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δραστηριότητες

Σημείωμα
Προέδρου

τεύχος 98

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

(από 01.09.2011 έως 31.10.2011)
Συνάδελφοι,
Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι Μηχανικοί μαζί με όλη την Ελληνική κοινωνία, έχουμε γίνει μάρτυρες ενός εκβιαστικού μετασχηματισμού που συντελείται σε όλα τα πεδία της προσωπικής και της συλλογικής πραγματικότητας
και έχει επιβάλει με διαρκείς και επαχθείς νομοθετικές ρυθμίσεις και πρακτικές
ένα απόλυτα δυσμενή παραγωγικό και κοινωνικό καταμερισμό σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
2/9/2011

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΕ/ΤΑΚ
(ΑΠΟ 1.09.2011
ΕΩΣ 31.10.2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Εμείς στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, δηλώνουμε ότι,
• δεν θα πέσουμε θύματα αυτής της πολιτικής και δεν θα αποδεχθούμε λύσεις
που αποκλείουν και στέλνουν σε εφεδρεία τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, ανάμεσα στις οποίες είναι και ένα μεγάλο μέρος των Μηχανικών,

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Ηλία Μόσιαλο, με αίτημα τη Διατήρηση της ατέλειας1 στα ταχυδρομικά τέλη των περιοδικών εκδόσεων του Τ.Ε.Ε.:
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Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε:
• για να μην εφαρμοστεί η ψευδεπίγραφη απελευθέρωση του επαγγέλματος του
Μηχανικού και όλοι οι νόμοι που βασίζονται στην ίδια λογική, που ισοπεδώνουν τη γνώση, εξαθλιώνουν τους Μηχανικούς, και μεταφέρουν τα οικονομικά βάρη και την ευθύνη αποκλειστικά στους Μηχανικούς και την κοινωνία
• για να στηριχτούν οι Μηχανικοί και οι ντόπιες παραγωγικές δυνάμεις και να
συνεργαστούν σε επενδύσεις που βασίζονται στην ποιότητα, που επανεπενδύουν τα κέρδη στην ντόπια οικονομία, σέβονται τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και την εξοικονόμηση αντί της κατανάλωσης πόρων, σε όλα
τα πεδία ζωής και επιχειρηματικής δράσης.
• για να ενισχυθεί και να υποστηριχτεί η έρευνα και η καινοτομία τόσο σε
ερευνητικό επίπεδο όσο και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.
• για να απλουστευθούν οι διαδικασίες για την έναρξη επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και να μειωθεί η γραφειοκρατία στη δημόσια διοίκηση χωρίς εκπτώσεις στο τεχνικό αντικείμενο.
• για να εξαφανιστεί το κομματικό και πελατειακό κράτος που μας κρατάει δέσμιους της καθυστέρησης και της διαφθοράς καθώς εναντιώνεται στους στοιχειώδεις ορθολογικούς κανόνες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών.
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ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε με το άρθρο 48 παράγρ.2 του Ν3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/01-07-2011)
και με την εφαρμοστική αυτού Υπουργική απόφαση 14403 (ΦΕΚ Β’ 1702/1-8-2011) με θέμα «Ταχυδρομι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κή Διακίνηση Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παράγρ. 15 του
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ν2328/1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παράγρ.2 του Ν3986/2011», επέρχεται μία σημαντική
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τροποποίηση στο καθεστώς που υπάρχει στη διανομή των εντύπων των Επιμελητηρίων με την κατάργηση
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της ατέλειας που ίσχυε στα ταχυδρομικά τέλη.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

• Οι περιοδικές εκδόσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, δεν είναι περιοδικά γενικής ύλης, ούτε ειδησεογραφικές εφημερίδες, αλλά Ενημερωτικά Δελτία με επιστημονικό περιεχόμενο αλλά και ενη.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μερωτικό περιεχόμενο σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο, που απευθύνονται στα μέλη του ΤΕΕ και α.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ποτελεί στοιχείο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των μελών μας. Στους στόχους του ΤΕΕ, όπως έχουν
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
καθοριστεί από την Πολιτεία σύμφωνα με το άρθρο 4 «Σκοπός του ΤΕΕ» του ΠΔ 27.11/14.12.1926 «Πε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ρί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως αντικα....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ταστάθηκε από το άρθρο 4 «Σκοποί του ΤΕΕ» του Ν1486/1984 (ΦΕΚ Α 161/1984) «Τροποποίηση των
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας», πέραν του ρόλου του Τεχνικού Συμβούλου αυτής,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
είναι και η διασφάλιση του επαγγέλματος των μηχανικών με τη διάδοση της επικαιροποιημένης γνώ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
σης στα μέλη μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
•.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Οι περιοδικές εκδόσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, πέραν της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
ενημερώνουν τους Μηχανικούς για τις δράσεις του ΤΕΕ, ώστε να διατηρείται ένα σταθερό μάχιμο τε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΝΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ!

Π

Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης
1

Για όλη την πρόσφατη δραστηριότητα του Τμήματος, όπως προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ομάδες Εργασίας, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων της Δ.Ε., δελτία τύπου, προγραμματισμό ημερίδων κ.ο.κ. οι Μηχανικοί μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://www.teetak.gr
2

Σ.Σ. μέχρι και το τεύχος 96 του περιοδικού, η αποστολή του στους αναγνώστες του γινόταν με μειωμένο τέλος. Λόγω της πρόσφατης υπουργικής απόφασης που καταργεί αυτή την ατέλεια, το τεύχος 97 στάλθηκε με κανονική χρέωση από τα ΕΛΤΑ (μέσω τιμολόγησης που εξασφαλίζει κάπως καλύτερες
τιμές για τις ομαδικές αποστολές περιοδικών εκδόσεων), η οποία εξαρτάται άμεσα από το βάρος κάθε τεύχους. Ο παρατηρητικός αναγνώστης, θα διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο τεύχος 97, ήταν κάπως ελαφρύτερο από το συνηθισμένο, και αυτό επειδή στην προσπάθεια μας να μειωθεί το βάρος, χρησιμοποιήθηκε ελαφρύτερο χαρτί για τις εσωτερικές σελίδες από ό,τι στο παρελθόν, πρακτική που θα ακολουθούμε από δω και στο εξής.
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χνικό δυναμικό χωρίς να έχουν χαρακτήρα προβολής και εμπορικής σκοπιμότητας. Από τα ανωτέρω
προκύπτει
ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτών.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Οι περιοδικές εκδόσεις των Π.Τ. του ΤΕΕ, υλοποιούν τις συνθήκες και τους κανόνες διαφάνειας και δι....................................................................................................................................................................................................................................................................................
αύγειας ανακοινώνοντας βάση της ισχύουσας νομοθεσίας τις προσκλήσεις για εκπόνηση μελετών και για
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
την κατασκευή έργων αλλά και για τις εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ σε συλλογικά όργανα που συγκροτεί
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
η Πολιτεία και τα οποία είναι νομοθετικά ορισμένα.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

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

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

Κύριε Υπουργέ, κατανοείτε την αναγκαιότητα της συνέχισης των εκδόσεων των Ενημερωτικών Δελτίων
του ΤΕΕ. Κατανοείτε επίσης, το ότι η κατάργηση της ατελούς διακίνησης των Ενημερωτικών Δελτίων του
ΤΕΕ, με δεδομένο το γεγονός του περιορισμένου προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε. ένεκα της δυσχερούς οικονο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μικής συγκυρίας, θα δημιουργήσει συνθήκες ανυπέρβλητων εμποδίων για την έκδοσή τους σε πολλά Περι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
φερειακά Τμήματα του ΤΕΕ. Για τους προαναφερθέντες λόγους πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσε.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
τε το καθεστώς της «ατέλειας» στη διακίνηση των Ενημερωτικών Δελτίων των Περιφερειακών Τμημάτων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
του ΤΕΕ ώστε αυτό να διατηρηθεί ως είχε μέχρι σήμερα.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
5/9/2011
Επιστολή στο Τμήμα Διοικητικής υποστήριξης, ενημέρωσης & ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών του Τομέα Μηχανικών του Ε.Τ.Α.Α. με αίτημα την επίλυση του (χρόνιου) προβλήματος της υποστελέχωσης του υποκαταστήματος Ηρακλείου του Ε.Τ.Α.Α. απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ταμείο. Η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο του ΤΕΕ
και τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών, αναφέρει τα εξής:

Κύριοι,
Σε συνέχεια σχετικής μας αλληλογραφίας και μετά από έγγραφο του Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Έργων Ν. Ηρακλείου το οποίο και σας επισυνάπτουμε, σας θέτουμε εκ νέου το πρόβλημα στελέχωσης του
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
υποκαταστήματος Ηρακλείου του Ε.Τ.Α.Α.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Όπως μας ενημέρωσαν από το υπόψη υποκατάστημα, πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε η τ. Προϊσταμένη του
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κα Μαρκάκη και συνεπώς η θέση που κατείχε θα πρέπει άμεσα να αναπληρωθεί. Επιπλέον η θέση του κλά.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (για την οποία από τέλος του έτους 2010 δημοσιεύσατε πρόσκληση εκ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
δήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να καλυφθεί με μετάταξη, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο σας), δεν έ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χει
ακόμα καλυφθεί.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης του υποκαταστήματος παραμένει έ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ντονο. Όπως μάλιστα επισημαίνεται στην επισυναπτόμενη επιστολή του Συλλόγου Εργοληπτών, ο Σύλλο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
γος «μέχρι σήμερα φρόντιζε να ενισχύει το ελλιπές προσωπικό του ΤΣΜΕΔΕ Ηρακλείου με ένα τουλάχι.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στον δικό του υπάλληλο προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι Συνάδελφοι σε όλους τους τομείς, και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
κύρια στον τομέα της έκδοσης των εγγυητικών επιστολών». Όμως λόγω οικονομικών προβλημάτων λόγω
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της κρίσης στην οικοδομή, ο Σύλλογος δεν ανανέωσε τη σύμβαση της αποσπασμένης στο ΤΣΜΕΔΕ υπαλ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λήλου του, με προφανή τα επιπλέον προβλήματα που θα δημιουργηθούν.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος μας της 25/8/2011 και αποφασί.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
στηκε να σας ζητηθεί να ενεργήσετε τα δέοντα ώστε να επιλυθεί επιτέλους τα χρόνιο αυτό πρόβλημα. Ανα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
μένουμε τις δικές σας ενέργειες.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kαθημερινά στις πόλεις και στα χωριά καλύπτουμε τις ενεργειακές ανάγκες μας σχεδόν αποκλειστικά από τις Συμβατικές Πηγές Ενέργειας όπως
το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τον άνθρακα. Ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις
πηγές αυτές, oι οποίες, παρά τη συνεισφορά τους,
δεν είναι ανεξάντλητες. Αντιθέτως μειώνονται με
γρήγορους ρυθμούς και το σημαντικότερο είναι ότι
ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον με επιπτώσεις καταστρεπτικές για την υγεία οι οποίες δυστυχώς είναι άμεσα ορατές.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, το νερό, αποτελούν την
ενναλακτική πρόταση για κάλυψη των αναγκών μας
σε ηλεκτρική ενέργεια. Λόγω της προνομιακής γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, οι πηγές αυτές κρίνονται πρακτικά ανεξάντλητες και μπορούν να συνεισφέρουν στην επαρκή κάλυψη ενεργειακών αναγκών τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι φιλική
προς το περιβάλλον εξασφαλίζοντας τις τόσο ευαίσθητες ισορροπίες που το διέπουν, προσφέροντας
υγιείς συνθήκες για όλους μας.
Η Πρωτοβουλία έχει ως πρωταρχικό σκοπό την
ενημέρωση και την δραστηριοποίηση όλων μας σχετικά με τις ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικά για τα
έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα οπόια είναι φιλικά προς το περιβάλλον, παρέχουν πολλαπλά
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οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και μπορούν να συμβάλουν στην ΠΟΡΕΙΑ προς την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της Κρήτης.
Ο τόπος μας λόγω της ιδιαίτερα προνομιακής
θέσης του αποτελεί ιδανική επιλογή για την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει μείωση της εξάρτησης από τα
συμβατικά καύσιμα χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξασφάλιση
της ενεργειακής αυτάρκειας της Κρήτης και στην ελάττωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Επίσης
η κατασκευή και λειτουργία τέτοιων έργων δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μπορεί να βοηθήσει
στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων περιοχών.
Για την επιδίωξη της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ
είναι κρίσιμο για εμάς να:
 τεθεί στην πραγματική του βάση το ζήτημα της
εγκατάστασης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κρήτη, και να προσδιοριστεί το ενεργειακό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης για το μέλλον,
 οριοθετηθούν οι κατάλληλες περιοχές για την εγκατάσταση των έργων αυτών με βάση τον Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τις ΑΠΕ,
 ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων της νήσου επί των οποίων μπορούν να εγκατασταθούν τα έργα αυτά
 καταρριφθούν οι μύθοι που καλλιεργούνται σχετικά με την δημιουρία και λειτουργία τέτοιων έργων, έχοντας ως στόχο την δαιμονοποίησή τους
εξυπηρετώντας μεμονωμένα συμφέροντα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τον αρχικό
σκοπό για ενημέρωση και δραστηριοποίηση όλων
των πολιτών του νησιού μας, από τον γηραιότερο
στον νεότερο, υπέρ της αυτάρκειας της Κρήτης σε
ηλεκτρική ενέργεια με δικά της μέσα και με σεβασμό
στο περιβάλλον, δηλώνουμε ότι:
 στηρίζουμε την πορεία της Κρήτης για την ενεργειακή της επάρκεια ταυτίζοντάς την με την ανάπτυξη έργων ήπιων μορφών ενέργειας, αιολικά, υβριδικά, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά, βιομάζα και την συνδιαχείριση αυτών των έργων
προς όφελος όλων μας.
 στηρίζουμε την ανάπτυξη συστημάτων «ελεγχόμενης» παραγωγής όπως υβριδικά αιολικά συστήματα ή ηλιοθερμικά για την ανάπτυξη της
εκμετάλλευσης των ήπιων μορφών ενέργειας με

