Σύνταξη κειμένου προτάσεων, προς την Δ.Ε., για την Τροποποίηση του Κώδικα Δημοσίων Έργων (τροποποίηση Ν. 3669/2008) και την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων σύμφωνα με
τα νέα Σχέδια Νόμου.
2. Καταγραφή και παρακολούθηση έργων διαχείρησης υδατικών πόρων.
3. Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση των συναδέλφων για την διαδικασία έκδοσης – προαγωγής των
εργοληπτικών πτυχίων. Η ημερίδα μπορεί να γίνει σε συνεργασία με την Μόνιμη Επιτροπή Μελετών Δημοσίου για τα μελετητικά πτυχία.
4. Διερεύνηση της διαδικασίας χορήγησης εγγυητικών καλής εκτέλεσης και δεκάτων από το ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ.
5. Διερεύνηση για τις προϋποθέσεις για την χορήγηση του εφάπαξ του ΤΠΕΔΕ.
6. Παρατηρητήριο Μελετών και Έργων (πορεία υλοποίησης του).
7. Προγραμματισμός Έργων από τους Φορείς.
8. Προϊσταμένη Αρχή και ανάγκη στελέχωσης της με μηχανικούς.
Οι άξονες αυτοί δεν αποκλείουν ότι άλλο θέμα μπορεί να προκύψει στην πορεία. Κατά προτεραιότητα θα ασχοληθούμε με τα δύο πρώτα θέματα, ως εξαιρετικά επείγοντα, και στην συνέχεια με τα υπόλοιπα οπότε θα
προτείνομε και την τυχόν ανάγκη σύστασης Ομάδας Εργασίας.
Με εκτίμηση
Για την Επιτροπή
Ο Επιμελητής
Χαρωνίτης Γιάννης

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ,
ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΩΣΜΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σας παρουσιάζομε του άξονες στους οποίους προτείνομε να κινηθεί η Μόνιμη Επιτροπή για το διάστημα λειτουργίας της:
1. Σύνταξη κειμένου προτάσεων, προς την Δ.Ε., για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης - επίβλεψης Μελετών Δημοσίου (τροποποίηση Ν. 3316/2005) σύμφωνα με το νέο Σχέδιο Νόμου.
2. Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση των συναδέλφων για την διαδικασία έκδοσης – προαγωγής των
μελετητικών πτυχίων. Η ημερίδα μπορεί να γίνει παράλληλα και για τα εργοληπτικά πτυχία.
3. Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση – εκπαίδευση των συναδέλφων που συμμετέχουν σε Επιτροπές
Εισήγησης για Ανάθεση.
4. Διερεύνηση της υποχρέωσης έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών και καταβολής κρατήσεων σε σχέση με τον χρόνο πληρωμής, στις περιπτώσεις που οι αμοιβές ελέγχονται από τον Επίτροπο (Δήμος Ηρακλείου κ.λ.π.).
5. Παρατηρητήριο Μελετών (πορεία υλοποίησης του).
6. Εκπόνηση μελετών από ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ο.ΑΝ.Α.Κ., Ο.Α.ΔΥ.Κ και λοιπούς φορείς.
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Η Μόνιμη Επιτροπή για “τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική, το Δημόσιο Χώρο, το Αρχιτεκτονικό και Μνημειακό απόθεμα
και τις Πολιτισμικές Ωσμώσεις του Σύγχρονου κόσμου”, καλύπτει ως περιεχόμενο, το αντικείμενο εκείνο που μέχρι τώρα περιλαμβανόταν στη Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικής, που λειτουργούσε πάντα στο χώρο των Μόνιμων Επιτροπών του ΤΕΕ-ΤΑΚ. Η «εξειδίκευση» αυτή, που έγινε με τη
παράλληλη δημιουργία της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Οικιστικού
Περιβάλλοντος, κρίνεται απόλυτα εναρμονισμένη με τις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας, όπως αυτή εξελίσσεται στους χώρους των δύο αυτών ευρύτερων θεματικών ενοτήτων.
Ρόλος της είναι να ασχοληθεί με τα αντικείμενα που αναφέρονται στο τίτλο της, όπως αυτά θα εξειδικεύονται μέσα από το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής, επιδιώκοντας τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και
ανταλλαγή απόψεων προς όλες τις κατευθύνσεις, με σκοπό να είναι σε θέση να παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή ενεργοποίησής της (Ανατολική Κρήτη), να εμβαθύνει, να διαμορφώνει τεκμηριωμένες απόψεις, να συντονίζει δράσεις και να ενεργεί συμβουλευτικά προς τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους διάφορους φορείς, αξιοποιώντας στη πράξη το συμβουλευτικό ρόλο του ΤΕΕ, του οποίου Μόνιμη Επιτροπή αποτελεί, ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας.
Τρία είναι τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν το περίγραμμα του προγράμματος δράσης της επιτροπής:
α) Το γενικότερο ενδιαφέρον που εκφράζεται από όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην Επι-
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τροπή σχετικά με τις κύριες θεματικές ενότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί στο αρχικό κείμενο του ΤΕΕ-ΤΑΚ
(ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ), αλλά και το ειδικότερο για τον καθένα από μας, που έχει να κάνει με προσωπικές γνώσεις η εμπειρίες που αποκτήθηκαν, με προτιμήσεις, με εξειδικεύσεις σπουδών, με δυνατότητες παρεμβάσεων κ.λ.π.
β) Η σύνθεση της Επιτροπής που ηλικιακά καλύπτει σχεδόν …μια γενιά! Έτσι η εμπειρία μιας πολύχρονης
άσκησης του επαγγέλματος με ταυτόχρονη παρουσία και συμμετοχή στα τεκταινόμενα του τόπου, η γνώση
προσώπων, πραγμάτων, εξέλιξης του Τόπου και της πόλης, διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, αποτελεσμάτων
που προέκυψαν, απόψεων που διαμορφώθηκαν, κριτικής που ασκήθηκε… συνυπάρχει εδώ με τη φρεσκάδα
της νεότερης ματιάς κι ότι αυτό συνεπάγεται, που κομίζεται από το καινούργιο και πολυπληθέστερο τμήμα
των νεότερων συναδέλφων, με εξειδικευμένες σπουδές, με νέες δεξιότητες. Κοινό στοιχείο το πάθος γι αυτό
που αποτελεί τη βάση της κοινής μας παιδείας: Η Αρχιτεκτονική.
γ) Ο χρόνος: η Επιτροπή ξεκινά τη δραστηριοποίησή της σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για το τόπο και τη
κοινωνία. Οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα μας αλλά και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, αλλάζουν το τοπίο. Έτσι, εκτός από το γενικευμένο προβληματισμό που αναπτύσσεται σε
σχέση με την οικονομική και περισσότερο την αξιακή και ηθική κρίση, ή τη στάση του καθένα από μας προς
τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, σηματοδοτείται με έμφαση και η αρχή μιας νέας πραγματικότητας για θέματα όπως το περιβάλλον, το δημόσιο χώρο, το αρχιτεκτονικό και το πολιτιστικό απόθεμα του Τόπου. Είναι η
πραγματικότητα μέσα στην οποία οφείλουμε να λειτουργήσουμε, υιοθετώντας στάση υπεύθυνη, χαράσσοντας
πορεία μέσα από τα νέα δεδομένα που ανακύπτουν, διαφυλάσσοντας και υπερασπίζοντας τα θεμελιώδη και
σημαντικά, αναθεωρώντας άλλα. Πράγματι, το στοιχείο αυτό της πρωτοφανούς χρονικής συγκυρίας της περιόδου δράσης αυτής της Επιτροπής, δεν μπορεί παρά να επιδράσει στο προγραμματισμό δράσης και στις
προτεραιότητες που θα τεθούν.
Με αυτά τα δεδομένα ο προγραμματισμός δράσης της Επιτροπής γύρω από τους άξονες δραστηριοτήτων
που έχουν καθοριστεί εξ αρχής, απαιτεί μια συλλογική προσπάθεια κατάθεσης απόψεων, ανάλυσης, ομαδοποίησης, ιεράρχησης, αξιολόγησης, καθώς και μια ρεαλιστική πρακτική, απόλυτα προσαρμοσμένη στις συνθήκες που διαμορφώνονται, στα ειδικά χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τις αντικειμενικές δυνατότητες
των μελών που την αποτελούν.
Από τα μέλη ζητήθηκε η κατάθεση των απόψεών τους σχετικά με τα θέματα που θεωρούν σημαντικά για να
περιληφθούν στο προγραμματισμό των δράσεων με τις οποίες θα καταπιαστεί η Επιτροπή. Μία σταχυολόγηση αυτών των απόψεων διαγράφει εκείνους από τους άξονες των δραστηριοτήτων, όπως έχουν οριστεί στο
αρχικό κείμενο των θεματικών ενοτήτων, που απασχολούν περισσότερο τα μέλη.
Οι άξονες αυτοί είναι:*
1) Ο δημόσιος χώρος, οι ποιότητες και οι αλληλεπιδράσεις του με το ανθρωπογενές και το κτισμένο περιβάλλον…(7,13)* και, στην ίδια θεματική ενότητα:
• Ο δημόσιος χώρος, ο χώρος πρασίνου, ο ελεύθερος χώρος, ως αντικείμενο διερεύνησης, συζήτησης με
τους πολίτες, ενεργοποίησής τους, επανάκτησης….
• Δημόσιος χώρος και αστικό κενό, όρια, πολιτισμικές ανομοιογένειες, αποκλεισμοί, «γκετοποίηση»
• Δημόσιος χώρος και Αρχιτεκτονική.
• Ο Πολιτισμός και η αλληλεπίδρασή του με το δημόσιο χώρο. Επιρροές καλλιτεχνικών και εκφραστικών
αναζητήσεων, εικαστικές παρεμβάσεις, street art, «άρση του αδιάφορου» στο δημόσιο χώρο.
2) Η ανάδειξη των παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών, προβολή της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στη
Κρήτη… (5, 9)* και, στην ίδια θεματική ενότητα:
• Η αειφορική προσέγγιση των ιστορικών και παραδοσιακών οικισμών και της υπαίθρου.
• Πρώιμες προσεγγίσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού στη παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου.
• Δόμηση με φυσικά υλικά / παραδοσιακές μέθοδοι δόμησης.
• Προστασία της αυτόνομης συνιστώσας του τοπίου, των ιστορικών και φυσικών τοποθεσιών.
3) Τα θέματα που αφορούν τη προστασία και την ανάδειξη του κτιριακού πλούτου της παλιάς πόλης του
Ηρακλείου και των υπολοίπων πόλεων της Ανατολικής Κρήτης … (1,2,11)* και, στην ίδια θεματική ενότητα:
• Ο πολεοδομικός ιστός, η κυκλοφορία, οι χρήσεις γης, τα μνημεία, οι σχετικές μελέτες και τα κανονιστικά πλαίσια – μελέτη παλιάς πόλης- κ.λπ.
• Η προβολή και ανάδειξη των επιρροών των ιστορικών, καλλιτεχνικών και εκφραστικών αναζητήσεων στο
χώρο της Αρχιτεκτονικής,

*

αύξων αριθμός άξονα δραστηριοτήτων από τις κύριες θεματικές ενότητες, όπως αυτές καθορίστηκαν στο κείμενο- πλαίσιο δράσης- για το περιεχόμενο
των Μ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ για τη περίοδο 2010- 2013.
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• Η κληρονομιά του μοντέρνου κινήματος, η νεωτερικότητα, η εξέλιξη…
• Εγκαταλελειμμένα κτίρια στον ιστό της πόλης.
4) Τα θέματα των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μνημειακών συνόλων (6,)* θεμελιωδών πυλώνων της
εθνικής μας βιομηχανίας-του τουρισμού-, και ο εντοπισμός για την ανάγκη :
• Εκσυγχρονισμού υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης
• Προβολής και ανάδειξής τους ως ενεργών στοιχείων της πόλης και του ευρύτερου περιβάλλοντος.
• Σύνδεσης με τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της πόλης.
• Ένταξης στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
5) Η σύγχρονη πρακτική δημιουργίας κτισμένου περιβάλλοντος:
• Η παιδεία του αρχιτέκτονα - Η παιδεία του χρήστη – αισθητική αγωγή στην εκπαίδευση.
• Επαγγελματίες που εμπλέκονται στη δημιουργία του κτισμένου περιβάλλοντος.
• Οι νόμοι, τα κανονιστικά πλαίσια, η «κουλτούρα» της υπέρβασης, η οικοδομική αυθαιρεσία.
κ.ά.
Ο τρόπος που θα εργαστεί η Επιτροπή, αφού επιλέξει τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθεί κατά προτεραιότητα, θα συνίσταται:
•

•

•

•

•

Στη διεξοδική καταγραφή του τι υπάρχει μέχρι σήμερα σχετικό με το θέμα ενασχόλησης (μελέτες, προτάσεις, δημοσιεύσεις), ώστε αφενός να μη ξεκινάμε πάντα από το μηδέν, σε θέματα όπου υπάρχει ήδη ένα απόθεμα εμπειρίας και αφετέρου για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν, να επικαιροποιηθούν, βελτιωθούν ή αποκλειστούν, πιθανές υπάρχουσες μελέτες για το ίδιο θέμα. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι και η δημιουργία και
οργάνωση μιας πολύτιμης παρακαταθήκης – ενός αρχείου- με ότι σχετίζεται με το θέμα-αντικείμενο, μια
συσσώρευση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση όλων των προγενέστερων μελετών, εργασιών κ.λπ. για το ίδιο
θέμα.
Στη διοργάνωση ομιλιών και ημερίδων σχετικών με το αντικείμενο ενασχόλησης της Επιτροπής, με πρόσκληση ειδικών, και/ή με τη συμμετοχή φορέων από άλλους χώρους ή σχήματα, επισκέψεων σε χώρους που
σχετίζονται με το θέμα, κ.λπ.
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για τη παραπέρα διερεύνηση και εμβάθυνση, θα προτείνεται η σύσταση
Ομάδας Εργασίας η οποία θα ασχοληθεί με το αντικείμενο, αναλαμβάνοντας να το επεξεργαστεί και να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις.
Παράλληλα, και με στόχο τη διαρκή ενημέρωση σε θέματα Αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων, θα επιδιωχθεί η στενότερη συνεργασία με το ΚΑΜ στα Χανιά και η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών με σχήματα και αρχιτεκτονικά δίκτυα όπως η UIA, το ICOMOS, το MONUMENTA κ.λπ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω η Επιτροπή θα πρέπει να ερευνά διαρκώς τυχόν ευκαιρίες αξιοποίησης
χρηματοδοτήσεων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλες πηγές, στοιχείο που θα μπορούσε ακόμη
και να καθορίσει την επιλογή συγκεκριμένης δράσης από εκείνες που προδιαγράφηκαν, διότι ευχερέστερα
θα μπορέσει να την καταστήσει υλοποιήσιμη.

Σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής και, αντλώντας εμπειρία από τον τρόπο λειτουργίας προγενέστερων Μ.Ε., αξίζει να επισημάνουμε εδώ και τα εξής: η εθελοντική βάση συμμετοχής στις Μ.Ε., σε συνδυασμό με την ανάγκη συνύπαρξης και συνεργασίας πολλών διαφορετικών ατόμων, με ελάχιστη ή ανύπαρκτη προγενέστερη συνεργασία, με διαφορετικά ατομικά προγράμματα και υποχρεώσεις ο καθένας, απαιτεί ιδιαίτερα
προσεκτικούς χειρισμούς για το συντονισμό μιας κοινής δράσης που θα είναι σε θέση να παράγει ουσιαστικό έργο. Εκτιμώντας την αξία του προσωπικού χρόνου του καθένα μας που διατίθεται σε αυτή εδώ την Επιτροπή, θα
πρέπει η συμμετοχή του να μπορεί να είναι μια προσωπική κατάθεση σε ένα ανοιχτό κι ελεύθερο χώρο ιδεών, όπου η κάθε άποψη μπορεί να τίθεται και να συζητείται, όπου οι διαφωνίες είναι αναμενόμενες, όπου όμως η ατομική υπευθυνότητα, ο σεβασμός στις διαδικασίες και ο αμοιβαίος σεβασμός θα πρέπει να υπερισχύουν.
Ελπίζουμε ο απολογισμός της δράσης της Μ.Ε. στο τέλος της θητείας της, να είναι θετικός αναφορικά με την/τις
δράσεις που θα επιλεγούν να προωθηθούν ή τις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το ρόλο της, θα κληθεί να εκφέρει άποψη σε θέματα των αρμοδιοτήτων της. Ταυτόχρονα θα είναι σημαντικό να έχει προσφέρει σε όλα τα μέλη της τη θετική εμπειρία μιας ενδιαφέρουσας, πολύπλευρης και αποτελεσματικής ομαδικής δουλειάς.
Με εκτίμηση
Για την Επιτροπή
Η επιμελήτρια
Εύα Κοκκινίδου, Αρχιτέκτων
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ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
•
Σας παρουσιάζομε του άξονες στους οποίους προτείνομε να κινηθεί η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος για
το διάστημα λειτουργίας της.
1. Σύνταξη κειμένου προτάσεων, προς την Δ.Ε., για το θέμα Μελέτες και Έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού. Για την επεξεργασία του θέματος προτείνεται η σύσταση ομάδας εργασίας από 6-7 άτομα (αμοιβόμενα ή όχι ανάλογα με τη δυνατότητα που υπάρχει) η οποία δυναμικά θα επεξεργαστεί το θέμα στο διάστημα λειτουργίας της.
2. Σύνταξη κειμένου προτάσεων, προς την Δ.Ε., για το θέμα Διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην περιφέρεια Κρήτης. Για την επεξεργασία του θέματος προτείνεται η σύσταση ομάδας εργασίας από 6-7 άτομα (αμοιβόμενα ή όχι ανάλογα με τη δυνατότητα που υπάρχει) η οποία δυναμικά θα επεξεργαστεί το
θέμα στο διάστημα λειτουργίας της.
3. Διοργάνωση ημερίδας για το θέμα Μελέτες και Έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού.
4. Διοργάνωση ημερίδας για το θέμα Διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην περιφέρεια Κρήτης.
5. Διοργάνωση δραστηριοτήτων (επισκέψεις σε χώρους επεξεργασίας απορριμμάτων π.χ. ΚΔΑΥ, ΧΥΤΑ, ΔΕΔΙΣΑ)
6. Προετοιμασία ενημερωτικού υλικού και δράσεων ενημέρωσης για τα θέματα Μελέτες και Έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού και Διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην περιφέρεια Κρήτης.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει το οποίο θα κρίνει η Δ.Ε. ότι χρήζει ανάλυσης από την επιτροπή.
Παρακαλούμε για την έγκριση του προγραμματισμού δράσης για να προχωρήσουμε στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας όπως προτείνονται.
Με εκτίμηση
Για την Επιτροπή
Ο επιμελητής
Κουτάντος Ευάγγελος