Συνέδριο με θέμα «Αξιοποίηση και Μεγιστοποίηση της
χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ενεργειακό
Σύστημα της Κρήτης», αποφάσισαν να οργανώσουν από
κοινού τα Περιφερειακά Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, πράγμα αυτονόητο εξάλλου, αφού
το θέμα του Συνεδρίου, αφορά ολόκληρο το νησί. Το συνέδριο, αποτελεί συνέχεια κοινών ενεργειών αλλά και Εργασιών που εκπονήθηκαν από τα δύο Περιφερειακά Τμήματα μέσω Ομάδων Εργασίας2. Ήδη, από την πλευρά του,
το ΤΕΕ/ΤΑΚ όρισε τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
και αναμένεται και από πλευράς ΤΕΕ/ΤΔΚ να οριστούν
τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.
Σχετική με το θέμα είναι η παρακάτω Εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκη με θέμα «Πρωτοβουλία για την εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής
από ήπιες μορφές ενέργειας στην Κρήτη» η οποία θα
χρησιμοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή για τη
διατύπωση του σκοπού και των στόχων του Συνεδρίου:

Βλέπε ιστοσελίδα: http://www.teetak.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=59&Itemid=128
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της και να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες αποζημιώσεις ώστε να διασφαλίζονται οι κάτοικοι
των περιοχών που γίνονται έργα ΑΠΕ.
Η Πρωτοβουλία του ΤΕΕ στοχεύει στην δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας της Κρήτης μέσα από τις ήπιες μορφές ενέργειας. Ο στόχος αυτός συμβαδίζει
με την ανάγκη για επείγουσα μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και για την συντονισμένη δράση προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι γνωστό
ότι κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα
τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο "αέριο του
θερμοκηπίου" που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Έχουμε υποχρέωση να ενεργήσουμε υπεύθυνα σήμερα ώστε να εξασφαλίσουμε το αύριο για να το κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας.
Η Πρωτοβουλία του ΤΕΕ αποτελεί μία πρώτη
πρόσκληση για όλους τους Πολίτες της Κρήτης να
ενστερνιστούν την ιδέα της ενεργειακής αυτάρκειας
της Κρήτης, καθόσον τα έργα Α.Π.Ε αποτελούν
την ευκαιρία για την ανάπτυξη του τόπου μας. Η
υλοποίησή τους, μπορεί υπό προϋποθέσεις να εξασφαλίσει πολλαπλά οφέλη, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.
Περισσότερα, σε επόμενο τεύχος του περιοδικού.

την οποία αποφεύγεται η εγκατάσταση θερμικών μονάδων, προσφέροντας ισχύ στο σύστημα
όταν αυτό είναι αναγκαίο.
 στηρίζουμε την ανάπτυξη της Διεσπαρμένης
(διάσπαρτης) Παραγωγής Ενέργειας (Distributed Power Generation), με την εγκατάσταση
όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ισχύος Φ/Β συστημάτων σε οικίες, κτίσματα και στέγες καθώς επίσης και μικρές ανεμογεννήτριες παρέχοντας άμεσο όφελος στους κατοίκους της
Κρήτης και παράλληλα στηρίζουμε όλες τις
προσπάθειες που οδηγούν σε εξοικονόμηση
ενέργειας.
 ζητούμε η εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κρήτη
να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οιοσδήποτε αιολικός
σταθμός θα πρέπει να εγκατασταθεί εκτός
των προβλεπόμενων από την Ελληνική και
Κοινοτική Νομοθεσία προστατευόμενων περιοχών όπως των περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000), περιοχών με ΖΕΠ
(SPΑ). Με τους παραπάνω όρους τίθενται οι
βάσεις για ξεκάθαρη χωροθέτηση των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής.
 ζητούμε από τους επενδυτές έργων Α.Π.Ε να επιδεικνύουν την απαιτούμενη ευαισθησία ως
προς τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων της Κρή-

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.4014/2011
Ενόψει της ψήφισης του Νόμου 4014/21.09.2011 – «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», η Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάτω ανακοίνωση στις 7/9/2011, με τις απόψεις του Τμήματος για την επιχειρούμενη τακτοποίηση των αυθαιρέτων:

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ: ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ
Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
7/9/2011
κατασκευών κινείται από μια ολοφάνερη εισπρακτική
λογική με την οποία το ΤΕΕ είναι εκ διαμέτρου αντίθετο. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά με τον πιο
άμεσο τρόπο και σε πολλές περιπτώσεις επιβραβεύεται η κυριαρχία των πολύπλοκων μηχανισμών εκμε-

1. Η αυθαίρετη δόμηση, Πολιτικό και
Κοινωνικό ζήτημα
H νέα νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζεται από το ΥΠΕΚΑ, για την τακτοποίηση και την ουσιαστική νομιμοποίηση των νεότερης γενιάς αυθαιρέτων
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τάλλευσης της οικιστικής δραστηριότητας που έχουν
καταστήσει δέσμιους των επιδιώξεών τους τόσο τους
πολίτες που έχουν ανάγκη κάλυψης των στεγαστικών
τους αναγκών όσο και τους τοπικούς θεσμούς που ενίοτε παρακολουθούν απαθείς τις εξελίξεις και καθίστανται σε αρκετές περιπτώσεις αδύναμοι να επιβάλουν ή να ασκήσουν και τον πιο στοιχειώδη έλεγχο
στην υποβάθμιση της ποιότητας του αστικού και του
περιαστικού δομημένου περιβάλλοντος.
Η καταστροφή του τοπίου, η εμφανής υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και η αυθαίρετη οικοδομική κάλυψη ρεμάτων, αρχαιολογικών χώρων και
του αιγιαλού, ο μετασχηματισμός της υψηλής παραγωγικότητας γεωργικής γης σε οικιστικά εκμεταλλεύσιμο χώρο με τους όρους της πιο ακραίας εμπορευματοποίησης, η ανυπαρξία κοινόχρηστων χώρων και
δικτύων υποδομών και η ολοκληρωτική εξαφάνιση
κάθε έννοιας δημόσιου χώρου και εγκαταστάσεων
κοινωφελούς εξοπλισμού, μηδενίζουν τον ελάχιστο
απαιτούμενο κοινωνικό εξοπλισμό των περιοχών αυθαιρέτων και τις καθιστούν τόπους με ανύπαρκτο δείκτη οικιστικής ποιότητας και ελάχιστη πρόσβαση
στις δημόσιες και πολεοδομικές λειτουργίες ενός συγκροτημένου οικιστικού περιβάλλοντος. Δυσμενέστερη όμως από την ίδια την αυθαίρετη δόμηση και
τις συγκυριακές ανάγκες που εξυπηρετεί σε ορισμένες ελάχιστες περιπτώσεις είναι η παγίωση μιας απαράδεκτης νοοτροπίας που θεωρεί πως το καθεστώς
οικιστικής ανομίας που επιβάλλει μπορεί να αποτελεί
κοινή καθημερινή και χωρίς επιπτώσεις πρακτική.
Η συγκροτημένη και αξιόπιστη πολεοδομική λογική είναι η μόνη που μπορεί να δώσει επαρκείς διεξόδους, αντιμετωπίζοντας το στεγαστικό ζήτημα και
το δημόσιο χώρο ως κοινά αγαθά και όχι ως εμπορεύματα. Ο ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός
που θα αποτρέπει τη συστηματική υπονόμευση κάθε
νομοθετικής επιταγής και η κινητοποίηση των υποστελεχωμένων δημόσιων μηχανισμών ελέγχου της
δόμησης θα αποτελέσουν σημαντικά βήματα που θα
λειτουργήσουν θετικά στην αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού κοινωνικού και πολιτικού προβλήματος.
Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την προσφορά πολεοδομημένης γης, η εκπόνηση σχεδίων πόλεων και οικισμών ,η ολοκλήρωση των απαιτούμενων
ΣΧΟΑΑΠ και του Ρυθμιστικού της πόλης του Ηρακλείου, που μέχρι τώρα έχουν λόγω της γραφειοκρατικής τους αντιμετώπισης απαράδεκτα αργούς ρυθμούς υλοποίησης ανατροφοδοτώντας τις κυρίαρχες
λογικές που βρίσκονται στον πυρήνα της αυθαίρετης
δόμησης ,πρέπει να αποτελέσουν τα κρίσιμα εργαλεία που οφείλει το ΤΕΕ-ΤΑΚ και ο τεχνικός κόσμος
να υποστηρίξει και να αναδείξει ως πρωτεύουσα επιδίωξη των τοπικών θεσμών και της κοινωνίας των Πολιτών. Τα θέματα της πολιτικής γης και των ευρύτερων και τοπικών ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν την
οικιστική και την ανθρωπογενή δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν κεντρικές παραμέτρους

της Πολιτικής και Κοινωνικής διαπραγμάτευσης και
οφείλουν να αντιμετωπίζονται με συμμετοχικό και
δημοκρατικό σχεδιασμό και τη λογική της βιωσιμότητας και της αειφορίας.

2. Οι ρυθμίσεις εισπρακτικού χαρακτήρα
για τα αυθαίρετα
Η νέα φοροεισπρακτική ρύθμιση για τα αυθαίρετα, δεν δίνει πραγματική λύση στο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης καθώς αρνείται να αγγίξει την
πραγματική του ουσία. Η προσφορά γης του τμήματος που υπολείπεται για την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα του οικοπέδου, στο δήμο για τη δημιουργία ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία «πράσινου ταμείου» είναι θετικά σημεία και
μπορούν να συμβάλουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών των αντίστοιχων περιοχών αρκεί να
μην κατευθύνονται στο γνωστό ταμείο του τεράστιου
ελλείμματος της χώρας όπου κυριαρχεί ένα κεντρικό
σύστημα σπατάλης και κακοδιαχείρισης.
Θεωρούμε πως όλα τα αυθαίρετα νέας γενιάς δεν
είναι τα ίδια. Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται τα
χαμηλά λαϊκά στρώματα των αυθαιρετούχων που έχτισαν παράνομα ένα μικρό σπίτι για να στεγάσουν
την οικογένεια τους εξ αιτίας της έλλειψης πολεοδομημένης γης με όσους έχουν πενταώροφες ή εξαώροφες πολυκατοικίες ή εξοχικές επαύλεις στον αιγιαλό
ή σε δασικές εκτάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι σαφείς και χωρίς εξαιρέσεις επιβάλλοντας μεγάλα χρηματικά πρόστιμα και κατεδαφίσεις.
Θεωρούμε ότι για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα
της αυθαίρετης δόμησης πρέπει να γίνουν τα παρακάτω ουσιαστικά βήματα:
 Να δοθεί μόνιμη και οριστική λύση ώστε να τελειώσει ο αποκλεισμός των αυθαιρετούχων, και να
αντιμετωπισθεί οριστικά η ανακολουθία που υπάρχει τώρα που η πολιτεία έμμεσα τους αναγνωρίζει συνδέοντας τους στα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση, ΔΕΗ) ενώ από την
άλλη επιβάλλει συνεχή και δυσβάσταχτα πρόστιμα.
 Να προχωρήσει άμεσα ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Οι μελέτες να εκπονούνται και να εγκρίνονται από τις Περιφέρειες και όχι από το κεντρικό
κράτος και να μπορεί να προπληρώνεται μέρος
της «εισφοράς ιδιοκτητών ακινήτων σε περιοχές
που πρόκειται να ενταχθούν σε ρυμοτομικό σχέδιο» για τη χρηματοδότησή τους.
 Να στελεχωθεί και να ενεργοποιηθεί άμεσα η θεσμοθετημένη με Π.Δ. από το 2004 «Ειδική Υπηρεσία Πολεοδομικών Μελετών» με αποκλειστικό αντικείμενο τη γρήγορη προώθηση και έγκριση των πολεοδομικών μελετών.
 Να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο άμεσα και να επεκταθεί σε όλη την επικράτεια με σαφή οριοθέτηση και χαρακτηρισμό των δασικών ε-
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κτάσεων, των περιοχών Natura-φυσικού κάλλους,
των αρχαιολογικών ζωνών, των ρεμάτων και των
λοιπών χώρων όπου θα απαγορεύεται αυστηρά η
δόμηση.
 Να γίνουν μικροζωνικές μελέτες που θα αναβαθμίζουν τις περιοχές αυθαιρέτων και με βάση
το πολεοδομικό σχέδιο όσα αυθαίρετα έχουν κριθεί κατεδαφιστέα να κατεδαφίζονται και οι ιδιοκτήτες τους να αποζημιώνονται με παραχώρηση
πολεοδομημένης κρατικής γης ίδιας αξίας (με
την αξιοποίηση της δημόσιας ιδιοκτησίας) με αυστηρά κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.
 Να ολοκληρώνεται η πολεοδομική μελέτη και
στη συνέχεια οι απαιτούμενες υποδομές και μετά να ακολουθεί η δόμηση και όχι να συμβαίνει το
αντίστροφο.
 Να μη χορηγείται καμία άδεια δόμησης εκτός της
πολεοδομημένης γης και των ειδικών προβλέψεων της οργάνωσης παραθεριστικών περιοχών του
περιαστικού χώρου και να υπάρχει αυστηρός ελεγκτικός μηχανισμός για άμεση κατεδάφιση των
αυθαίρετων κτισμάτων νέας γενιάς (από τη ρύθμιση και μετά) που θα ελέγχεται από τις Περιφέρειες.-

Από την εκδήλωση στο Ηράκλειο: Προεδρείο: φαίνονται από αριστερά ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο κ. Χαμηλοθώρης, ο κ. Ινιωτάκης, ο κ. Μαυρογιάννης και η κα Φραγκιουδάκη.

Στόχος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των συναδέλφων – μελών του
Τμήματος, ώστε αφενός να ανταποκριθούν ορθά, με
σαφήνεια και πληρότητα στο ρόλο που θα κληθούν
να παίξουν για την εφαρμογή του νέου Νόμου, και
μάλιστα σε σχετικά πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και
αφετέρου για να μην υποβαθμιστούν οι ευθύνες που
οι Μηχανικοί αναλαμβάνουν μέσα από τη διαδικασία
του ανταγωνισμού, αν αυτός καταστεί αθέμιτος, με
καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για το Μηχανικό όσο και για τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου. Το
ΤΕΕ/ΤΑΚ τονίζει σε κάθε περίπτωση, τις ευθύνες που
αναλαμβάνουν οι Μηχανικοί με τις μελέτες και τα
σχέδια που θα υποβάλλουν (Τοπογραφικά, αποτυπώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων κ.ο.κ.), ειδικά σε περιπτώσεις που η πραγματική κατάσταση δεν αποτυπώνεται
ως έχει.

Μετά την ψήφιση του Νόμου, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
δημοσιοποίησε και νέα ανακοίνωση στις 19/9/2011, στην
οποία αναφέρονται τα εξής:
Με δεδομένο το γεγονός της πρόσφατης ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τακτοποίηση και την
ουσιαστική νομιμοποίηση των νεότερης γενιάς αυθαιρέτων κατασκευών από την ολομέλεια της Βουλής
(Νόμος με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»), η
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ έχοντας αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στους Μηχανικούς όσο όμως και απέναντι
στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων που θα δηλώσουν
τα κτίσματα τους, και μετά από τη συζήτηση του θέματος και των ζητημάτων που θα δημιουργηθούν κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων σε εφαρμογή του υπόψη Νόμου, αποφάσισε
κατά τη συνεδρίαση της 15/9/2011, να ορίσει 4μελή
Επιτροπή Εισήγησης προς τη Δ.Ε. η οποία θα συντάξει τεκμηριωμένη πρόταση για τη διαδικασία σύνταξης των φακέλων για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων
και τον υπολογισμό των αμοιβών των Μηχανικών. Η
υπό σύσταση Επιτροπή, θα πρέπει το συντομότερο
δυνατό, το αργότερο εντός 15νθημέρου, να υποβάλλει την πρόταση της προς έγκριση στη Δ.Ε.
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Η παραπάνω 4μελής Επιτροπή Εισήγησης προς τη
Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ, συνέταξε τεκμηριωμένη πρόταση για τη
διαδικασία σύνταξης των φακέλων για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων και τον υπολογισμό των αμοιβών των Μηχανικών, την οποία η Δ.Ε., ενέκρινε μετά από σχετική συζήτηση σε συνεδρίαση της. Δεδομένων βεβαίως των συνεχών εξελίξεων στο θέμα με αντίστοιχες ανακοινώσεις και αποφάσεις του ΤΕΕ σε κεντρικό επίπεδο, που με καθυστέρηση
μεν αλλά με σαφή τρόπο (που ελάχιστα διέφερε από την
πρόταση της Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ) καθόρισε τελικά
σε πανελλαδικό επίπεδο τόσο τις αμοιβές Μηχανικού για
τη συγκεκριμένη διαδικασία, όσο -και κυρίως- εγκατέστησε
πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των δηλώσεων αυθαιρέτων σε συνεργασία με το Υπουργείο, αντίστοιχο με αυτό του συστήματος υπολογισμού
των αμοιβών των Μηχανικών, το ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν θα μπορούσε βεβαίως παρά να ακολουθήσει τη γραμμή του ΤΕΕ,
ιδιαίτερα στο θέμα των αμοιβών. Όμως, διαπιστώνοντας ό-

Η Επιτροπή αποτελείτο από την κα Χαρά Τριαματάκη, Γ.Γ. ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ, τον κ. Νόντα Σαρρή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τον κ. Εμμαν. Τζανίνη, Πολιτικό Μηχανικό και Εκπρόσωπο του Συλλόγου Μηχανικών – Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηράκλειου και τον κ. Νικ. Ζαχαράκη, Μηχανικό Περιβάλλοντος και Εκπρόσωπο της Μ.Ε. «Ιδιωτικών έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγιεινής στην Εργασία» του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
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Βεβαίως, και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες, ο Μηχανικός μπορεί να αντλήσει από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ
κεντρικά από την οποία γίνεται και η είσοδος του Μηχανικού για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης αυθαιρέτου: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth
Παράλληλα, προκειμένου να ενημερωθούν οι Μηχανικοί – μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, οργανώθηκαν από το Τμήμα
σχετικές ενημερωτικές ημερίδες – σεμινάρια, με βασικούς
Εισηγητές τον κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, στέλεχος της τράπεζας πληροφοριών του ΤΕΕ, την κα Μαίρη Φραγκιουδακη,
Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου και τον κ. Κ. Χαμηλοθώρη, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, αντιπρόεδρο του συλλόγου Άγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στο Ηράκλειο, και λόγω
της αθρόας προσέλευσης Μηχανικών πραγματοποιήθηκαν
τελικά δύο ημερίδες (και όχι μία που είχε αρχικά προγραμματιστεί): η πρώτη στις 24/10/2011 το απόγευμα, και η
δεύτερη και πάλι το απόγευμα της επόμενης ημέρας
25/10/2011 στην αίθουσα συνεδρίων του Τμήματος. Στο
Λασίθι, η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το πρωί της
25/10/2011 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Αγίου Νικολάου.

Από την εκδήλωση στο Ηράκλειο: Άποψη της αίθουσας

τι σημείο κλειδί στην υπόθεση των αμοιβών, όχι μόνο για
τις δηλώσεις αυθαιρέτων αλλά και για οποιαδήποτε άλλη
μελέτη, επίβλεψη και γενικότερα εργασία θα εκτελεί από
δω και πέρα ο Μηχανικός είναι το συμφωνητικό μεταξύ
Μηχανικού και πελάτη του, κατ’ επιταγή του Ν.3919/2010
(για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων) αλλά
και του Ν.4014/2011, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε
στους Μηχανικούς – μέλη του Τμήματος υπόδειγμα «Σύμβασης ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1α του Ν.
3919/2010» την οποία συνέταξαν ο κ. Κ. Μπάκιντας, Αγρ.
Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ και ο
κ. Χαρ. Χατζηβασίλης, Πρόεδρος του Συλλόγου Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης. Τη σύμβαση αυτή, καθώς
και άλλα χρήσιμα έγγραφα ο Μηχανικός μπορεί να τα βρεί
και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.teetak.gr.

Επί του πιεστηρίου: Διοργανώνεται και 2η σειρά
σεμιναρίων σε Λασίθι και Ηράκλειο στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2011 αντίστιχα. Περισσότερες λεπτομέρειες
στο επόμενο τεύχος του ΤΑΥ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν.
4014/2011 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΚΑ»
ντος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αποτελούμενη από επιστήμονες μηχανικούς ειδικούς σε περιβαλλοντικά θέματα
και έχοντας τον ρόλο του συμβούλου για περιβαλλοντικά θέματα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα
και κρισιμότητα των θεμάτων που αφορά ο ν.
4014/2011 προχωράει σε μία προκαταρτική ανάλυση του νόμου με σύντομο σχολιασμό ορισμένων κρίσιμων θεμάτων.
Ο ν. 4014/2011 αφορά δύο διαφορετικά θέματα που είναι αρμοδιότητας της ΜΕ Περιβάλλοντος τα οποία είναι: 1). Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και 2). Η ρύθμιση

Την παρακάτω εισήγηση, που αφορά κυρίως το Α’
και κατά δεύτερο λόγο το Β’ μέρος του Ν.4014/2011, υπέβαλλε προς έγκριση στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ η Μόνιμη Επιτροπή «Περιβάλλοντος» του Τμήματος. Η εισήγηση, αποτελεί σχολιασμό των άρθρων του νόμου και επισημαίνει τις εκκρεμότητες που δημιουργούνται. Κατά τη
συνεδρίαση της Δ.Ε. της 3/11/11 κατά την οποία συζητήθηκε η εισήγηση, η Μ.Ε. ανέλαβε να παρακολουθεί τις
εξελίξεις που θα σχετίζονται με την εφαρμογή του Νόμου, και να εισηγείται αντίστοιχα στη Δ.Ε.
Η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Περιβάλλο-
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κατατίθεται φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), εφόσον ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της
κατηγορίας Α το ζητήσει (άρθρο 2).
Καταρχήν θα έπρεπε να γίνεται η εκτίμηση για
το αν απαιτείται η διαδικασία του ΠΠΠΑ από την
αδειοδοτούσα αρχή και όχι από το φορέα του έργου. Οι φορείς συνήθως προσπαθούν να αποφύγουν
διαδικασίες θεωρώντας ότι κερδίζουν χρόνο ενώ
στην πράξη οδηγούνται στο αντίθετο αποτέλεσμα.
Σε έργα όπως οδοποιίες ή λιμενικά ή ΧΥΤΥ είναι απολύτως απαραίτητη η διαδικασία της εξέτασης
των εναλλακτικών λύσεων (σε επίπεδο προμελέτης)
και η περιβαλλοντική τους αξιολόγηση. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκπονείται οριστική μελέτη και
αν δεν εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία θα εκπονείται εκ νέου, πάλι σε επίπεδο οριστικής μελέτης.
Παρατίθενται ορισμένες επιμέρους παρατηρήσεις:
1. Στο άρθρο 2, παράγραφος 2 αναφέρεται ότι "... ο
φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να διενεργήσει δημόσιο διάλογο αναφορικά
με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου
ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις", χωρίς να αποσαφηνίζεται η έννοια του δημοσίου διαλόγου
και χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο,
με τον οποίο είναι κάτι τέτοιο εφικτό.
2. Στο άρθρο 2, παράγραφος 7 αναφέρεται ότι "...
Σε περιπτώσεις όπου, παρά την εφαρμογή όλων
των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις
στο περιβάλλον και εφόσον αυτές αξιολογηθούν
ως σημαντικές, δύναται να επιβάλλονται συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα ή και τέλη". Στο σημείο αυτό γεννάται το εύλογο ερώτημα της αξιολόγησης των επιπτώσεων, κατά
πόσο και από ποιον θα χαρακτηριστούν ως "σημαντικές", καθώς και της διασφάλισης ότι τα κατατεθέντα τέλη θα διατεθούν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στη συγκεκριμένη
περιοχή, για το συγκεκριμένο έργο.
3. Στο άρθρο 2, παράγραφος 8α αναφέρεται ότι η
διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ είναι δέκα έτη (όταν
δεν υπάρχουν τροποποιήσεις), γεγονός το οποίο γλυτώνει από επιπλέον φόρτο τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες και από αδικαιολόγητη γραφειοκρατία τους φορείς των έργων και των δραστηριοτήτων. Στην παράγραφο 8γ, προβλέπεται η παράταση ισχύος των υφιστάμενων ΑΕΠΟ
"...μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική
μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν", χωρίς ωστόσο να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε στοιχειώδεις ελέγχους ή κάποιο

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων.
Με το Νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-092011) ορίζεται η νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για ιδιωτικά και δημόσια έργα και δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στους πίνακες
της Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες...) και ουσιαστικά τροποποιεί την Υ.Α.
Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)..), που όριζε την αδειοδοτική διαδικασία μέχρι τώρα. Ο νέος νόμος περιλαμβάνει σημαντικές ελλείψεις και ασάφειες, που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του.
Τρεις γενικές παρατηρήσεις:
Α. Γίνεται για πρώτη φορά εκχώρηση περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα με τη
δημιουργία στο άρθρο 16 του Μητρώου αξιολογητών.
Παράλληλα με τις αρμόδιες υπηρεσίες θα γίνει
μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών οι οποίοι θα
συντάσσουν το σχέδιο ΑΕΠΟ, το οποίο, εν συνεχεία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή μη
του σχεδίου ΑΕΠΟ, καθώς και το δικαίωμα αλλαγών/συμπληρώσεων στο σχέδιο ΑΕΠΟ που συντάσσει ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής. Αντί να αναβαθμιστεί η δημόσια διοίκηση, εκχωρούνται δικές
της αρμοδιότητες σε ιδιώτες με διπλάσιο κόστος
και μάλιστα όταν οι απολύσεις είναι προ των πυλών.
Β. Εδραιώνεται η νομιμοποίηση των υφιστάμενων έργων τα οποία δεν έχουν περιβαλλοντικούς όρους.
Μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση τις λιμενικές εγκαταστάσεις, με βάση και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν ένα έργο δεν έχει περιβαλλοντικούς όρους, απαγορεύεται εκ των υστέρων
να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.
Με τον παρόν νόμο στο άρθρο 9 αναγράφεται
«σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Α ή Β για την
τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή επέκτασή του, και το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς
όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αποδεδειγμένα
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στο σύνολο του, με βάση
τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Για άλλη μια φορά επιβραβεύεται η αυθαιρεσία.
Γ. Καταργείται η διαδικασία της ΠΠΕΑ. Τώρα
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4.

5.

6.

7.

8.