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Γενικές αρχές
Μετά την πολύχρονη εμπειρία που αποκτήθηκε στα ζητήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού την 20ετία
που πέρασε θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο η Τέταρτη Προγραμματική Περίοδος να εστιαστεί στην υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου και Ισόρροπου σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού με έμφαση στην
ενδοχώρα και τον πρωτογενή τομέα και κυρίως με άλλο τρόπο διαχείρισης. Οι στόχοι θα πρέπει να εστιάζονται στην ισόρροπη ανάπτυξη, στην σύνδεση των παραγωγικών τομέων της Κρήτης και στην ανάδειξη
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης.
Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την ανάπτυξη και οικονομική επιβίωση του νησιού αποτελεί ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου «Ολοκληρωμένης και ισόρροπης ανάπτυξης με έμφαση
στην ενδοχώρα. Η Κρήτη πρέπει και μπορεί να γίνει «τόπος παραθερισμού, παραμονής και εργασίας – διατροφικός τροφοδότης της Ευρώπης».
Το σχέδιο αυτό ολοκληρωμένης ανάπτυξης θα πρέπει να περιλάβει τους τρεις βασικούς τομείς ανάπτυξης της
περιοχής, τον πρωτογενή, την μεταποίηση και τον τουρισμό και να εξειδικεύεται σε στόχους, άξονες προτεραιότητας και μέτρα με την υποβοήθηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί ή
μπορεί να αναπτυχθούν περισσότερο όπως η έρευνα, η καινοτομία και οι υποδομές.
Οι Βασικοί στόχοι του σχεδίου Ανάπτυξης πρέπει να είναι:
• η δημιουργία ενός ξεκάθαρου αναπτυξιακού περιβάλλοντος
• η ανάδειξη κι αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού
• η διασύνδεση και αλληλοστήριξη των τομέων ανάπτυξης της Κρήτης και
• η βελτίωση της ποιότητας και των πιστοποιημένων χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

ανάπτυξης στην ενδοχώρα
Η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής.

Με βάση τις παραπάνω γενικές αρχές και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν προτείνουμε τους παρακάτω τομείς ενασχόλησης της Μ.Ε.:
Ι. “Ενεργειακή Διασύνδεση Κρήτης με Ηπειρωτική Ελλάδα”
Το θέμα της διασύνδεσης της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα, είναι αρκετά παλιό ως προς την εξαγγελία
από διάφορες κυβερνήσεις, και αρκετών δεκαετιών σε βάθος. Οι ιδιαιτερότητες του αντικειμένου έγκειται τόσο ως προς το μέγεθος του έργου, αλλά ως προς τις επιπτώσεις, οι οποίες θα είναι άμεσες σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης.
Σκοπός της ΜΕ είναι η εξέταση όλων των παραμέτρων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο, στις οποίες εντάσσονται, τόσο το τεχνικό αντικείμενο, όσο και οι οικονομικές και μη επιπτώσεις τόσο στην κοινωνική αλλά και την οικονομική δραστηριότητα στην Κρήτη. Αυτονόητο είναι, ότι ένα τέτοιο έργο, με αυτό το μέγεθος,
θα έχει και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν.
(Καραπιδακης, Μιχαλοδημητρακης, Στρατακης, Βρετζος)
ΙΙ. “Αποτύπωση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας/πόρων με χρήση τεχνολογιών ανοικτού λογισμικού”
Δεδομένης της νέας οικονομικής κατάστασης οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην εξοικονόμηση πόρων λόγω του χαμηλότερου κόστους αδειών χρήσης κάτι που τις καθιστά κατάλληλες για το δημόσιο τομέα. Οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές μονάδες θα μπορούσαν να έχουν άμεσα ωφέλη από την εφαρμογή κατάλληλων τεχνολογιών. Επίσης,
οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας προάγουν το επάγγελμα του μηχανικού ατομικά και κλαδικά. Οι τρέχουσες τάσεις στην πληροφορική επιτρέπουν την δημιουργία λύσεων και διευκολύνουν την ελεύθερη διαμόρφωση υποδομών. Σημαντικός, όσο και επιθυμητός είναι ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στον τοπικό
βιομηχανικό ή εταιρικό κλάδο.
Η ενασχόληση της ΜΕ εντάσσεται στα πλαίσια της θεματικής ενότητας που αφορά την εξοικονόμηση πόρων
και ενέργειας με χρήση πληροφορικής και λογισμικού και θα μπορούσαν να οργανωθούν ώστε να γίνει:
• καταγραφή/αποτύπωση της παρούσας κατάστασης για λύσεις λογισμικού που αφορούν την εξοικονόμηση πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες
• αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας από δημόσιους φορείς, επαγγελματίες και βιομηχανίες. Βάσει της αξιολόγησης μπορούν να προταθούν λύσεις για τη βελτίωση της
χρήσης των νέων τεχνολογικών τους στα θεματικά πλαίσια των ΑΠΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας και της
μεταφοράς τεχνολογίας. Σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να γίνει διερεύνηση της δυνατότητας και ικανότητας
ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων
• διερεύνηση συγκεκριμένων τεχνολογιών με άμεσες επιπτώσεις ως προς την εξοικονόμηση πόρων και τις
πράσινες τεχνολογίες. Μια τέτοια τεχνολογία είναι οι εκτυπωτικές υπηρεσίες
(Βιτσαξακης, Καλοχριστιανακης, Καραπιδακης, Σαμψων, Στρατακης, Κουτρακης, Κοντογιαννης, Βρετζος)
ΙΙΙ. “Αποτύπωση Δυναμικού Αλμυρού Ποταμού για Παραγωγή Πόσιμου Νερού”
Αντικείμενο της πρότασης είναι η εξέταση όλων των παραμέτρων που αφορούν το συγκεκριμένο έργο, όπως
τα τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αλλά και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο. Αυτονόητο είναι, ότι ένα τέτοιο έργο, με αυτό το μέγεθος, θα έχει και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν παράλληλα στο πλαίσιο της προτεινόμενης ομάδας εργασίας.
Το θέμα της παραγωγής πόσιμου νερού με την μέθοδο της αφαλάτωσης χρησιμοποιώντας υφάλμυρο νερό το
οποίο θα αντλείται από τον Αλμυρό ποταμό, είναι αρκετά παλιό, τουλάχιστον ως προς την σύλληψη του. Παρ’
όλα τάυτα μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια μεθοδευμένη προσπάθεια προκειμένου να αξιοποιηθεί το τεράστιο φυσικό δυναμικό του Αρμυρού ποταμού.
(Σαμψων, Στρατακης, Κουτρακης, Παπαδακη)

Με βάση τους στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης οι Βασικοί άξονες Παρέμβασης πρέπει να είναι:
• Η προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
• Η διασύνδεση των ερευνητικών ιδρυμάτων του νησιού με τις παραγωγικές μονάδες της Κρήτης με σκοπό
την μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού
• Η προώθηση και μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα και η σύνδεσή τους με τους υπόλοιπους τομείς
• Η βελτίωση των συνθηκών ζωής (υγεία, πρόνοια, παιδεία, πολιτισμός, επικοινωνίες) και δημιουργία πόλων

IV. “Μεταφορά τεχνολογίας & αποτύπωση ερευνητικής δραστηριότητας στην Κρητη”
Είναι προφανές ότι στην Κρήτη υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και γνώσεως ανάμεσα
στα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού και της παραγωγικές μονάδες. Η Μ.Ε. θεωρεί ότι είναι βασικός ρόλος του
ΤΕΕ/ΤΑΚ να δράσει σαν διαμεσολαβητής ανάμεσα στις βιομηχανικές μονάδες της Κρήτης και τα ερευνητικά
κέντρα, πανεπιστημιακά και αυτόνομα. Με αυτό τον γνώμονα σκοπεύουμε να αναπτύξουμε δράσεις στους παρακάτω άξονες:
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•
•
•