άλλο τρόπο εξασφάλισης ότι δεν έχει επέλθει
ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων.
Στα άρθρα 3 και 4 περιγράφονται γενικά οι διαδικασίες αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των κατηγοριών Α1 και Α2, παραθέτοντας τους αντίστοιχους χρόνους από την κατάθεση του φακέλου του έργου ή της δραστηριότητας μέχρι την έκδοση της Απόφασης. Συγκρίνοντας τους χρόνους αυτούς με τους αντίστοιχους που ίσχυαν μέχρι τώρα, σύμφωνα με την
Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003, προκύπτει
χρονική επιμήκυνση των διαδικασιών και συγκεκριμένα για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 η διαδικασία ΠΠΠΑ διαρκεί διπλάσιο
χρόνο από τη διαδικασία ΠΠΕΑ (συνολικά 82 ημέρες για ΠΠΠΑ έναντι 40 ημερών για ΠΠΕΑ)
και η διαδικασία έκδοσης ΜΠΕ διαρκεί τώρα
107 ημέρες από 70 ημέρες που όριζε η Υ.Α. Η.Π.
11014/703/Φ104/2003. Αντιστοίχως, για έργα
και δραστηριότητες κατηγορίας Α2 έχουμε 62
ημέρες για ΠΠΠΑ έναντι 40 ημερών για ΠΠΕΑ
και διαδικασία έκδοσης ΜΠΕ σε 87 ημέρες από
70 ημέρες που όριζε η Υ.Α. Η.Π.
11014/703/Φ104/2003.
Στο άρθρο 6 περιγράφεται η διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ. Στην παράγραφο 2α αναφέρεται ότι ο φάκελος Τροποποίησης αποστέλλεται
στο Περιφερειακό Συμβούλιο "...για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης". Η τροποποίηση ΑΕΠΟ περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό, επέκταση, τροποποίηση ή βελτίωση ενός υφιστάμενου έργου ή
δραστηριότητας και θα έπρεπε να τεθεί στη
διαδικασία διαβούλευσης, για έκφραση απόψεων και τυχόν αντιρρήσεων από το ενδιαφερόμενο κοινό.
Στο άρθρο 8 αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων της Β κατηγορίας, η οποία μπορεί γενικά να θεωρηθεί
μια προσπάθεια απλοποίησης και επιτάχυνσης
της αδειοδοτικής διαδικασίας για τα μικρά έργα.
Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων, ώστε να διευκρινιστεί ποια έργα κατατάσσονται στην κατηγορία Β και αδειοδοτούνται με αυτή τη διαδικασία.
Στο άρθρο 10, παράγραφος 4 υπάρχει ασάφεια
στη φράση "... λαμβάνεται κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η
προστασία της συνολικής συνοχής των περιοχών του δικτύου Natura 2000".
Στο άρθρο 12, παράγραφος 1 καταργούνται όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων και η άδεια διάθεσης λυμά-

των ή βιομηχανικών αποβλήτων για έργα και
δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β, αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα,
γεγονός το οποίο συμβάλλει στην απλοποίηση
της αδειοδοτικής διαδικασίας.
9. Στο άρθρο 16 αναφέρεται η δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ από ιδιώτες για την αξιολόγηση των ΜΠΕ έργων και
δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας. Το μέτρο
αυτό, από τη μια επιταχύνει τις διαδικασίες και
εξασφαλίζει ότι η αξιολόγηση θα γίνεται από
γνώστες του αντικειμένου (εφόσον, όπως αναφέρεται στο Νόμο, η πιστοποίησή τους διενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο τηρεί
σχετικό μητρώο, στο οποίο εγγράφονται αξιολογητές με ικανή εμπειρία σε όλους τους τομείς
εξειδίκευσης Μ.Π.Ε.), ωστόσο αποδυναμώνει το
ρόλο της αδειοδοτούσας αρχής και επιπλέον,
μέσω των τελών, επιβάλλει επιπλέον κόστος
στο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Η
αξιολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου θα ολοκληρωθεί όταν εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα
που θα καθορίζει τα προσόντα των αξιολογητών, τις διαδικασίες και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.
10. Στο άρθρο 17 αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου
ο φορέας έργου ή δραστηριότητας οφείλει να
καταβάλλει αντισταθμιστικά μέτρα ή τέλη, τα
οποία ανήκουν στη γενικότερη εισπρακτική πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα.
11. Στο άρθρο 18 προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ),
μέτρο το οποίο ενισχύει τη διαφάνεια και τη συνέπεια στις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου ενός έργου ή δραστηριότητας και επιτρέπει
στον κάθε ενδιαφερόμενο να έχει πρόσβαση και
να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας.
12. Στο άρθρο 20 αναφέρεται η δημιουργία σχεδίου
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων για όλα τα έργα και δραστηριότητες όλων των κατηγοριών,
μέτρο το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές περιβαλλοντικές παραβάσεις. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης και η
δημιουργία Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, το οποίο θεωρητικά ενισχύει τον ελεγκτικό μηχανισμό, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν
οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές θα προέρχονται από το δημόσιο τομέα. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου θα ολοκληρωθεί όταν εκδοθεί
το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει όλες
τις σχετικές λεπτομέρειες.
Αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς μελετώντας
τον νέο νόμο είναι μια προσπάθεια απλοποίησης
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μιση των αυθαιρέτων, καθώς ακολουθείται η ίδια ακριβώς λογική της άμεσης είσπραξης χρημάτων από τον ιδιώτη και όχι μέσω της φορολόγησης του
μελετητή και του ιδιώτη. Για παράδειγμα αναμένεται η τακτοποίηση πολλών αυθαιρέτων στον τουριστικό τομέα ή η αλλαγή χρήσης με συνέπεια την αναγκαστική τροποποίηση της ΑΕΠΟ ή την ανανέωσή της ή ακόμα και την έκδοση καινούριας σε μονάδες που δεν είχαν περιβαλλοντική άδεια.

μεν των διαδικασιών αλλά με ελλείψεις σε κρίσιμα
σημεία που αφορούν πρακτικά ζητήματα για τον
μηχανικό που θα αναλάβει να συντάξει μια μελέτη
και κυρίως στο θέμα της κατηγοριοποίησης των
δραστηριοτήτων αλλά και στην πορεία όλης της
διαδικασίας αδειοδότησης.
Γενικά, ο όποιος σχολιασμός επί του νέου Νόμου είναι ελλιπής και αβάσιμος, πριν την δημοσίευση όλων εκείνων των αποφάσεων που εκκρεμούν,
προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν οι διατάξεις
του και να γίνει εφαρμόσιμος. Οι εκκρεμότητες αυτές αποτελούν την ουσία του Νόμου και οι σημαντικότερες από αυτές είναι:
 Απόφαση για την κατηγοριοποίηση των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων
που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου και
κατατάσσονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες Α1, Α2 και Β (εντός ενός μήνα).
 Απόφαση που καθορίζει τις προδιαγραφές για
το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ ανάλογα με το είδος
του έργου ή της δραστηριότητας (εντός 3 μηνών).
 Απόφαση που εξειδικεύει περαιτέρω τις διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των κατηγοριών Α1 και Α2 (εντός 6 μηνών).
 Απόφαση που καθορίζει τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (εντός 9 μηνών).
 Απόφαση που καθορίζει τις προδιαγραφές για
της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και όλες
τις σχετικές λεπτομέρειες (εντός 3 μηνών).
 Απόφαση που καθορίζει περαιτέρω τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων και τον τρόπο ενημέρωσης
και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων (εντός έξι μηνών).
 Απόφαση που καθορίζει το ύψος των ανταποδοτικών τελών, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια (εντός ενός έτους).
 Απόφαση που καθορίζει τις προδιαγραφές και
όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
για τη δημιουργία και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) (εντός
έξι μηνών).
 Απόφαση για τη διαδικασία, τη συχνότητα και
το πεδίο εφαρμογής των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και τον τρόπο υπολογισμού του ύψους των προστίμων (εντός έξι μηνών).

Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Λύση, αντίστοιχη με εκείνη της τακτοποίησης
των ημιυπαίθριων, επιχειρεί να δώσει στο πρόβλημα των αυθαίρετων κατασκευών, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με
το Νόμο 4014/2011 ρύθμισης αυθαιρέτων, ο οποίος
τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, ενώ από 1/10/2011 ξεκίνησαν οι αιτήσεις ένταξης στις ρυθμίσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 2 μηνών.
Σύμφωνα με αυτόν απαγορεύεται η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος (συμβολαιογραφικής πράξης) εν ζωή σε ακίνητα που περιέχουν αυθαίρετες κατασκευές. Από την απαγόρευση βέβαια εξαιρούνται οι κατασκευές προ του
1955, οι οποίες θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες
και οι όποιες αυθαίρετες κατασκευές έχουν νομιμοποιηθεί, τακτοποιηθεί ή ρυθμιστεί με παλαιότερες
διατάξεις ρύθμισης. Στις νέες συστάσεις εμπράγματου δικαιώματος απαιτείται πλέον υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή ότι οι αυθαίρετες
κατασκευές που υπάρχουν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του παρόντα νόμου. Οι αυθαίρετες κατασκευές που θα δηλωθούν ρυθμίζονται για 30 χρόνια και
απαλλάσσονται από κάθε είδους άλλο πρόστιμο εκτός του ειδικού που υπαγορεύει ο νόμος. Προϋπόθεση ένταξης είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρον
οργανισμός ή η αλλαγή χρήσης μέχρι τις 28.7.2011
και να επιτρέπεται η νέα χρήση από τις ισχύουσες
χρήσεις γης της περιοχής. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα στην ενδυνάμωση, της δυνατότητας κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων, που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νόμου. Η διαδικασία εντοπισμού και περαίωσης της διαδικασίας ανατίθεται στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων.
Στην «κόκκινη γραμμή» του νόμου, γίνεται διαχωρισμός των περιπτώσεων αυθαιρέτων σε εκείνα
που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και στα άλλα, που μπορούν να ρυθμιστούν, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εξαιρούνται και
είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές, που
προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη
(μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π). Σημειώνεται ότι ψευδείς ή

Μια παρατήρηση είναι ότι ίσως θα πρέπει να
συνδυαστεί και με τα άρθρα που αφορούν την ρύθ-
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βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012
μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται
πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…»
Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι των ενταγμένων στη ρύθμιση αυθαιρέτων από τις αρμόδιες πολεοδομίες, με επιλογή που θα προκύψει από
ηλεκτρονική κλήρωση. Ειδικά για τις πρόχειρες (από ευτελή υλικά) κατασκευές, μετά την καταβολή
της αίτησης και του παραβόλου, ειδική επιτροπή θα
εξετάσει την αρχιτεκτονική, μορφολογική και αισθητική ένταξη της κατασκευής ως προς το σύνολο
του κτιρίου και του κτιστού περιβάλλοντός του.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: για την ένταξη
στο ρυθμιστικό νόμο χρειάζεται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος του ΤΕΕ τα παρακάτω δικαιολογητικά από εξουσιοδοτημένο μηχανικό:
 Αίτηση Ιδιοκτήτη (με γνήσιο της υπογραφής)
 Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής),
που να περιέχει τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του αυθαιρέτου τμήματος
που ρυθμίζεται (εμβαδόν, χρήση), την ημερομηνία κατασκευής ή αλλαγή χρήσης, αν πρόκειται
για πρώτη ή άλλη κατοικία ή άλλη χρήση και να
συνοδεύεται με αποδεικτικά δημόσια έγγραφα
ή αεροφωτογραφίες για το χρόνο κατασκευής
 Έντυπο Ε9 που εμφανίζεται το ακίνητο
 Τεχνική έκθεση μηχανικού περιγραφής αυθαίρετης κατασκευής για την έκταση, τη χρήση και
τα υλικά κατασκευής συνοδευόμενη από:
 φωτογραφίες όλων των όψεων
 αντίγραφα στελέχους οικοδομικής άδειας, τοπογραφικού διαγράμματος, κάτοψης ορόφου όπου σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή, τομή
 Σε περίπτωση μη ύπαρξης οικ. άδειας απαιτείται σύνταξη των παραπάνω σχεδίων με αποτύπωση.
 Τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87 για εκτός σχεδίου περιοχές
 Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου
 Διάγραμμα κάλυψης
 Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής
 Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση μηχανικού και φωτογραφίες για κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στην
παρακάτω περίπτωση
 Μελέτη στατικής επάρκειας, αποτύπωση του
φέροντα οργανισμού, αντισεισμικό έλεγχο και

ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε
μία δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) επισύρουν αυστηρές
ποινές. Για δε τους μηχανικούς προβλέπεται έως και
αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Ακίνητα που υπάγονται στη ρύθμιση: Αυθαίρετα κτίρια που έχουν ανεγερθεί ή χρήσεις που έχουν
εγκατασταθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδομικής
άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του
ακινήτου, είτε χωρίς οικοδομική άδεια έως τις
28.07.2011. Η χρήση του κτιρίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις προβλεπόμενες για την περιοχή
χρήσεις.
ΔΕΝ υπάγονται στη ρύθμιση: Οι κατασκευές σε
κοινόχρηστους χώρους, σε δημόσιες ιδιοκτησίες,
σε δασικές εκτάσεις, σε ζώνες αιγιαλού και παραλίας, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε διατηρητέα κτίρια, σε ρέματα και βιοτόπους.
Διαδικασία και προθεσμίες της τακτοποίησης:
Ο πολίτης από 1ης Οκτωβρίου απευθύνεται σε μηχανικό ο οποίος κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη
συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την υπαγωγή στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό
πρόστιμο». Στη συνέχεια συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση μέχρι την 30η Νοεμβρίου
2011 και το ηλεκτρονικό σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί από τον πολίτη. Το τέλος καταβάλλεται (και
ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα, η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2011. Στον
πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και
το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας. Παράλληλα συγκεντρώνονται ή
συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα
στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι
την 31η Μαρτίου 2012 και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων. Με
τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται
αυτόματα από το σύστημα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ», στην οποία θα αναφέρονται
όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου. Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της
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περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα μη νόμιμα
κτίσματα προκειμένου να διατεθούν αποκλειστικά
για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση
κατεδαφίσεων. Επίσης, ιδρύεται Ειδική Υπηρεσία
Κατεδαφίσεων, η οποία υπάγεται απευθείας στον
Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) και έχει αρμοδιότητες τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών, την έκδοση και την εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης, τη
μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπαζών) και την αποκατάσταση.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν βασικά θέματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται ούτε διευκρινίζονται και ειδικότερα:
 Η τακτοποίηση αυτή δεν είναι νομιμοποίηση.
 Ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλίζεται ότι τα
πρόστιμα ανταποδοτικά θα επιστρέφονται στις
διάφορες περιοχές της χώρας για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
 Δεν έχει ακόμα καθοριστεί η συμβατική αμοιβή
και πρέπει να γίνει σαφές από τους μηχανικούς
προς τους ιδιώτες.
 Η κατηγοριοποίηση και η τυπολογία των αυθαίρετων κτισμάτων.
 Η αντιμετώπιση της εξ αδιαιρέτου δόμησης με
τρόπο που πολλές φορές δεν εξασφαλίζει τη
μεταβίβαση του αυθαίρετου κτίσματος. Αυτό με
κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει σαφές από τους
μηχανικούς προς τους ιδιώτες προκειμένου να
αποφύγουν τυχόν διώξεις.
 Η δήλωση τρωτότητας στις κατοικίες σε καμιά
περίπτωση δεν αποτελεί στατική επάρκεια. Η
πολιτεία σε μια τόσο σεισμογενή χώρα αγνοεί
στην ουσία τη στατικότητα των οικοδομών με
χρήση κατοικίας και άρα την ασφάλειά τους σε
περίπτωση σεισμού. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει επίσης να γίνει σαφές από τους μηχανικούς
προς τους ιδιώτες προκειμένου να αποφύγουν
τυχόν διώξεις.
 Την ουσιαστική τεκμηρίωση σε ποιο βαθμό τα
αυθαίρετα εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες
στέγασης οικογενειών, σε ποιο βαθμό εξυπηρετούν επιχειρηματικές ανάγκες και επενδυτικές
πρωτοβουλίες.
 Τη μεταφορά της κρατικής ευθύνης σε ιδιώτες
μηχανικούς με την «ευλογία» του ΤΕΕ χωρίς να
υπάρχει η απαραίτητη υποδομή και ενημέρωση.
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ακολουθείται η
ίδια ακριβώς λογική της άμεσης είσπραξης χρημάτων από τον ιδιώτη όπως και στην προηγούμενη
περίπτωση.

προτάσεις ενίσχυσης αν απαιτούνται για κτίρια
κοινωφελούς χρήσης, συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης,
πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία, λοιπές
τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και
σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης
Για κάθε άλλη χρήση εκτός κατοικίας τεχνική
έκθεση μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα, των γειώσεων και των εγκαταστάσεων
Παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου
Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου
Υπολογισμός ενιαίου ειδικού προστίμου και
τρόπος πληρωμής του

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ακινήτου, την τιμή ζώνης, συντελεστή
15%, την ύπαρξη ή όχι οικοδομική άδειας, τη θέση
του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το
είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψος υπέρβαση
δόμησης, υπέρβαση κάλυψης, παραβίαση πλάγιων
αποστάσεων ή/ και οικοδομικής γραμμής), την αλλαγή ως προς την χρήση της πολεοδομικής άδειας
και λοιπές παραβάσεις. Για ακίνητα κατοικίας το
πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά,
σε ισόποσες δόσεις. Καθυστέρηση στις δόσεις επιβάλλει προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για ακίνητα άλλης χρήσης το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 36 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρώτη δόση του
προστίμου θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Εάν καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιμο γίνεται έκπτωση
20%. Εάν η πρώτη δόση δεν καταβληθεί μέσα στην
προθεσμία των 3 μηνών ή εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις τότε χάνει το δικαίωμά του να υπαχθεί στη ρύθμιση.
Τρόποι Πληρωμής Ειδικού Προστίμου
 σε 28 μηνιαίες δόσεις ή 10 τριμηνιαίες για τα ακίνητα κατοικίας
 σε 34 μηνιαίες δόσεις ή 12 τριμηνιαίες για ακίνητα άλλης χρήσης εφάπαξ με έκπτωση 20%.
Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν από τα πρόστιμα, θα κατατίθενται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου
Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και στο πλαίσιο των στόχων και αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής θα αποδίδεται στους Δήμους στη διοικητική
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10/10/2011
ντιμετωπίζουν, εξειδικεύοντας τις ανά ειδικότητα.
Προκειμένου η εκδήλωση να δώσει τη δυνατότητα στη Μόνιμη Επιτροπή να εντοπίσει που στρέφεται το ενδιαφέρον των συναδέλφων μηχανικών σχετικά με την οργάνωση και διενέργεια ημερίδων από
το ΤΕΕ/ΤΑΚ, διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες το
παρακάτω ερωτηματολόγιο (το οποίο μπορεί και τώρα να συμπληρωθεί από όποιο νέο συνάδελφο το επιθυμεί, και να αποσταλεί στο φαξ 2810-281128 προκειμένου να τεθεί υπόψη της Μόνιμης Επιτροπής):
Για τη συμπήρωση του ερωτηματολογίου στη σελίδα 34

Η κα Μεθυμάκη και ο κ. Ινιωτάκης

Με ικανοποιητική συμμετοχή νέων Μηχανικών
(που εγγράφηκαν στο ΤΕΕ κατά την τελευταία 3ετία
2009 – 20011), πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο, εκδήλωση –
καλωσόρισμα των νέων συναδέλφων.
Η εκδήλωση αυτή, που σημειωτέο γίνεται σε τακτική βάση κάθε 3 περίπου χρόνια, έγινε μετά από
πρόταση και τη φροντίδα της Μόνιμης Επιτροπής
«ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ», και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα Οκτωβρίου 2011 στο κτίριο ου
ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, και μετά από
το χαιρετισμό του Προέδρου της Δ.Ε. κ. Π. Ινιωτάκη,
έγινε μία σύντομη παρουσίαση των υπηρεσιών που
μπορεί να προσφέρει το ΤΕΕ/ΤΑΚ στους Μηχανικούς, από την Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος
κα Αρετή Μεθυμάκη. Επακολούθησε συζήτηση κατά
την οποία οι συμμετέχοντες νέοι Μηχανικοί, αναφέρθηκαν στα προβλήματα και τις δυσκολίες που α-

Άποψη της αίθουσας

Αργά το βράδυ…
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ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ 2010 - 2013
Το Πρόγραμμα Δράσης4 της υπέβαλλε προς έγκριση στη
Δ.Ε. η Μόνιμη Επιτροπή (Μ.Ε.) «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» του Τμήματος για την 3ετία 2010 –
2013, το οποίο εγκρίθηκε από τη Δ.Ε.. και στάλθηκε και
στον Πρόεδρο της «Α» του Τμήματος κ. Γ. Αγαπάκη, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της. Αναμένεται σύντομα και η έγκριση και των υπόλοιπων5 Επιτροπών.

Ενότητα Β: Επαγγελματικά
1. Σύσταση ομάδας εργασίας με θέμα: «Καταγραφή
και κωδικοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για παλιές και νέες ειδικότητες μηχανικών»
2. Διερεύνηση της επίδρασης της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος. Καταγραφή της κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον
κλάδο σε επίπεδο τμήματος.
3. Διερεύνηση των σωματείων που σχετίζονται με
μισθωτούς μηχανικούς (πχ μηχανικών βιομηχανίας, μισθωτών μηχανικών, συμβασιούχων μηχανικών κτλ). Πρόσκληση σε εκδήλωση συζήτηση
σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζόμενων – μισθωτών μηχανικών
4. Αναζήτηση – επαναδημοσιοποίηση με ενδεχόμενη επικαιροποίηση του επαγγελματικού κώδικα των μηχανικών σχετικά με το επάγγελμα, το
περιβάλλον, τον πελάτη και τους συναδέλφους
μηχανικούς.
5. Διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ και γενικότερα την δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίων στο τοπικό παράρτημα.

Σας παρουσιάζουμε τους άξονες στους οποίος προτείνουμε να κινηθεί η Μόνιμη επιτροπή για το διάστημα λειτουργίας της:

Ενότητα Α: Ασφαλιστικό - ΤΣΜΕΔΕ
1. Σύνταξη ερωτηματολογίου προς τους συναδέλφους του τμήματος σχετικά με ΤΣΜΕΔΕ, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το ασφαλιστικό
2. Σύσταση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία
των απαντήσεων του ερωτηματολογίου (εφ όσον το δείγμα είναι μεγάλο ) και διοργάνωση
εκδήλωσης – συζήτησης με θέμα: «Α. Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό, Β. Παροχές – Εισφορές Ταμείου», όπου θα γίνει η παρουσίαση της επεξεργασίας του ερωτηματολογίου και ενημέρωση από στελέχη του ΤΣΜΕΔΕ.
3. Δημιουργία ομάδας επικοινωνίας με την Τράπεζα Αττικής, αποτελούμενη από μέλη της επιτροπής, με σκοπό την ενημέρωση των μελών του
ταμείου σχετικά με τον απολογισμό και την επενδυτική δραστηριότητα της τράπεζας

Ενότητα Γ: Αλληλεγγύη
1. Διερεύνηση των δυνατότητας δημιουργίας κοινού αναδιανεμητικού Ταμείου Αλληλεγγύης των
μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
Με εκτίμηση, Ο Συντονιστής Στριλυγκάς Βασίλης

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΤΕΕ/ΤΑΚ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ6
Πέτρος Ινιωτάκης έθεσαν σαν προτεραιότητα τόσο
την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, όσο την σύ-

Μετά τις εκλογές του 2010 η νέα διοίκηση του
ΤΕΕΤΑΚ (www.teetak.gr)και ο πρόεδρος του κύριος

4
5
6

Για τα Προγράμματα των υπόλοιπων Μ.Ε. βλέπε αντίστοιχο άρθρο στο τεύχος 97 του περιοδικού.
Μ.Ε. της Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ
Από το συνάδελφο Βασίλη Σκαρβελάκη, Πολιτικό Μηχανικό MSc, Αναπληρωτή Επιμελητή της Μόνιμης Επιτροπής
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ναψη σχέσεων με τους
άλλους φορείς (εθνικούς και διεθνείς) και
την ανάπτυξη των πολιτικών πολιτικής προστασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο
το ΤΕΕΤΑΚ συμμετείχε
στα σεμινάρια α) της
FIB που διεξήχθη υπό
την αιγίδα της διεύθυνσης διεθνών σχέσεων
και του τμήματος ελληνικού σκυροδέματος β)
στο PATCH που διοργάνωσε ο δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με
διεθνείς φορείς και γ)
στο σεμινάριο «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»
που διοργάνωσε η γγ δια βίου μάθησης σε συνεργασία με το δήμο Ηρακλείου.
Στις 29-30 Σεπτεμβρίου του 2011 διεξήχθη στην
Αθήνα το ετήσιο παγκόσμιο σεμινάριο της FIB
(http://www.fib-international.org) για το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα το οποίο διοργάνωσε φέτος
το ελληνικό τμήμα σκυροδέματος του ΤΕΕ
(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RE
LATIONS/est). Στο σεμινάριο αναπτύχτηκαν νέες
κατασκευαστικές μέθοδοι καθώς και η χρησιμοποιούμενη από τους διεθνείς κανονισμούς και προτεινόμενη για τους Ευρωκώδικες μέθοδος κατασκευής
με προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το σεμινάριο είχε
διάρκεια δύο ημέρες. Στην πρώτη αναπτύχτηκε το
θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου ενώ τη δεύτερη
διενεργήθηκαν επισκέψεις σε εργοστάσια επιχειρήσεων τα οποία παράγουν τα νέα υλικά για να εξηγηθεί και ο τρόπος παραγωγής τους και άλλες λεπτομέρειες που ενδιέφεραν τους συμμετέχοντες. Το ΤΕΕΤΑΚ εκπροσώπησε εκ μέρους της διοίκησης ο Αναπληρωτής Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Αντισεισμικού Σχεδιασμού
Β. Σκαρβελάκης (ppteetak.weebly.com). Τα Πρακτικά του σεμιναρίου μπορούν να αναζητηθούν στην
βιβλιοθήκη του τμήματος.
Τρεις ημέρες αργότερα στις 3,6-7 Οκτωβρίου
2011 διεξήχθη στο Ηράκλειο και το μουσείο φυσικής
ιστορίας το σεμινάριο PATCH (http://www.montesca.it/patch) που αφορά αφενός την ανάπτυξη μεθόδων για την προφύλαξη των έργων τέχνης και αφ
ετέρου την ανάπτυξη μεθόδων για διενέργεια προσεισμικών και σεισμικών ελέγχων στα κτίρια ,με την

ιστορική περιοχή της Αγίας Τριάδας Ηρακλείου
σαν περιοχή αναφοράς.
Στο πρόγραμμα παραβρέθηκαν διάφοροι φορείς από όλη την Ευρώπη, όπως η Περιφέρεια
της Περούντζια (Perugia) από την Ιταλία, του
δήμου Αγίου Αθανασίου
στην Κύπρο ,του δήμου
της Βαλένθια (Valencia)
από την Ισπανία και άλλους φορείς. Κατά την
διάρκεια του σεμιναρίου
το ΤΕΕΤΑΚ ανέπτυξε
συνεργασία με την Περιφέρεια της Περούντζια
για την σύνταξη έκθεσης για την βελτίωση των εγγράφων απογραφής σεισμικών κινδύνων που υπάρχουν στην περιοχή μας.
Κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου διεξήχθη στην πόλη του Ηρακλείου το σεμινάριο που διοργανώθηκε από το δήμο Ηρακλείου και τη γενική γραμματεία πολιτικής
προστασίας «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ». Στο σεμινάριο αναπτύχτηκαν διαλέξεις για την αντιμετώπιση διαφόρων φυσικών καταστροφών από κρατικούς φορείς όπως ΟΑΣΠ,
ΓΓΔΜ, πυροσβεστική, Λιμενικό καθώς και από μη
κρατικούς όπως τον Ερυθρό σταυρό και την οργάνωση ΠΡΑΞΙΣ. Το ΤΕΕΤΑΚ συμμετείχε ενεργά και με
την παρουσία του προέβαλε το επιστημονικό έργο
του, ενώ σημαντική ήταν η ομιλία του Επιμελητή
της επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και αντισεισμικού σχεδιασμού Κυρίου Νόντα. Σαρρή όταν κλήθηκε στο βήμα για να απευθύνει χαιρετισμό. Ο κύριος Σαρρής μίλησε για την ανάγκη κατασκευής έργων που αφορούν την ανάπτυξη των πολιτικών πολιτικής Προστασίας και η ομιλία του συζητήθηκε ευρέως.
Η παρουσία του ΤΕΕΤΑΚ τόσο στο σεμινάριο
της FIB όσο και των σεμιναρίων PATCH και «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»
(www.ethelontismos.gr) κρίθηκε πολύ σημαντική από τους διοργανωτές και δόθηκαν συγχαρητήρια
στους εκπροσώπους του. Το ΤΕΕΤΑΚ από την πλευρά του δεσμεύτηκε και μέσω του Προέδρου του Κ
Πέτρου Ινιωτάκη για την προαγωγή πολιτικών πολιτικής προστασίας και αντισεισμικού σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας 2010-2013.
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ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΤΕΕ/ΤΑΚ:
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Με πρωτοβουλία της Μ.Ε. «Περιβάλλοντος»
του
Τμήματος, διοργανώθηκε ενημερωτική επίσκεψη Μηχανικών, στο Κέντρο
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(Κ.Δ.Α.Υ.)7 Ηρακλείου Κρήτης και στο Κέντρο Προεπεξεργασίας απορριμμάτων που ευρίσκονται στην
περιοχή Καρτερού, δίπλα στη Λαχαναγορά. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την 13/10/2011 και στο
μεν Κ.Δ.Α.Υ η ξενάγηση στους συμμετέχοντες Μη-

χανικούς έγινε από τον κ. Β. Ζησιμόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό και μέλος της Μόνιμης Επιτροπής,
στο δε Κέντρο Προεπεξεργασίας απορριμμάτων έγινε από τον κ. Ν. Μαυράκη, Μηχανικό Περιβάλλοντος.