Δημιουργία βάσης δεδομένων των ερευνητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην Κρήτη
Διερεύνηση προσέγγισης ερευνητικών ιδρυμάτων και παραγωγικών μονάδων
Διερεύνηση της δημιουργίας ομάδας διαμεσολάβησης για την μεταφορά τεχνολογίας από τα ερευνητικά
κέντρα στην βιομηχανία
(Καλοχριστιανακης, Καραπιδακης, Μιχαλοδημητρακης, Σαμψων, Στρατακης, Σπανακη, Κοκκινακης, Κουτρακης, Κοντογιαννης, Παπαδακη)
V. “Αντιμετώπιση δυσχερειών σχετικά με την ορθή εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Ν.3661/08)”
Ο συγκεκριμένος άξονας δράσης της Μ.Ε. ανταποκρίνεται σε ένα τρέχον πρόβλημα που αφορά τους ιδιώτες μηχανικούς όσο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων υπογραμμίζει τον γνωμοδοτικό και παρεμβατικό ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Στο πλαίσιο αυτό η Μ.Ε. προτείνει τις παρακάτω δράσεις:
1. Διοργάνωση εσπερίδας με θέμα την «Αντιμετώπιση δυσχερειών σχετικά με την εφαρμογή του
Κ.ΕΝ.Α.Κ.»
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές προτείνεται να προέρχονται τόσο από το χώρο των εισηγητών των σεμιναρίων του Κ.ΕΝ.Α.Κ όσο και από τις εταιρείες που παρέχουν σχετικό λογισμικό. Στόχος του σεμιναρίου είναι η
παροχή διευκρινήσεων τόσο στους μελετητές μηχανικούς όσο και στους μηχανικούς των Πολεοδομιών. Επιπρόσθετα, στόχος της εσπερίδας είναι να επισημανθούν τα σημεία στα οποία χαρακτηρίζονται από ελλείψεις
ή αμφισημίες στο Νόμο.
2. Συγγραφή αναφοράς (report) η οποία θα επισημαίνει τις βασικές ελλείψεις και δυσχέρειες της εφαρμογής του νόμου.
Η αναφορά θα συνοψίζει τα συμπεράσματα της εσπερίδας και προτείνεται να έχει ως αποδέκτη το αρμόδιο υπουργείο, με σκοπό την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων στην επικείμενη αναθεώρηση του Νόμου.
(Σαμψών, Σπανακη, Παπαδακη)
Με εκτίμηση
Για την Επιτροπή
Ο επιμελητής
Σαμψών Δημήτριος

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
Σας παρουσιάζομε του άξονες στους οποίους προτείνομε να κινηθεί η Μόνιμη Επιτροπή για το προσεχές διάστημα λειτουργίας της.
1. Συνεισφορά στην οργάνωση και προώθηση της εκδήλωσης που πραγματοποιεί το ΤΕΕ/ΤΑΚ για την 2η εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Αποστολή e-mail και ενημερωτικού υλικού, αφισοκόλληση.
2. Διοργάνωση εκδήλωσης-καλοσορίσμα των νέων εγκεγραμμένων συναδέλφων (ετος 2011) στην οικογένεια
του ΤΕΕ/ΤΑΚ, καθώς και ενημέρωση για τις λειτουργίες του τμήματος, τις παροχές και βοήθειες τις οποίες μπορεί να προσφέρει στα μέλη του, στο ξεκινημα τους, τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και στην εξιδικευμένη παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.
3. Διακίνηση ερωτηματολογίου κατά την διενέργεια της παραπάνω εκδήλωσης, σχετικά με το τί είδους ενημερωτικές ημερίδες (θεματολογία) θα τους ενδιέφερε να πραγματοποιηθούν από το τμήμα, προκειμένου
να ενημερωθούν κατάλληλα.
4. Οργάνωση και διενέργεια ημερίδων ανάλογα την επιλαχούσα θεματολογία, βάση του ερωτηματολογιίου,
από το ΤΕΕ/ΤΑΚ και προώθηση των ημερίδων μέσω προβολής αυτών σε νέους και παλαιούς συναδέλφους
του τμήματος.
5. Διμιουργία λογαριασμών και σελίδων με την επωνυμία ΤΕΕ/ΤΑΚ, στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter, όπου θα ενημερώνουμε τα μέλη μας για όλα τα τρέχοντα νέα αναφορικά με θέματα του επαγγέλματος, ασφαλιστικά, επαγγελματικά, θεσμικά, νέα του τμήματος και δραστηριότητες, και όλες τις αρθρογραφίες, σχετικά με τον κλάδο, του ελληνικού τύπου.
Κατά προτεραιότητα θα ασχοληθούμε με το πρώτο θέμα, ως εξαιρετικά επείγον, και στην συνέχεια με τα υπόλοιπα οπότε θα προτείνομε και την τυχόν ανάγκη σύστασης Ομάδας Εργασίας.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σας ενημερώνουμε τα μέλη της μόνιμης επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» κατά την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στις 19-05-2011 η επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα.
Η επιτροπή ευρισκόμενη σε απαρτία αποφάσισε ομόφωνα να ορισθεί επιμελητής της επιτροπής η κ. Κική Κοιλάδη Αρχ. Μηχ. με αναπληρωτή τον κ. Αντώνη Ζερβό Πολ. Μηχ. Επίσης αποφασίσθηκε να συνεδριάζει η επιτροπή
κάθε δεύτερη Δευτέρα στις 7.00΄ μμ στα γραφεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ, στο Ηράκλειο. Μετά την συνεδρίαση της 04-072011 διακόπηκαν συναντήσεις για τις θερινές διακοπές και έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που προκύψει επείγον θέμα η επιτροπή θα συνεδριάσει εκτάκτως. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων διαμορφώθηκε το
πρόγραμμα δράσης της ομάδας εργασίας για το χρονικό διάστημα 2010-2013 ως ακολούθως:
Άξονες Δραστηριοτήτων
Α) Χωροταξικός Σχεδιασμός
1. Έκφραση απόψεων για τα υπό έγκριση ειδικά χωροταξικά σχέδια (ιχθυοκαλλιέργειες). Σύσταση ομάδας
εργασίας με σχετικό αντικείμενο.
2. Παρακολούθηση και έκφραση απόψεων για την επικείμενη μελέτη αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου. Σύσταση ομάδας εργασίας με σχετικό αντικείμενο.
Β)Πολεοδομικός Σχεδιασμός
1. Παρακολούθηση και έκφραση απόψεων για τη μελέτη Ρυθμιστικού Ηρακλείου. (Έχει ολοκληρωθεί η α΄ φάση). Σύσταση ομάδας εργασίας με σχετικό αντικείμενο.
2. Παρακολούθηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, πολεοδομικών μελετών νομών Ηρακλείου και Λασιθίου.
3. Παρέμβαση για την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών (πρόθεση εκπόνησης ΓΠΣ Ηρακλείου, ΓΠΣ
Μαλεβυζίου, ΓΠΣ Μινώα )
4. Διερεύνηση και διαμόρφωση του πλαισίου εναρμόνισης εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στα όρια Καλλικρατικών Δήμων. (Δεν υπάρχει σχετικό θεσμικό πλαίσιο) Σύσταση ομάδας εργασίας με σχετικό αντικείμενο.
5. Ψηφιοποίηση και ενιαία απεικόνιση των εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Περιφέρειας Κρήτης. Σύσταση ομάδας εργασίας με σχετικό αντικείμενο.
6. Έκφραση απόψεων για την επικείμενη εναρμόνιση του ισχύοντος θεσμικού Πλαισίου για την οριοθέτηση
οικισμών. (Έχει αναρτηθεί σχετικό θέμα για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ). Σύσταση ομάδας
εργασίας με σχετικό αντικείμενο.
7. Παρακολούθηση και έκφραση απόψεων για τη μελέτη της παλιάς πόλης του Ηρακλείου (συντελεστές δόμησης, χρήσεις γης)
Γ) Άλλα θέματα Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας της μόνιμης επιτροπής.
Η Μόνιμη Επιτροπή κατά προτεραιότητα θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα, ως εξαιρετικά επείγοντα και
κατά τη διάρκεια της θητείας της με τα υπόλοιπα θέματα.
1. Ψηφιοποίηση και ενιαία απεικόνιση των εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Περιφέρειας Κρήτης. Σύσταση ομάδας εργασίας με σχετικό αντικείμενο.
2. Παρακολούθηση και έκφραση απόψεων για την επικείμενη μελέτη αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου. Σύσταση ομάδας εργασίας με σχετικό αντικείμενο.
3. Παρακολούθηση και έκφραση απόψεων για τη μελέτη Ρυθμιστικού Ηρακλείου. (Έχει ολοκληρωθεί η α΄ φάση). Σύσταση ομάδας εργασίας με σχετικό αντικείμενο.