και Καροφυλάκη Αντιγόνη, ΑΜ, (για τον Άγιο Νικόλαο), θα διερευνήσει την υφιστάμενη κατάσταση
στο χώρο δράσης των κύριων φορέων συναλλαγής με
το κοινό και σε επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους
στις πρωτεύουσες και τα τοπικά κέντρα των Δήμων
του Νομού Λασιθίου, ήτοι 1) Άγιος Νικόλαος-Νεάπολη-Τζερμιάδω, 2) Ιεράπετρα-Μακρυγιαλός και 3)
Σητεία-Παλαίκαστρο, προκειμένου να διαπιστωθεί
κατά πόσον οι εν λόγω φορείς έχουν συμμορφωθεί
κυρίως με τις επιταγές του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση του Ν.1577/85 (ΓΟΚ) & άλλες πολεοδομικές
διατάξεις» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ .
Στόχος της εν λόγω Ο.Ε. είναι η βελτίωση των
συνθηκών πρόσβασης των ΑΜΕΑ σε κτίρια κυρίως
δημοσίου ενδιαφέροντος και σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους. Τα συμπεράσματα της έρευνας προ-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ»

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ 4 ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»
πρόταση της Ν.Ε. Λασιθίου του Τμήματος.
Η ΟΕ, που απαρτίζεται από τους: Σπυριδάκη Γεώργιο, ΑΜ και Αλεξάκη Χαρίλαο, ΠΜ, (για τη Σητεία), Χαΐτα Ιωάννη, ΠΜ, και Ξυπόλητου Αντωνία,
ΑΜ, (για την Ιεράπετρα) και Δαβράδου Μαρία, ΠΜ,

Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) με θέμα «Προσπέλαση ατόμων με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους 4 Δήμους του Νομού Λασιθίου», συστήθηκε με απόφαση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από
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Από την 1η Μαΐου 2010 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ λειτουργεί το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου (ΚΔΑΥ)
στα πλαίσια της σύμβασης που έχει υπογράψει με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ. Η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα 20.000
τόνους οικιακών απορριμμάτων ετησίως και λειτουργεί με τη μέθοδο της χειροδιαλογής. Στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής
– χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ανάμικτα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή ομάδες υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή και ακολούθως πραγματοποιείται αναβάθμιση και δεματοποίηση των διαχωρισθέντων υλικών. Τα δευτερογενή υλικά που εξάγονται από το ΚΔΑΥ
είναι περισσότερο εμπορεύσιμα (καθαρά) απ’ ότι εάν τα υλικά αυτά προωθούνταν απ’ ευθείας στην αγορά, λόγω της πρόσθετης διαλογής – συσκευασίας. Έτσι μπορούν να επιτευχθούν οι προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία για την ανακύκλωση των υλικών. Ο βασικός διαχωρισμός από
τα ρεύματα των υλικών που προσκομίζονται στη μονάδα, γίνεται από τους εργαζόμενους στην υπερυψωμένη γραμμή χειροδιαλογής και τα υλικά
τοποθετούνται σε κατάλληλα διαμερίσματα. Μία σειρά μεταφορικών συστημάτων χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών από το σημείο υποδοχής τους: εκφόρτωσης από τα οχήματα συλλογής στη γραμμή επεξεργασίας που περιλαμβάνει προδιαχωρισμό, κοσκίνηση, διαχωρισμό των
σιδηρούχων υλικών με ηλεκτρομαγνήτες, χειροδιαλογή. Τα δευτερογενή υλικά όταν πληρωθούν οι χώροι συγκέντρωσης τους, οδηγούνται στο συμπιεστή – δεματοποιητή. Έτσι, η παραγωγική διαδικασία του ΚΔΑΥ Ηρακλείου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
υποδοχή υλικών, προδιαλογή ογκωδών (χειροδιαλογή), τύμπανο κοσκινίσματος όπου διαχωρίζονται ανακυκλώσιμες συσκευασίες μικρών και μεγάλων διατομών καθώς επίσης πολύ μικρών διατομών , οι οποίες οδηγούνται κατευθείαν στο υπόλειμμα, χειροδιαλογή σε δυο ταινίες, συσκευασιών
μικρών και μεγάλων διατομών και απομάκρυνση μετάλλων με μαγνήτη, εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλικών σε διαφορετικές κατηγορίες στο χώρο δεματοποίησης, δεματοποίηση των υλικών, προσωρινή αποθήκευση, φόρτωση των υλικών σε φορτηγά και απομάκρυνση από το ΚΔΑΥ. Κατά την παραγωγική διαδικασία, διαχωρίζονται τα παρακάτω δευτερογενή υλικά: Ανάμεικτο χαρτί, Χαρτόνι, PET, Φίλμ PE, Tetrapack, PP-PS, Σίδηρος, HDPE,
Αλουμίνιο, Γυαλί, Ανάμεικτο πλαστικό.
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τείνεται να έχουν εξαχθεί πριν από το Δεκέμβριο
του τρέχοντος έτους 2011, προκειμένου να ανακοινωθούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την
ημέρα που έχει ορισθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για
τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (3η Δεκεμβρίου). Στην
εν λόγω εκδήλωση πιθανώς θα επιδιωχθεί να είναι
συνδιοργανωτής και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Η Ο.Ε. καλείται να διεξάγει έρευνα στους χώρους
υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ αλλά και πιθανόν ΝΠΙΔ που εδρεύουν στις παραπάνω πόλεις και
θα καταγράψει8 τις διευκολύνσεις ή θα επισημάνει
τυχόν ελλείψεις που παρουσιάζονται στις εγκαταστάσεις τους. Επίσης η έρευνα θα γίνει και σε επιλεγμένες διαδρομές εντός του οικιστικού ιστού με ιδιαίτερη βάση τους εμπορικούς δρόμους κάθε πόλης.

ποιηθεί το τεράστιο φυσικό δυναμικό του Αρμυρού ποταμού.
Σκοπός της ομάδας θα είναι κατ’ αρχάς να αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση. Εν συνεχεία το ουσιαστικό αντικείμενο θα είναι η εξέταση του δυναμικού
που υπάρχει για παραγωγή πόσιμου νερού. Η ομάδα θα
αποτύπωσει τις ποσότητες πόσιμου νερού που μπορούν να παραχθούν, με την μέθοδο της αφαλάτωσης,
από τον Αλμυρό ποταμό. Ταυτόχρονα δεδομένης της
μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτούν οι
μονάδες αφαλάτωσης η ομάδα θα αποτυπώσει και τις
δυνατότητες που υπάρχουν για παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ προκειμένου να καλύπτονται μερικώς ή εξ΄ ολοκλήρου οι ενεργειακές ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης. Τέλος θα εξεταστούν οι επιπτώσεις που δυνητικά θα έχει μια τέτοια επέμβαση στον υδροβιότοπο του
Αλμυρού ποταμού και πως αυτές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν.
Οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί η ομάδα:
 η Αναγκαιότητα του έργου, (τεχνικά ζητήματα),
στην οποία θα εξεταστεί, η αποτελεσματικότητα
της λύσης, οι επιπτώσεις στο υφιστάμενες υδάτινο
δυναμικό τόσο του δήμου Μαλεβιζίου όσο και του
Νομού Ηρακλείου, οι τεχνικές ιδιαιτερότητες του
έργου.
 η Τεχνοοικονομική ανάλυση του έργου, στην οποία

Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) με θέμα «Αποτύπωση Δυναμικού Αλμυρού Ποταμού για Παραγωγή Πόσιμου Νερού με τη μέθοδο της αφαλάτωσης» συστήθηκε με απόφαση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής «ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» του Τμήματος.
Η ΟΕ, που απαρτίζεται από τους: Αγγελάκη Ανδρέα9 συντ. ΠΜ, Βαμβασάκη Ιωάννη, Μηχ. Περιβάλλοντος, Βέργη Γεώργιο, ΑΤΜ, Βιολάρη Γεώργιο, ΜΜ, Διαλυνά Γεώργιο10, ΧΜ, Κατσαπρακάκη Δημήτριο, ΜΜ,
Κορνελάκη Ελισάβετ, Μηχ. Περιβάλλοντος, Μπικάκη
Ευλάγγελο, ΜΜ, Παπαδάκη Μαρίνα, ΧΜ, και Σαμψών
Δημήτριο, ΧΜ, θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους που
αφορούν το συγκεκριμένο έργο, όπως τα τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αλλά και τις 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 αξιο-

8

Βάσει της καταγραφής αυτής εκτιμούμε ότι θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη δυνατότητα εφαρμογής του προαναφερόμενου νόμου καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον ευχερέστερο τρόπο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και κατασκευές.
9
Θα εργαστεί αμισθί
10
Θα εργαστεί αμισθί
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ (20)
ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μετά από την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και ΤΕΕ/ΤΑΚ
με θέμα την «Καταγραφή της πολεοδομικής και της
αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας είκοσι (20) αξιόλογων
οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου για τη μελλοντική
ένταξή τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας»11, δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
και αναμένεται να συσταθεί με απόφαση της Δ.Ε.
του ΤΕΕ/ΤΑΚ Ομάδα Ερευνητικού Έργου (ΟΕΕ) η
οποία σύμφωνα με τη Σύμβαση θα αναλάβει την αναγνώριση και την καταγραφή του πολεοδομικού
και αρχιτεκτονικού πλούτου, είκοσι (20) οικισμών,
του Δήμου Μαλεβιζίου. Τη Σύμβαση υπέγραψε από
πλευράς Δήμου ο Δήμαρχος κ. Κ. Μαμουλάκης, Πολιτικός Μηχανικός, και από πλευράς ΤΕΕ/ΤΑΚ ο κ.
Π. Ινιωτάκης, Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τμήματος. Περισσότερα, σε επόμενο τεύχος του περιοδικού.

Από την υπογραφή της Π.Σ. στα γραφεία του Δήμου, την
9/9/2011.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων.
Ο τομέας των δημοσίων έργων, μελετών κλπ, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την Περιφέρεια, αλλά και γενικότερα. Στη χώρα μας, με τη συνδρομή των κοινοτικών πόρων εδώ και τρεις δεκαετίες
συντελείται μια σημαντική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό βασικών υποδομών. Ειδικά για την Κρήτη,
σύμφωνα και με τα συμπεράσματα της μελέτης των Ε-

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού ρόλου της, προγραμματίζει τη δημιουργία Παρατηρητήριου δημοσίων μελετών & έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η γνώση και η εμπειρία είναι τα μόνα διαθέσιμα εργαλεία για
καινοτόμες προσεγγίσεις που θα εξασφαλίζουν μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και ελαχιστοποίηση του κόστους, ώστε να γίνεται ορθολογικότερη
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Σ.Σ. βλέπε και σελ. 22 στο τεύχος 95 του περιοδικού.
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Μελετών και Έργων της Περιφέρειας Κρήτης».
Η Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει:
1. Τον Σχεδιασμό του Συστήματος – Σύνταξη Προδιαγραφών
2. Την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των
Φορέων
3. Τον Έλεγχο - παρακολούθηση της ανάπτυξης του
συστήματος (Λογισμικού)
4. Τις δράσεις Δημοσιότητας που θα απαιτηθούν

πιμελητηρίων του
νησιού (Τεχνικό,
Οικονομικό, ΓΕΩΤΕΕ) για τον απολογισμό των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από τα
Μ.Ο.Π. μέχρι τα
ΚΠΣ, αναδείχθηκαν ως βασικές αιτίες της αδυναμίας
Από την υπογραφή της Προγραμματιάρσης
της αναπτυκής Σύμβασης: φαίνονται από αριστεξιακής
υστέρησης
ρά ο κ. Ινιωτάκης, ο κ. Αρναουτάκης
του τόπου, η αδυκαι η κα Βασιλάκη
ναμία συντονισμού
των φορέων που
προγραμματίζουν
και υλοποιούν έργα
και μελέτες, καθώς
και η αδυναμία υλοποίησης έργων
με πολλαπλασιαστικά οφέλη, τομείς στους οποίους
το Παρατηρητήριο
Από τη συνάντηση με το Δήμαρχο Ζωθα μπορέσει να
γράφου. Φαίνονται από δεξιά ο κ. Δ.
Κιτσίκης, ο Κ. Αθ. Καλλίρης, Δήμαρσυμβάλλει σημαχος Ζωγράφου, ο κ. Π. Ινιωτάκης,
ντικά. Επιπλέον
Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
σήμερα, εκτός από
τα μεγάλα έργα εθνικής κλίμακας, καταγράφεται πιο έντονα η ανάγκη υλοποίησης πλήθους μικρών και μεσαίων έργων και δράσεων στην περιφέρεια, τα οποία θα συμπληρώσουν τις
σύγχρονες υποδομές.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, που ουσιαστικά
αποτελεί πρόταση του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς την Περιφέρεια
Κρήτης η οποία και την αποδέχθηκε, υπογράφηκε
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και
του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Πράξη «Σχεδιασμός και υποστήριξη για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Δημόσιων

Το Παρατηρητήριο, θα πρέπει να σχεδιαστεί με
τρόπο ώστε:
➢ να καταγράφει και θα ενημερώνει έγκυρα και
διαρκώς για την εξέλιξη και την πορεία των δημοσίων μελετών και έργων τα οποία σχεδιάζονται ή εκτελούνται από φορείς του δημόσιου τομέα στην Κρήτη.
➢ να εξυπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια στις αποφάσεις της Διοίκησης και την απαίτηση των πολιτών για χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων
με διαβαθμισμένη πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου
πολίτη ή φορέα στα στοιχεία που θα τηρούνται,
μέσω του Διαδικτύου σε σχετικό ιστοχώρο, που θα
δημιουργηθεί, και τέλος,
➢ να συμβάλει στη δημιουργία και την ενίσχυση μιας
συνολικής θεώρησης και αντίληψης για την Κρήτη
και τα έργα υποδομών που απαιτούνται ώστε να γίνει πιο ευχερής και ισορροπημένος ο προγραμματισμός τους από τους αρμόδιους φορείς, ενισχύοντας τις συνέργειες σε όλα τα επίπεδα. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη
και αξιολόγηση της αναπτυξιακής σπουδαιότητας
των έργων και μελετών για την βέλτιστη δυνατή
ιεράρχησή τους. Θα παρέχει τη δυνατότητα, μέσα
από την ολοκληρωμένη αποτύπωση των σταδίων
υλοποίησης και των εμπλεκόμενων σε αυτά, να αναδεικνύονται οι άμεσες απαιτούμενες ενέργειες
για την επίσπευση ή/και ωρίμανση των μελετών
και έργων.