Με εκτίμηση
Για την Επιτροπή
Ο επιμελητής
Αναγνώστου Ιωάννης

Με εκτίμηση
Για την Επιτροπή
Η επιμελήτρια
Κική Κοιλάδη, Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΕ
9/8/2011

Με κοινή τους επιστολή προς τον Πρόεδρο & Δ.Ε. ΤΕΕ και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, οι Πρόεδροι
των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, Β.Α. Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Εύβοιας και Κέρκυρας, απέστειλαν (εκ νέου) την πρόταση την οποία εκπόνησε Ομάδα Μηχανικών – μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αίτημα να
εξεταστεί σοβαρά από το ΤΕΕ η δυνατότητα δημιουργίας «Ταμείου Αλληλεγγύης των Μηχανικών του ΤΕΕ». Η Επιστολή αναφέρει τα εξής:

Συνάδελφοι,
Μετά από συζήτηση σχετικά με τις «Δράσεις και πρωτοβουλίες του ΤΕΕ για την αντιμετώπιση της οξύτατης
επαγγελματικής κρίσης του κλάδου των Μηχανικών», κατά τη διάρκεια της κοινής Σύσκεψης των
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Δ.Ε. των (νησιωτικών) Περιφερειακών Τμημάτων μας, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 14 και 15
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τρέχοντος μηνός, σας κάνουμε γνωστό ότι οι Δ.Ε. των Τμημάτων μας υιοθέτησαν την πρόταση του Τμή.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ματος της Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ για τη «Δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης των Μηχανικών του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΤΕΕ».
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Σας αποστέλλουμε εκ νέου την πρόταση την οποία εκπόνησε Ομάδα Μηχανικών – μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και
η οποία σας έχει αποσταλεί από 14/12/2010, και παρακαλούμε να εξετάσετε σοβαρά τη δυνατότητα δη....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μιουργίας αυτού του Ταμείου, δεδομένου ότι σήμερα, ο κλάδος μας, και ιδιαίτερα οι νέοι Μηχανικοί, αντι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μετωπίζουν
οξύτατο πρόβλημα απασχόλησης και επιβίωσης, γεγονός που ωθεί πολλούς από αυτούς να φεύ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γουν
από
τη
χώρα προκειμένου να εργαστούν στο εξωτερικό. Η διαπίστωση αυτή είναι τουλάχιστον τραγι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κή, επειδή η φυγή στο εξωτερικό του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας, είναι η πραγματική απει.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λή για τη χώρα μας επειδή την καταδικάζει σε μαρασμό και την οδηγεί στην υπανάπτυξη.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Βεβαίως, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και άλλοι τρόποι για την επίτευξη των στό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χων του Ταμείου, δίχως την αύξηση των ήδη επιβαρυμένων εισφορών των μηχανικών, υπό τις ασφυκτικές
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
οικονομικές πιέσεις που διανύει το επάγγελμά μας αυτή την περίοδο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για τη
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χρηματοδότηση του Ταμείου.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Θεωρούμε επίσης απαραίτητο το ΤΕΕ να επιδιώξει με κάθε πρόσφορο μέσο, να γίνουν ουσιαστικές ρυθ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μίσεις
υπέρ των νέων και των ανέργων συναδέλφων μας, από όπου μπορεί να καταστεί αυτό εφικτό, όπως
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
για παράδειγμα την ενεργοποίηση επιτέλους του κλάδου Ειδικών παροχών που προβλέπει η κείμενη νομο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θεσία για το ΕΤΑΑ. Επίσης, η πενταετία ως όριο για την χρηματοδότηση των νέων Μηχανικών μπορεί να
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
θεωρηθεί μικρό, και θα μπορούσε να γίνει δεκαετία.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

μικρά αλλά

ενδιαφέροντα

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Κοινή συνάντηση των Δ.Ε. των νησιωτικών Π.Τ. του ΤΕΕ στην Αθήνα την 14 και
15/7/2011 με θέματα:
1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Χρήστο Σπίρτζη
2. Η εφαρμογή του νέου Νόμου (Ν.3919/2011) για τα κλειστά επαγγέλματα και η στάση και πρακτική αντιμετώπιση του θέματος από το ΤΕΕ τόσο πριν όσο και μετά από
την έκδοση των αναμενόμενων Π.Δ. που αφορούν το νέο Νόμο.
3. Δράσεις και πρωτοβουλίες του ΤΕΕ για την αντιμετώπιση της οξύτατης επαγγελματικής κρίσης του κλάδου των Μηχανικών, όπως η σχεδόν καθολική ανεργία είτε υποαπασχόληση, το ασφαλιστικό και το φορολογικό.
4. Η δημιουργία του «Διευρυμένου ΤΕΕ» όπως τέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας.

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΚ Αντώνης Πιταριδάκης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΒΑ Αιγαίου Παναγιώτης Πιττός
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δωδεκανήσου Ιάκωβος Γρύλλης
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Εύβοιας Γεώργιος Μπουραντάς
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Κερκύρας Νικόλαος Σπίγγος
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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δραστηριότητα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «Α»
ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Υπεγράφησαν από το Προεδρείο της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ:
1. Η υπ’ αριθ. 2880/15.07.2011 Πράξη Αντικατάστασης του μέλους της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, Εμμαν. Δ. Σοφουλάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, από το συνάδελφο Αντώνιο Ε. Κουμπενάκη,
Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό.
2. Η υπ’ αριθ. 3179/10.08.2011 Πράξη Αντικατάστασης του μέλους της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, Μαρίας Πετάση, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, από τη συνάδελφο Ελένη Μαστοράκη, Πολιτικό
Μηχανικό.
3. Η υπ’ αριθ. 3335/05.09.2011 Πράξη Αντικατάστασης του μέλους της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, Κων/νου Α. Κατσιδονιωτάκη, Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, από το συνάδελφο Φίλιππο Ε. Μαστορή, Πολιτικό Μηχανικό.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Είναι πια ηλίου φαεινότερο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας: η απορρύθμιση κατεδαφίζει παντού με γρήγορους
ρυθμούς ότι μέχρι χθες ήταν δεδομένο και βέβαια και το χώρο εργασίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των
Μηχανικών. Το παραδέχονται ακόμα και όποιοι αποδέχονται αυτή την πολιτική, είτε λόγω συμφερόντων, είτε λόγω ένταξης σε κομματικούς ή άλλους χώρους, είτε επειδή δε βλέπουν άλλη λύση.
Σε τέτοιες συνθήκες, άτομα, φορείς, κόμματα, υποχρεώνονται να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους, να τοποθετηθούν απέναντι σε όλα αυτά με νέα κριτήρια. Ας δούμε λοιπόν πως ο «σύμβουλος της κυβέρνησης», το ΤΕΕ,
λειτουργεί σε συνθήκες κρίσης, πόσο αμφισβητεί την πολιτική που ασκείται, πόσο υπερασπίζεται τα μέλη του και την
κοινωνία –που συχνά ισχυρίζεται ότι υπηρετεί-, πόσο ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη, όχι των λογιστικών δεικτών και
του χρηματιστηρίου και την επιστροφή σ’ αυτήν, αλλά του τόπου.
Είναι εξοργιστικό ότι ίσως κανένας άλλος φορέας εκτός από τους φορείς των μεγαλοεργοδοτών (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ
κλπ), που προσπαθούν «να μετατρέψουν την κρίση σ’ ευκαιρία» αποκλειστικά για τον εαυτό τους, δεν εμφανίζεται να έχει πιο εποικοδομητική συνεργασία με την κυβέρνηση από αυτή που έχει το ΤΕΕ! Παρά τις επιφυλάξεις για την ποιότητα και το βάθος των αντιδράσεων άλλων φορέων, είναι γεγονός ότι όσες φορές εμφανίστηκε ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ στα ΜΜΕ ήταν για να δηλώσει ότι κάθε νομοσχέδιο που μας αφορά ήταν σε σωστή κατεύθυνση, ίσως για να εκφράσει κάποιες επί μέρους παρατηρήσεις, ενώ παράλληλα γινόταν γνωστό ότι κάθε νομοσχέδιο είχε συνταχθεί με τη συνεργασία του.
Δεν ξέρουμε αν μέσα στα πλαίσια της οικουμενικής συνεργασίας που προέκυψε μετά από τις τελευταίες εκλογές του
ΤΕΕ υπήρχε και η δέσμευση του Προέδρου του ΤΕΕ να λύνει όλα τα ζητήματα «κατόπιν ενεργειών του». Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η επίλυση των προβλημάτων των μηχανικών δεν μπορεί να γίνει «κατόπιν ενεργειών» κανενός,
αφού τέτοιες πρακτικές λειτουργούν μόνο όταν εναρμονίζεται κανείς στα στενά όρια της πολιτικής που κάθε
φορά ασκείται και όχι όταν η ασκούμενη πολιτική είναι τόσο ξεκάθαρα σε αντίθετη κατεύθυνση και πρέπει να
επιβάλλουμε κάτι διαφορετικό.
Σήμερα εμφανίζονται με καταιγιστικό ρυθμό νομοσχέδια και άλλα μέτρα κάθε μέρα που ξημερώνει. Θα πρέπει να είναι
κανείς αφελής για να πιστεύει ότι λειτουργεί διάλογος και διαβούλευση. Διαβούλευση γίνεται μόνο μέσα σε προκαθορισμένα όρια την ίδια στιγμή που ο αυταρχισμός και τα εκβιαστικά διλήμματα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Ο
Πρόεδρος του ΤΕΕ αυτούς τους όρους αποδέχεται και συνεργάζεται με δική του ευθύνη, αφού κατά κανόνα ούτε τα όργανά του ΤΕΕ και των Π.Τ. συμμετέχουν.
Κι ενώ αυτά συμβαίνουν, Παρατάξεις του ΤΕΕ και Σύλλογοι Μηχανικών συντάσσουν καταλόγους αιτημάτων σαν
να μην τρέχει τίποτα! Τους διαβάζουμε και αναρωτιόμαστε αν ζούμε με αυτούς που τους συντάσσουν στην ίδια χώρα. Τέτοια αιτήματα σήμερα δεν μπορούν να έχουν καμία τύχη, επειδή βρίσκονται στον αντίποδα της κυρίαρχης πολιτικής. Για να υπάρξει έστω ελπίδα να ικανοποιηθούν χρειάζεται να ασκηθεί πίεση ανάλογης έντασης με αυτή που ασκεί η κυβερνητική πολιτική. Τέτοια πίεση μπορεί να προκύψει μόνο από τη συμμετοχή μας
και από τη συνεργασία μας με άλλες κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν ζητήματα στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό
όμως ακριβώς είναι που δεν εξηγούν στους συναδέλφους οι συντάχτες των αιτημάτων, όπως δεν εξηγούν ούτε τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα μας, ούτε γιατί συμβαίνει. Όσοι αυτά δεν τα λένε, παραπλανούν τους συναδέλφους.
Το ΤΕΕ έχει ένα ιστορικό πολύχρονης προσπάθειας να μένουν οι μηχανικοί μακριά από συμμετοχή και κινητοποιήσεις που δεν «ταιριάζουν» στο ΤΕΕ. Στο ιστορικό αυτό προστέθηκε η κατάργηση του έντυπου Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποστέλλεται με μαζική
αποστολή όπως γίνεται με το νέο Newsletter που αντικατέστησε την πολύ χρήσιμη ενημέρωση αποδελτίωσης
του καθημερινού τύπου. Το περιεχόμενο του Newsletter είναι αποκαλυπτικό για το ρόλο του ΤΕΕ, αντανακλά
την απόλυτη συνεργασία του ΤΕΕ με την κυβέρνηση και περιλαμβάνει μόνο τις απόψεις του Προέδρου, αλλά όχι και ενοχλητικές απόψεις παρατάξεων.
Την προνομιακή σχέση συνομιλητή της κυβέρνησης και τη σιωπή των Μηχανικών, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είναι αποφασισμένος να την διατηρήσει με κάθε θυσία. Αυτό απέδειξε στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στις 16/7, όπου
δεν ψήφισε ούτε ο ίδιος το Σχέδιο Π.Δ. για τις αμοιβές, που είχε ήδη στείλει εν κρυπτώ στα υπουργεία, για να
προκαλέσει τη διάλυση του Σώματος με πλαστή έλλειψη απαρτίας, όταν είδε ότι υπήρχε κίνδυνος να ληφθεί απόφαση για απόσυρση του Σχεδίου Π.Δ.
Ακόμη και μέλη της ΠΑΣΚ έμειναν άναυδα!