ενδιαφέροντα
μικρά αλλά

ντίστοιχες οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και οι
προοπτικές.
Τεκμηρίωση της πρότασης: Τα μέλη της Ο.Ε.Ε. σε
συνεργασία με συναδέλφους μηχανικούς των εμπλεκόμενων φορέων/υπηρεσιών, θα μελετήσουν όλες τις
προαναφερόμενες παραμέτρους του ζητήματος της
της αφαλάτωσης χρησιμοποιώντας υφάλμυρο νερό το
οποίο θα αντλείται από τον Αλμυρό ποταμό.

θα εξεταστεί, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου
(κύριος του έργου, ο διαχειριστής, θέματα συντήρησης και λειτουργίας), η βιωσιμότητα του έργου, ο
ρόλος των ΑΠΕ στην μείωση του κόστους λειτουργίας.
 οι Εναλλακτικές λύσεις, πιθανές προτάσεις και
συνδυασμός λύσεων, ο ρόλος των ΑΠΕ.
 η Ανάλυση των επιπτώσεων όπως, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή και οι α-

• Mετά από την ομιλία του Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οττάβα κ. Δημήτρη Ν. Κιτσίκη
με θέμα «Οικονομική & Πολιτική κρίση και τρόποι αντιμετώπισης» κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δ.Ε. της 23/6/2011, κατά την οποία ο καθηγητής ανέφερε ότι μεγάλο τμήμα, περίπου το ήμισυ, του Αρχείου του πατέρα του Νικολάου Κιτσίκη αλλά και δικό του αρχειακό υλικό ευρίσκεται στο Δήμο Ζωγράφου, και με δεδομένο ότι στη Βιβλιοθήκη του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, η οποία φέρει και το όνομα του Νικολάου Κιτσίκη, ευρίσκεται το άλλο μισό του Αρχείου του Νικολάου Κιτσίκη, Καθηγητή και Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
και Βουλευτή της ΕΔΑ, η Δ.Ε., πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκη την 8/9/2011 με το Δήμαρχο Ζωγράφου στα γραφεία του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μία κατ΄ αρχή συζήτηση για πιθανή συνένωση των
δύο αρχείων αλλά και για τον προγραμματισμό της έκδοσης σχετικού βιβλίου.
• Συμμετοχή μελών της Δ.Ε. στη συνεδρίαση της κεντρικής «Α» του ΤΕΕ στην Αθήνα, την
30/9/2011, και κατάθεση κειμένου - Εισήγησης του Προέδρου με τίτλο «Εργασιακή Εφεδρεία: Το νέο απεχθές μηχάνευμα της Κυβέρνησης και της Τρόικας.
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δραστηριότητα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΜΕ
ΘΕΜΑ «Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ»
09/11/2011
ποδοχή του αφανισμού τους.
Η πρωτοφανής κρίση στο χώρο της απασχόλησης των ελλήνων μηχανικών, η εκτεταμένη και συστηματική απαξίωση μέσω επαχθών νομοθετικών
ρυθμίσεων -εφαρμοστικών των διαδοχικών μνημονίων που συνάπτονται-, η υποβάθμιση και η διάθεση
εξαφάνισης του δημόσιου χαρακτήρα όλων σχεδόν
των κεντρικών ρυθμίσεων που αφορούν την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πολεοδομικού και φυσικού πλούτου της χώρας, η ολοκληρωτική πορεία εκχώρησης όλων των δραστηριοτήτων σε χέρια ιδιωτών με την επιδεικτική περιφρόνηση και «εφεδρειακή» αποστράτευση του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου με τη σημαντική εμπειρία που απέκτησε
μέχρι σήμερα και ο αναγκαστικός εξαναγκασμός χιλιάδων νέων επιστημόνων στην ανεργία, την υποαπασχόληση και τη μετανάστευση, αποτελούν μόνο
μερικές από τις δραματικές συνέπειες που χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις.
Όλα αυτά δεν προέρχονται από το πουθενά. Εδώ και πολλά χρόνια τώρα είμαστε μάρτυρες της
διάλυσης των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων
στη χώρα μας και της επιβολής ενός αναπτυξιακού
πρότυπου προσαρμοσμένου στη νεοφιλελεύθερη
πολιτική της επικράτησης του πιο ισχυρού, του κέρδους και του καταναλωτισμού, όχι μόνο εμπορευμάτων αλλά και του ίδιου του τόπου, των πλουτοπαραγωγικών πηγών του, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, της ίδιας της αυτάρκειάς του που θα μπορούσε
να τον θωρακίσει απέναντι στις πολυποίκιλες εξαρτήσεις που δημιουργούνται από τις κάθε είδους εισαγωγές. Στην επιτυχία του εγχειρήματος συνέβαλλαν αποτελεσματικά οι πελατειακές πρακτικές, και
η συνενοχή που αυτές δημιουργούν.
Την καταστροφική αυτή πορεία σηματοδοτούν:
 η δραματική συρρίκνωση του πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα και οι εισαγωγές βασικών
διατροφικών προϊόντων,

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2011, μετά από κοινή πρόταση των παρατάξεων «ΠΑΣΚ-Σ»
και «ΑΜΑΚ, σχετικά με την «κρίση στο χώρο των
μηχανικών – συνέπειες – προτάσεις. Δημόσιος &
ιδιωτικός τομέας» αποφάσισε κατά πλειοψηφία,
τα παρακάτω:
Στη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων οι μηχανικοί μαζί με όλη την ελληνική κοινωνία, έχουμε
γίνει μάρτυρες ενός εκβιαστικού μετασχηματισμού
που συντελείται σε όλα τα πεδία της προσωπικής
και της συλλογικής πραγματικότητας και έχει επιβάλει με διαρκείς και επαχθείς νομοθετικές ρυθμίσεις
και πρακτικές ένα απόλυτα δυσμενή παραγωγικό και
κοινωνικό καταμερισμό σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Ρυθμίσεις που υπακούουν στη λογική υπερεθνικών σχηματισμών του μεγάλου διεθνούς χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου (ΔΝΤ, ΕΚΤ, κλπ) οδηγούν σε
μια καταιγιστική κατάργηση δημοκρατικών και κοινωνικών κατακτήσεων πάνω στις οποίες βασίστηκε
η ύπαρξη και η εξέλιξη των μεταπολεμικών κοινωνιών. Έτσι, οι ανισότητες διευρύνονται, οι πιο αδύναμοι επωμίζονται όλα τα βάρη, το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται, οι πολιτικές και πολιτιστικές αξίες ξεθωριάζουν, η επιστήμη και η έρευνα υποβαθμίζονται και χειραγωγούνται από «αξίες» που υπηρετούν μια οικονομία των λίγων, εις βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε μια απέραντη οικονομική ζώνη ισχύος των πιο αναπτυγμένων και οικονομικά εύρωστων μελών της, που υιοθετούν ως
μέγιστη αξία την κυριαρχία των αγορών και προσπαθούν να την επιβάλλουν εκβιαστικά στο σύνολο των
κρατών που την απαρτίζουν. Οι κυβερνήσεις συνεργάζονται, μεταφέροντας τα εκβιαστικά διλήμματα
στις κοινωνίες, εμφανίζοντας ως μονόδρομο την α-
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 η ανάπτυξη του μαζικού έναντι του ποιοτικού
τουρισμού,
 ο τραγικός απολογισμός από τον τρόπο διαχείρισης και την τελική ωφέλεια στον τόπο από όλα
τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης,
 η διαχρονική άρνηση του πολιτικού συστήματος
να προτάξει πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό βασισμένο σε πρωτογενή ανάλυση των αναγκών και στοχοθεσία με επιστημονικά κριτήρια, όπως και κατά προτεραιότητα προώθηση
ορθολογικής βάσης διαχείρισης των δημοσίων
ζητημάτων, όπως οικονομοτεχνική θεώρηση,
κτηματολόγιο, δασολόγιο και βέβαια του βασικού υποκειμένου, της δημόσιας διοίκησης,
 η εμμονή στην ανταγωνιστικότητα μέσω της μεγέθυνσης και όχι μέσω της τοπικής ταυτότητας
και της ποιότητας, όπως και της επιστημονικής
έρευνας,
 η διατήρηση της λογικής της εξάρτησης της επιχειρηματικότητας κατά βάση από επιδοματική
πολιτική και δανεισμό.
Σήμερα η ολοκλήρωση επιβολής αυτού του καταστροφικού πρότυπου ανάπτυξης γίνεται βίαια από τους ίδιους τους μηχανισμούς που υποτίθεται ότι σώζουν τη χώρα, που αξιοποιούν την κρίση ως ευκαιρία για πιο γρήγορα αποτελέσματα και αναλαμβάνουν την απευθείας διαχείρισης του, προκειμένου
να διασφαλίσουν καλύτερα τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών παικτών σε όλα τα πεδία της οικονομίας, καταλύοντας αυτή την ίδια την έννοια της
εθνικής κυριαρχίας.
Ο μετασχηματισμός αυτός που επιχειρείται:
 βασίζεται στην επιβολή φόβου «για τα χειρότερα», την ίδια στιγμή που όλα τα χειρότερα είναι
εδώ,
 χρησιμοποιεί ως όπλο τον πολυκερματισμό των
κοινωνικών δυνάμεων και τις αντιθέσεις που μεθοδικά καλλιεργήθηκαν, οδηγώντας στον παραλογισμό ότι οποιαδήποτε κινητοποίηση βλάπτει
το κοινωνικό σύνολο, σε επικίνδυνα μονοπάτια
αποδοχής της καταστολής, και στον περιορισμό
της δημοκρατίας,
 υποκρίνεται ότι στηρίζει τον ιδιωτικό τομέα σε
αντιπαράθεση με το δημόσιο, την ίδια στιγμή
που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαλύονται κάτω από τη πίεση διαμορφωμένων και διαμορφούμενων μονοπωλιακών πρακτικών που υπηρετούνται απόλυτα και νομοθετικά,
 εξαθλιώνει τους μισθωτούς, που μετατρέπονται
από εργαζόμενοι σε «απασχολήσιμους» μέσα από την πολιτική για τη μείωση των μισθών, τις απολύσεις, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του όποιου κοινωνικού κράτους,
 διαλύει την κοινωνική ασφάλιση και τα ασφαλιστικά ταμεία, σε απόλυτη συνέπεια με τους στόχους της ιδιωτικοποίησης των τομέων υγείας,
πρόνοιας και εξασφάλισης των συντάξεων από

τους ίδιους τους ασφαλισμένους,
 εμπορευματοποιεί στρατηγικές υποδομές και
βασικά κοινωνικά αγαθά όπως την παιδεία, το
νερό και η ενέργεια,
 αντιλαμβάνεται τη χώρα ως επιχείρηση και παραχωρεί τη διαχείρισή της σε ξένους μηχανισμούς που υποθηκεύουν την προοπτική ανασυγκρότησης και ανάπτυξής της.
Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε ότι,
 δεν θα πέσουμε θύματα αυτής της πολιτικής και
όλων όσων, κομμάτων ή κυβερνήσεων, την εκφράζουν και δεν θα αποδεχθούμε λύσεις που αποκλείουν και στέλνουν σε εφεδρεία τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, ανάμεσα στις οποίες
είναι και ένα μεγάλο μέρος των μηχανικών,
 θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες και θα ανταποκριθούμε σε πρωτοβουλίες, που θα μας επιτρέπουν
πλήρη ενημέρωση, διαμόρφωση κοινής άποψης
και μέγιστης δυνατής συσπείρωσης πάνω στα
πραγματικά προβλήματα, μακριά από το φόβο,
την καταστροφολογία, τα ψεύτικα διλήμματα,
την προσωπική αυταπάτη του καθενός ότι η λαίλαπα δεν θα τον αγγίξει προσωπικά,
 θα συμπορευθούμε με άλλους επιστημονικούς
και κοινωνικούς χώρους, που θα αναλύουν αντίστοιχα με ειλικρίνεια τα προβλήματα, με στόχο
τη διατύπωση ενός πραγματικού σχεδίου εξόδου
από την κρίση που θα βασίζεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, και θα σέβεται
την κοινωνία και τους φυσικούς και πολιτιστικούς μας πόρους.
Θα αγωνιστούμε:
 για να μην εφαρμοστεί η ψευδεπίγραφη απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού και όλοι οι νόμοι που βασίζονται στην ίδια λογική,
που ισοπεδώνουν τη γνώση, εξαθλιώνουν τους
μηχανικούς, και μεταφέρουν τα οικονομικά βάρη
και την ευθύνη αποκλειστικά στους μηχανικούς
και την κοινωνία
 για να μη διαλυθεί ο δημόσιος τομέας, να πάψει
να απαξιώνεται η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και να μην εκποιηθεί η δημόσια περιουσία,
 ενάντια στα νέα χαράτσια των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέφθηκαν για να αντισταθμίσουν τη ληστεία που γίνεται στα αποθεματικά
των ταμείων με το «κούρεμα» του χρέους και για
την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων
 για να στηριχτούν οι μηχανικοί και οι ντόπιες
παραγωγικές δυνάμεις και να συνεργαστούν σε
επενδύσεις που βασίζονται στην ποιότητα, που
επανεπενδύουν τα κέρδη στην ντόπια οικονομία, σέβονται τους φυσικούς και πολιτιστικούς
πόρους και την εξοικονόμηση αντί της κατανάλωσης πόρων, σε όλα τα πεδία ζωής και επιχειρηματικής δράσης.
 για να οικοδομηθεί ένα σταθερό και δίκαιο φο-
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σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, της παραγωγικής και της κοινωνικής δραστηριότητας ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε κέντρα επιρροής και
ισχύος τις επηρεάζουν.
 για να εξαφανιστεί το κομματικό και πελατειακό
κράτος που μας κρατάει δέσμιους της καθυστέρησης και της διαφθοράς καθώς εναντιώνεται
στους στοιχειώδεις ορθολογικούς κανόνες που
απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία
των θεσμών.
 για να αναπτυχθεί με όλους τους τρόπους η αλληλεγγύη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και να
καταστούν κυρίαρχες οι πρακτικές της συλλογικότητας και η παρουσία της κοινωνίας των Πολιτών σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής και της
κοινωνικής μας συνθήκης.