Για την οικονομική καπιταλιστική κρίση
Σ' όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ εφαρμόζεται σήμερα πολιτική «Μνημονίου Διαρκείας»,
που οδηγεί το λαό σε σχετική και απόλυτη εξαθλίωση και διασφαλίζει φθηνότερη εργατική δύναμη, επιταχύνει τη συγκέντρωση, συγκεντροποίηση του κεφαλαίου.
Ο βαθύτερος στόχος κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης είναι η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων στη διεθνή καπιταλιστική αγορά,
στην οποία φαίνεται ο ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός.
Όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ εμπλουτίζουν το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και
το Πρόγραμμα Σταθερότητας με νέες σκληρές αντιλαϊκές δεσμεύσεις, που εξειδικεύουν άμεσα τις κατευθύνσεις του Συμφώνου για το ευρώ.
Στη Γαλλία, στη Βρετανία, στην Αυστρία αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
και οι εισφορές των εργαζομένων. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία αυξάνονται
θεαματικά οι άδικοι έμμεσοι φόροι. Στην Αυστρία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην
Τσεχία, στην Ιρλανδία, μειώνονται σημαντικά οι μισθοί των εργαζομένων και ο αριθμός
των δημοσίων υπαλλήλων.
Η κατεδάφιση εργατικών δικαιωμάτων τόσο στα κράτη εκτός Ευρωζώνης, όπως η Σουηδία και η Βρετανία όσο και στη Γερμανία, που δεν είναι υπερχρεωμένη, αποδεικνύει ότι
πραγματικός ένοχος είναι συνολικά ο δρόμος καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Ενώ οι εργαζόμενοι ήδη έχουν μπει σε τροχιά χρεοκοπίας, σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης, τα κράτη - μέλη της ΕΕ και οι ισχυροί όμιλοι του χρηματοπιστωτικού τομέα
διαπραγματεύονται την πορεία της ελληνικής οικονομίας προς μια ελεγχόμενη χρεοκοπία.
Η διαπάλη αφορά την κατανομή των απωλειών, την κατανομή της αναγκαίας απαξίωσης
κεφαλαίου, ενώ όλοι συμφωνούν στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης.
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να περιμένουν καμία φιλολαϊκή διέξοδο από διεργασίες που
αφορούν τη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού μίγματος διαχείρισης και την επίτευξη ενός προσωρινού συμβιβασμού ανάμεσα σε τμήματα της αστικής τάξης και στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες. Όλοι έχουν προσυπογράψει το Σύμφωνο για το Ευρώ (Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας) και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της «Ευρώπης 2020», που στοχεύουν στη διασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης στην ΕΕ, για να θωρακίσουν τα μονοπώλια στον ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά.
Όλοι προωθούν την «απελευθέρωση» τομέων στρατηγικής σημασίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.), τις αναδιαρθρώσεις, ώστε να βρουν διέξοδο ικανοποιητικής κερδοφορίας τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, που λιμνάζουν σήμερα στην ΕΕ.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιπαρατεθούν στην οικονομική κυριαρχία των μονοπωλίων, στο καπιταλιστικό κράτος και στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες όπως η ΕΕ.
Για να αποκρούσουν τα χειρότερα που έρχονται πρέπει να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους και να σαρώσουν το χρεοκοπημένο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης.

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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ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. επικοινωνίας: 6974640396
Email: evrentzu@otenet.gr

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ρυθμιστικό του Ηρακλείου που εκπονείται αυτή την περίοδο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη μακροχρόνια στρατηγική οργάνωση του αστικού και του περιαστικού χώρου του περιφερειακού κέντρου της Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής επιρροής του. Όταν ολοκληρωθεί και θεσμοθετηθεί θα διαμορφώσει ένα ισχυρό πλαίσιο ρυθμίσεων μέσω του οποίου οι τοπικές
κοινωνίες, οι δημοκρατικοί θεσμοί και η αυτοδιοίκηση και οι δημιουργικές δυνάμεις της περιοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να
μετασχηματίσουν τη συνολική τους διεκδίκηση και πρακτική με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές σημερινές και
μελλοντικές ανάγκες του τόπου.
Τα σημερινά χαρακτηριστικά του παραγωγικού και του οικιστικού ιστού της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής παρουσιάζουν
σοβαρά ανεπίλυτα προβλήματα που έχουν στη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων πολλαπλασιαστεί και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Η αυθαίρετη δόμηση, η γειτνίαση οχλουσών χρήσεων με περιοχές υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, η εξάντληση των ζωνών υποδοχής πρωτογενών παραγωγικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη
παρουσία στην τοπική παράδοση, η στενότητα εξεύρεσης χώρων εγκατάστασης δυναμικών δευτερογενών
δραστηριοτήτων, η έλλειψη τεχνολογικών πάρκων υψηλής εξειδίκευσης και καινοτομικών εφαρμογών, η ανοργάνωτη οικοδομική εξάπλωση παντού χωρίς περιορισμούς και αυστηρούς ελέγχους της δόμησης, η έλλειψη επαρκούς πολεοδομημένης γης για νόμιμη οικοδόμηση, η συστηματική υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και η καταστροφή του κρητικού τοπίου, η αλόγιστη χωροθέτηση εγκαταστάσεων κάθε είδους
κοντά σε κατοικημένες περιοχές, η έλλειψη ποιότητας των δημόσιων χώρων και η δημιουργία ζωνών αποκλεισμού πληθυσμιακών ομάδων στα όρια των αστικών συγκεντρώσεων, αποτελούν ενδεικτικά μερικά ουσιώδη θεματικά πεδία, στα οποία η έλλειψη ρυθμίσεων και περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, οδήγησε σε σοβαρές στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες που έχουν επείγουσα ανάγκη διόρθωσης.
Παράλληλα η συνέχιση της λειτουργίας του αεροδρομίου και του εμπορικού λιμανιού της πόλης με τους
σημερινούς επιβαρυντικούς όρους και η παρουσία του εργοστασίου της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις λειτουργίες του ευρύτερου περιαστικού περιβάλλοντος
της πόλης του Ηρακλείου και να δυσχεραίνουν την προοπτική ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της μελλοντικής της εξέλιξης. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει βέβαια και στην ανάγκη οριοθέτησης και οργάνωσης του εκτεταμένου δικτύου των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής με επίκεντρο την Κνωσό, στην αποκατάσταση και τη φροντίδα του μεγάλου ιστορικού επιθαλάσσιου μετώπου της πόλης και του βενετικού
λιμανιού, στην ανάγκη δημιουργίας νέας Μαρίνας που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της περιοχής χωρίς να
εξαντλήσει το απόθεμα των ελάχιστων φυσικών χώρων που απόμειναν, στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
του υπερτοπικού μητροπολιτικού κέντρου με έμφαση στις χρήσεις Πολιτισμού στην περιοχή της παλιάς αμερικανικής βάσης των
Γουρνών σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος ΣΧΟΑΑΠ Γουβών, στη μεταφορά και την οργάνωση των υποδομών του νέου
διοικητικού κέντρου της πόλης σε χώρο επαρκή να υποδεχτεί και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις πραγματικές απαιτήσεις που υπάρχουν.
Η οργάνωση της πύλης υποδοχής της πόλης και της περιφέρειας και η μεταφορά του αεροδρομίου στο Καστέλλι σε άμεσο χρόνο, η διερεύνηση ολοκληρωμένης λύσης μεταφοράς του εμπορευματικού λιμανιού του Ηρακλείου και του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής σε νέα περιοχή της βόρειας πλευράς της μεγαλονήσου που δεν θα προκαλεί όχληση και μπορεί να συνδυαστεί με τις
νέες ανάγκες της ενεργειακής διασύνδεσης της Κρήτης, η ολοκληρωμένη προσέγγιση και η θέσπιση όρων στο ζήτημα της εγκατάστασης των ΑΠΕ με τρόπο που να παίρνει υπόψη του το φυσικό περιβάλλον και τις αρχές της αειφορίας και να προστατεύει
τους μοναδικούς πόρους και τις ζώνες προστασίας που έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα, αποτελούν σοβαρά θέματα που το Ρυθμιστικό Ηρακλείου οφείλει να εντάξει στις τελικές του επιλογές και προβλέψεις.
Η έλλειψη ολοκληρωμένου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού μέχρι σήμερα και οι πολιτικές γης που εφαρμόστηκαν για
μια μεγάλη περίοδο δεν έθεταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος μια ορθολογική προσέγγιση των σοβαρών αναγκών αλλά μετέθεταν συστηματικά το ζήτημα της επίλυσής τους στο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό ακόμη και ρυθμίσεις με θετικό χαρακτήρα τόσο
στο υπερκείμενο επίπεδο του περιφερειακού χωροταξικού, όσο και στα υποκείμενα ΓΠΣ και ΣΧΟΑΑΠ που έχουν εκπονηθεί, δεν
κατάφεραν μέχρι σήμερα να μπουν σε τροχιά υλοποίησης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας καλύτερης ισορροπίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Η ολοκλήρωση του Ρυθμιστικού του Ηρακλείου πρέπει να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των φορέων και των τοπικών κοινωνιών και να αποτελέσει μια πραγματική ευκαιρία για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων παραγωγικών, κοινωνικών και οικιστικών εκκρεμοτήτων ,συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργάνωση των απαραίτητων υποδομών και των
φυσικών και ανθρώπινων πόρων που διαθέτει η ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου ως περιφερειακό Κέντρο της μεγαλονήσου.28
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Εν μέσω μνημονίου και επιλεκτικής χρεοκοπίας, επιτέλους «ήρθε η λύση» για τα μεγάλα έργα στην
Κρήτη. Ιδρύθηκε ακόμα μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, η «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»,
(ΦΕΚ1454Β΄/17-06-2011).
Η εταιρία αυτή:
✔ Εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
✔ Σκοποί της είναι:
α. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, επέκταση, βελτίωση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, οργάνωση, εξοπλισμός, διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθηση του έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, του υπολοίπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης, καθώς και του λοιπού οδικού δικτύου το οποίο άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί το έργο ή συνδέεται με αυτό.
β. Η ολική ή μερική ανάθεση, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων ή κατόπιν διαγωνισμού σε
τρίτους, της μελέτης και/ή της κατασκευής και/ή της επέκτασης και/ή της συντήρησης και/ή της
οργάνωσης και/ή του εξοπλισμού και/ή της εκμετάλλευσης ή/και της χρηματοδότησης ή/και της
διαχείρισης των πιο πάνω έργων, καθώς και της επίβλεψης και/ή της παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών.
γ. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου υποδομής μεταφορών ή επικοινωνιών ή δικτύων, στην Κρήτη και στη λοιπή Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που ανατίθεται σ’ αυτήν κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τρίτους.
δ. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση παρόδιων εκτάσεων.
✔ Η χρηματοδότηση της Εταιρείας για την υλοποίηση και πληρωμή των προγραμματισμένων έργων
αρμοδιότητάς της, θα γίνεται σταδιακά από το Π.Δ.Ε. (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων και τις δημιουργούμενες ανάγκες πληρωμών.
✔ Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο θα αφορά μόνο λειτουργικές/διοικητικές
δαπάνες ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΓΓΔΕ
(Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων) του ΥΠΥΜΕΔΙ (Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων).
✔ Για τη στελέχωση της υπό σύσταση εταιρείας θα χρησιμοποιηθούν κυρίως στελέχη της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ καθώς και στελέχη της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ της ΓΓΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ.
✔ Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία της «Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την ταχύτερη προώθηση της μελέτης και κατασκευής του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης και ιδιαιτέρως
του έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)».
✔ Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ θα προσφέρει επίσης την τεχνογνωσία και τα οργανωτικά συστήματα στην
υπό σύσταση εταιρεία.
Η Κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι:
- Η Εγνατία Οδός Α.Ε. είναι υπερχρεωμένη κατά 1,1 δις ευρώ.
- Τα λειτουργικά έξοδα της Εγνατίας Οδού Α.Ε. το 2009 ήταν 60 εκατ. ευρώ για 600 υπαλλήλους,
όταν το ίδιο έτος τα αντίστοιχα έξοδα στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για 3.000
υπαλλήλους ήταν 106 εκατ. ευρώ.
- Οι διαδικασίες της Εταιρείας είναι έξω από το Δημόσιο λογιστικό έλεγχο και άρα αδιαφανείς.
Αυτά τα οργανωτικά συστήματα θα μεταφέρει η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. στην καινούργια εταιρεία;
Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα;
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Υπάρχει κοινωνική νομιμοποίηση σε αυτή την άκριτη, χωρίς απολύτως κανένα σχεδιασμό μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α΄και Β΄ βαθμού σε Ανώνυμες Εταιρίες;
Η δημιουργία της Α.Ε. αναιρεί την ουσία της διοικητικής μεταρρύθμισης, που υποτίθεται ότι προωθεί ο «Καλλικράτης». Αντί για την αποκέντρωση που επαγγελλόταν η Κυβέρνηση, έχουμε υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, οι οποίες «φεύγουν» από την αιρετή αυτοδιοίκηση και μεταφέρονται σε
μια Α.Ε., που ελέγχεται αποκλειστικά από το Κέντρο και το Υπουργείο Υποδομών.
Ποιος είναι ο αναπτυξιακός ρόλος της νεοσύστατης αιρετής Περιφέρειας, όταν της αποστερούνται
οι αρμοδιότητες για τα έργα και η αντίστοιχη πρόσβαση στους πόρους για να τα εκτελέσει; Άλλωστε ήδη από τα σχέδια ΠΔ για τα οργανογράμματα των αιρετών Περιφερειών είχαμε διαπιστώσει
την υποβάθμιση του ρόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών στο νέο αυτό θεσμό. Ποιος είναι ο ρόλος των
150 περίπου μόνιμων τεχνικών υπαλλήλων (Μηχανικών, Τεχνολόγων, εργοδηγών κ.α., που υπηρετούν στην Περιφέρεια Κρήτης), πέραν αυτών της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ;
Πάγια θέση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Κρήτης είναι ότι οι υποδομές θα πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από ισχυρές αναβαθμισμένες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες.
Με βάση τη θέση μας αυτή είναι προφανές ότι καταγγέλλουμε τη δημιουργία της εταιρείας «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.».
Πιστεύουμε ότι η δημιουργία της Εταιρείας αυτής δεν οδηγεί σε πλήρη κατάργηση μόνο την Ε.Υ.Δ.Ε.
Β.Ο.Α.Κ, αλλά συμπαρασύρει σε διάλυση τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες όπως και μικρά και
μεσαία μελετητικά και κατασκευαστικά γραφεία σε επίπεδο Περιφέρειας, με τραγικές συνέπειες για το ντόπιο δυναμικό.
Η υλοποίηση του ΒΟΑΚ τόσα χρόνια θα είχε επιτευχθεί με:
➢ Ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες (σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι Αθηνοκεντρικές)
➢ Απρόσκοπτη χρηματοδότηση των εκτελούμενων έργων.
Τα δημόσια έργα είναι κοινωνικό αγαθό και δε θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε προς την κατεύθυνση
ενός αποτελεσματικότερου και κοινωνικού χαρακτήρα δημόσιου τομέα, με σύγχρονες και ποιοτικές
τεχνικές υπηρεσίες.

Προς
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Συνάδελφοι Μηχανικοί
Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΤΕΕ – ΤΑΚ
Σύλλογοι Μηχανικών Κρήτης
Περιοδικό «Αρμός»
Περιοδικό «ΤΑΥ»
ΜΜΕ
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Από τον

καθηγητή Θαλή Μιχ. Παπάζογλου*

Όπως έχω ξαναγράψει, ο Ηλεκτρισμός είναι βασικός παράγοντας για την από δω και
πέρα Πράσινη Ανάπτυξη. Παράλληλα, έχομε
τώρα τη βεβαιότητα ότι η Ηλεκτρική Ενέργεια
στο προσεχές μέλλον θα είναι σε σημαντικό
βαθμό Πράσινη. Δηλαδή, τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) θα αξιοποιούν σε μεγάλη κλίμακα διεθνώς τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ).
Αυτό, μέχρι λίγα χρόνια πριν, φάνταζε πέ-

*

ρα-για-πέρα ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν
κάποια μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται στην επίτευξη του πιο πάνω
στόχου. Αλλά, τώρα είναι σαφές, ότι αυτά τα
προβλήματα και μπορούν τεχνολογικά να αντιμετωπισθούν και θα συμφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά να γίνει αυτό.
Ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που
χρήζουν αντιμετώπισης; Το πρώτο μεγάλο

ο καθηγητής Θαλής Μιχ. Παπάζογλου είναι θεράπων των ΣΗΕ για 43 χρόνια
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πρόβλημα είναι η ασυνέχεια των ΑΠΕ. Είναι
γνωστό στον καθένα ότι ο ήλιος και ο άνεμος,
λ.χ., δεν είναι συνεχείς και σταθερές πηγές ενέργειας. Υπάρχει η μέρα όπως υπάρχει και η
νύκτα, υπάρχει ο καθαρός ουρανός όπως και
η συννεφιά, όπως υπάρχει, τέλος, ο δυνατός
αέρας και η άπνοια!
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα των ΑΠΕ είναι ότι δεν έχουν παντού την ίδια ένταση. Είναι γνωστό στον καθένα ότι ο ήλιος στη Σκανδιναβία δεν έχει την ίδια ισχύ με τον ήλιο της
Ελλάδας – για να το διατυπώσουμε έτσι κάπως παραστατικά! Επίσης, το ξέρουμε εδώ
στην Κρήτη ότι η Σητεία είναι πιο προικισμένη σε Άνεμο απ’ ότι πολλά άλλα μέρη μας!
Υπάρχουν και άλλα τεχνικά προβλήματα,
αλλά κρίνω πως, στο παρόν άρθρο, δεν είναι
απαραίτητο να επεκταθώ σε αυτά. Προβλήματα, για παράδειγμα, που έχουν να κάνουν
με τους βαθμούς απόδοσης, κατά τη μετατροπή των πρωτογενών πηγών ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια, ή προβλήματα που έχουν να
κάνουν με τη διαφορετική δομή των ΣΗΕ για
να δέχονται τις ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα, κλπ.
Το πολύ σημαντικό όμως είναι σήμερα ότι
διαθέτουμε τις τεχνικές λύσεις των προβλημάτων, και εκτιμούμε ότι αυτές συνεπάγονται
και εξοικονόμηση χρημάτων για το μέλλον.
Στο πρώτο, λ.χ., μεγάλο πρόβλημα που αναφέραμε, επιγραμματικά θα πούμε εδώ ότι, η
λύση βρίσκεται στην τώρα πια εφικτή σε μεγάλη κλίμακα αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, που επίσης έχομε αναφέρει προηγουμένως, η λύση
δίνεται από την υψηλού βαθμού διασύνδεση
των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
η οποία έχει προχωρήσει διεθνώς πάρα πολύ
και αυτό όχι για τον στόχο που εμείς αναφέρομε εδώ, αλλά για έναν πολύ ευρύτερο στόχο, δηλαδή, εκείνο της βελτιστοποίησης της
λειτουργίας των ΣΗΕ μέσω της συνεχούς συνεργασίας των.
Στην κορυφή του τεχνολογικού οπλοστασίου που διαθέτομε σήμερα είναι η τεχνολογία των έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί πράγματι να εξασφαλίζει
την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ σε ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Μπορεί επίσης να απλοποιήσει το μεγάλο θέμα της αποθήκευσης του ηλεκτρισμού, σε
συνδυασμό, λ.χ., με τις μεταφορές.
Τα αυτοκίνητα, στο προσεχές μέλλον, είναι τώρα σίγουρο ότι, θα είναι ηλεκτρικά!
Και, στο θέμα αυτό, τώρα ετοιμάζεται μια τεχνολογική επανάσταση! Η, υπό εκκόλαψη,

νέα τεχνολογία θα παρέχει οικονομικότερη
μετακίνηση, για το κάτοχο του ηλεκτρικού
αυτοκίνητου, και παράλληλα θα επιλύει κατά
τον βέλτιστο τρόπο τη μαζική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στα ΣΗΕ!
Η καινοτόμος αυτή τεχνολογία προβλέπει
τις ανταλλάξιμες τυποποιημένες μπαταρίες
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του προσεχούς
μέλλοντος. Οι μπαταρίες αυτές δεν θα ανήκουν στο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, αλλά
στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
κίνησης. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου θα αγοράζει μόνο όση ηλεκτρική ενέργεια θέλει
κάθε φορά που θα επισκέπτεται το Πρατήριο
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Οι καινοτόμες μπαταρίες θα είναι διεθνώςτυποποιημένες και θα μπορούν να προσαρμόζονται σε κάθε αυτοκίνητο και επομένως να
αντικαθίστανται τάχιστα. Θα φορτίζονται αποκλειστικά και μόνο στα Πρατήρια Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΠΗΕ). Όταν λοιπόν κάποιος,
στο σταμάτημα στο ΠΗΕ, θα ζητήσει, λ.χ., 35
kWh για το αυτοκίνητό του, τότε ο υπάλληλος
του ΠΗΕ, σε 2 ως 3 λεπτά, θα αλλάζει τις
μπαταρίες του με άλλες που έχουν τις 35 kWh
που αυτός ζητά – για τις οποίες και μόνο πληρώνει.
Παράλληλα, το τεράστιο πλήθος των
μπαταριών αυτών στα ΠΗΕ όλων των χωρών
θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση κολοσσιαίων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας
στα ΣΗΕ, ενώ κάθε φορά που το έξυπνο δίκτυο θα έχει ανάγκη κάλυψης μιας αυξημένης
ζήτησης θα μπορεί να παίρνει από αυτές, μέσω των ΠΗΕ, τα ποσά ενέργειας τα απαραίτητα για την κάλυψη των ζητούμενων επιπλέον
φορτίων του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Όλα αυτά θα λειτουργούν στο πλαίσιο μιας
ορθολογικά Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκύπτουν: (α) οικονομία μεγάλης κλίμακας για
την κιλοβατώρα, καθώς και για το χιλιόμετρο,
(β) κολοσσιαία μείωση του συνολικού αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, και (γ)
πολλές νέες καλές δουλειές για τεχνικό προσωπικό!
Ειδικότερα για τη Χώρα μας, οι Ηλεκτρικές
Μεταφορές θα έχουν ιδανική συνέργεια με
την Πράσινη Ανάπτυξη, τον Πράσινο Τουρισμό, καθώς και την ουσιαστική αναβάθμιση
της ζωής στις πόλεις μας! Επομένως, οι αναγκαίες υποδομές για την ανάπτυξή των πρέπει να επιδιωχθούν στο διάστημα της προσεχούς δεκαετίας.


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