ρολογικό σύστημα που θα αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και θα κατανέμει τα βάρη κυρίως σε
όσους οφείλουν να καταβάλουν μεγαλύτερο μερίδιο λειτουργώντας αναδιανεμητικά προς όφελος των ασθενέστερων.
για να ενισχυθεί και να υποστηριχτεί η έρευνα
και η καινοτομία τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.
για να απλουστευθούν οι διαδικασίες για την έναρξη επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και να μειωθεί η γραφειοκρατία στη δημόσια διοίκηση χωρίς εκπτώσεις στο τεχνικό αντικείμενο.
για να βελτιωθεί το σύστημα απόδοσης και απονομής δικαιοσύνης.
για να καταστεί η διαφάνεια κεντρική συνιστώσα

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΞΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ,
Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ !

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ»
09/11/2011

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΤΣΜΕΔΕ, ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ!
 Κανείς εκτός από μας τους ίδιους δε νομιμοποιείται να αποφασίσει για τα αποθεματικά του
ΤΣΜΕΔΕ.
 Καμία συμμετοχή του Ταμείου στη νέα κλοπή
των αποθεματικών με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.
 Άμεση απόδοση των οφειλών του κράτους και
της εργοδοσίας στο Ταμείο.
 Άμεση μείωση των εισφορών στα προ του 1992
επίπεδα.
 Άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών
Παροχών με χρηματοδότηση από ανακατανομή
των πόρων των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς νέα

χαράτσια.
 Επίδομα ανεργίας ίσο με τον βασικό μισθό για όλο το διάστημα ανεργίας για τους άνεργους και
υποαπασχολούμενους συναδέλφους.
 Πραγματικές διευκολύνσεις στους συναδέλφους
που δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τις εισφορές
τους λόγω της οικονομικής κρίσης.
 Παράταση του χρόνου της ασφαλιστικής ενημερότητας.
 Άμεση συνδιάσκεψη των Δ.Ε. των περιφ/κών
τμημάτων με τη Δ.Ε. ΤΕΕ με θέμα το ΤΣΜΕΔΕ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ!
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ!

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «Α»
ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Υπεγράφησαν από το Προεδρείο της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ:
1. Η υπ’ αριθ. 3984/07.11.2011 Πράξη Αντικατάστασης του μέλους της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Νικολάου Δ. Κουτάντου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, από το συνάδελφο Ευάγγελο Ε. Γρηγοράκη Αρχιτέκτονα
Μηχανικό.
2. Η υπ’ αριθ. 3985/07.11.2011 Πράξη Αντικατάστασης του μέλους της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Εμμαν.
Χ. Σωμαράκη, από τη συνάδελφο Ελευθερία Μ. Πατρικαλάκη, Χημικό Μηχανικό.

το περασμένο καλοκαίρι τη συμμετοχή του Ταμείου
στο πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, καταγράφοντας ήδη απώλειες της τάξης των 500 εκατ. €.
Η στάση αυτή μας προϊδεάζει και για τις προθέσεις
της, απέναντι στο νέο πρόγραμμα.
Παράλληλα, όλο το προηγούμενο διάστημα, η
διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ όχι μόνο δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια αποδέσμευσης από την Τράπεζα Αττικής αλλά μελετούσε, πότε την εξαγορά του
42%, που κατείχαν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
(22,43%) και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(19,28%), πότε τη διάσωση της Proton Bank, πρωτοβουλίες που μαθαίναμε μόνο από δημοσιεύματα.
Η προοπτική υπαγωγής και της Τράπεζας Αττικής σε διαδικασία «κουρέματος», σηματοδοτεί κι άλλες απώλειες για το ΤΣΜΕΔΕ.
Όλες αυτές τις απώλειες, κυβέρνηση και
Τρόικα, επιχειρούν να «αντισταθμίσουν» με νέα
χαράτσια υπέρογκων αυξήσεων των εισφορών
μας, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το
90%, με ρυθμίσεις που προβλέπονται από το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε το καλοκαίρι,
μετακυλώντας έτσι τις απώλειες σε μας τους ίδιους
τους ασφαλισμένους οδηγώντας μας στον επαγγελματικό αφανισμό.

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2011,
μετά από πρόταση της ΑΜΑΚ, σχετικά με τα αποθεματικά του ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ, αποφάσισε κατά
πλειοψηφία τα παρακάτω:
Το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους που περιλαμβάνεται στη νέα δανειακή σύμβαση της 26ης Οκτωβρίου απειλεί με κατάρρευση το ΕΤΑΑ και ιδιαίτερα το ΤΣΜΕΔΕ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του που έχουν κατατεθεί
στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου,
με κύρια ευθύνη του κράτους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, μετά το κούρεμα το
ΤΣΜΕΔΕ θα μείνει με το 50% της αξίας των διαθεσίμων του, που προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές μας, και θα μετατραπεί από το υγιέστερο Ταμείο της Ευρώπης, σ’ ένα από τα πιο προβληματικά
Ταμεία. Οι απώλειες για το ταμείο μας υπολογίζονται σε 1,5 δισεκατομμύριο Ευρώ.
Εξαιρετικά μεγάλη είναι η ευθύνη της Διοίκησης
του ΤΣΜΕΔΕ, που χωρίς ποτέ να ενημερώσει τους
μηχανικούς, όχι μόνο δεν αντέδρασε αλλά ενέκρινε
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤA ΑΥΘΑΙΡΕΤA
& ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ!

αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών από 1-1-2012

Το ΤΕΕ εδώ και λίγο καιρό επέλεξε την πλήρη ταύτιση του με την κυβερνητική πολιτική. Αυτό δεν αποφασίστηκε ποτέ στα
όργανά του. Αποφασίστηκε από λίγους έως ελάχιστους, με κύρια ευθύνη του Προέδρου του. Ως τρόπος, για την ανατροπή πάγιων θέσεων και την επιβολή τετελεσμένων, επιλέχθηκε ο αιφνιδιασμός , ένα είδος σοκ και δέος στο χώρο των μηχανικών, που υπερβαίνει -με τον πιο αυταρχικό τρόπο- εκλεγμένα όργανα, στο κέντρο και τα Περιφερειακά Τμήματα.
Το ΤΕΕ αποδέχεται τη διάλυση των Δημόσιων Υπηρεσιών και όχι τη ριζική αναμόρφωσή τους, όπως πολλά χρόνια τώρα ζητούμε. Για να το πετύχει δε διστάζει να τις υποκαταστήσει, αναλαμβάνοντας αντικείμενα που είναι ασύμβατα με το θεσμικό του πλαίσιο και το ρόλο του. Γιατί τι άλλο σηματοδοτεί η εν κρυπτώ συνεργασία του με το ΥΠΕΚΑ για την υποτιθέμενη «ανάληψη ευθύνης» από κοινού της διεκπεραίωσης της διαδικασίας για τα αυθαίρετα; Και μάλιστα σε μια στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη για τους συναδέλφους Δημόσιους Υπαλλήλους Μηχανικούς, που πριν ξεπεράσουν την λαίλαπα του Καλλικράτη, μπήκαν στη δίνη της εργασιακής εφεδρείας και των απολύσεων;
Η μηχανοργάνωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, για να κατακτηθεί διαφάνεια και συντόμευση των διαδικασιών, σχεδιάζεται –αλλά και πληρώνεται- τώρα και μια δεκαετία! Αν κάτι εμπόδισε την ολοκλήρωσή της, αυτό ήταν το ίδιο το πελατειακό
κράτος, οι διαρκείς μεταβολές στη διοίκηση (Καλλικράτης) και η έλλειψη συντονισμού, με αποτέλεσμα και τη σπατάλη,
όταν πληρώνονταν και υλοποιούνταν διάφορα προγράμματα, μη συμβατά μάλιστα μεταξύ τους, που δεν έμπαιναν ποτέ σε
εφαρμογή. Τώρα που σε «μια νύχτα» και μάλιστα καλοκαιρινή, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιτέλους ένα κεντρικό πρόγραμμα -αυτό για τα αυθαίρετα- που υποτίθεται εγγυάται τη διαφάνεια και τη λειτουργία πέρα από παρεμβάσεις υπαλλήλων –και πολιτικών προϊσταμένων λέμε εμείς- που βρίσκεται το πρόβλημά τους, σε σχέση με το ρόλο του οποιουδήποτε;
Κι αφού η διαδικασία μετατρέπεται σε σχέση μηχανικού – ιδιώτη όπου κανείς δεν παρεμβάλλεται, ποια είναι η ευθύνη τελικά που αναλαμβάνει το ΤΕΕ; Είναι ολοφάνερο ότι η «ανάληψη ευθύνης» είναι μόνο πολιτική ευθύνη για την ιδιωτικοποίηση διαδικασιών δημοσίου ενδιαφέροντος –εν τέλει αμέριστη στήριξη στην κυβερνητική πολιτική- και βέβαια πολιτική ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους ελευθερους επαγγελματίες για το νέο εργασιακό περιβάλλον, των τεράστιων ευθυνών και του κανιβαλικού αναταγωνισμού.
Το ΥΠΕΚΑ χέρι – χέρι με το ΤΕΕ εδώ και λίγο καιρό προσφέρουν στους μηχανικούς αντί για δουλειά, Μητρώα. Μετά από το
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, ακολούθησε το Μητρώο Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου, το Μητρώο Αξιολογητών της
τροποποίησης του Περιβαλλοντικού Νόμου και έρχεται το Μητρώο για τον έλεγχο των Οικοδομικών Αδειών. Όλα αυτά είναι αρκετά εντυπωσιακά στο να δημιουργούν προσδοκίες, μόνο που, όταν δεν υπάρχει δουλειά, η ίδια η ένταξη στα Μητρώα δεν
τρώγεται! Την ίδια στιγμή η ύφεση μεγαλώνει και οι συνταγές λιτότητας που μας επιβάλλουν δεν επιτρέπουν αυταπάτες.
Η δημιουργία όλων αυτών των Μητρώων δεν σηματοδοτεί εξοικονόμηση πόρων, αφού το κόστος μεταφέρεται στον ιδιωτικό τομέα, ούτε πάταξη της διαφθοράς, αφού η διαπλοκή απλώς μετατοπίζεται στον ιδιωτικό τομέα και διαχέεται. Σηματοδοτεί όμως μεταφορά πολύ μεγάλης ευθύνης στους Μηχανικούς που όχι μόνο δεν τους αναλογεί αλλά και δεν μπορεί να τους ανήκει. Η προστασία του δημόσιου συμφέροντος όπως και η προστασία του περιβάλλοντος δεν κατακερματίζεται, νοείται μόνο ως συνολική ευθύνη. Σήμερα η ευθύνη αυτή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανήκει στο κράτος. Το μόνο
που θα έπρεπε να αναζητείται είναι το πώς θα ανήκει στην ίδια την κοινωνία, νοούμενη όχι ως άθροισμα μικροσυμφερόντων αλλά με συλλογική έκφρασή της, έτσι ώστε να μην έχει λόγο ύπαρξης και χώρο έκφρασης μια για πάντα το πελατειακό κράτος.
Το ΥΠΕΚΑ και το ΤΕΕ για να επιβάλλουν τις επιλογές τους «αξιοποιούν» την αγωνία των συναδέλφων, ιδιαίτερα των νέων
για δουλειά και την κούρασή τους από τις επαφές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Ωστόσο πολύ γρήγορα όλοι θα διαπιστώσουν ότι ο νόμος για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος και όλοι οι νόμοι που υποστηρίζουν αυτή την πολιτική, το
μόνο που απελευθερώνουν είναι οι ορέξεις μεγάλων οργανωμένων σχημάτων να ελέγξουν το χώρο των κατασκευών. Και
στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, το ΤΕΕ, αντί να αντιταχθεί σε μια τέτοια προοπτική, όπως έκαναν άλλοι κλάδοι (Δικηγόροι, Φαρμακοποιοί, κλπ.), ανοίγει με τη στάση του το δρόμο στα χειρότερα σενάρια, όπου οι πολίτες θα ψωνίζουν μελέτες από τα
σουπερμάρκετ, όχι βέβαια φτηνά αλλά στις τιμές που θα καθορίζονται από τα ίδια και τα καρτέλ τους.
Όσο για τους μηχανικούς είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα βρουν τον τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να ενωθούν ενάντια σε όλους αυτούς που επενδύουν στις μεταξύ τους αντιθέσεις και ποντάρουν σ’ αυτές για να περάσουν πολιτικές αντίθετες με τα συμφέροντα όλων.

Καταστροφική για τους μηχανικούς θα είναι η επερχόμενη αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών τους από 1-1-2012. Τα ποσά τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών είναι υπέρογκα και είναι βέβαιο ότι οι μηχανικοί
δεν θα είναι σε θέση να τα καλύψουν. Ένα τέτοιο δυσβάστακτο οικονομικό φορτίο θα έχει τεράστιες επιπτώσεις.
Η αύξηση αυτή γίνεται μέσα στην κρίση ,την ανεργία και την υποαπασχόληση, παρά τα
τεράστια αποθεματικά και τη περιουσία του Ταμείου και τις οφειλές του κράτους. Το
ΤΣΜΕΔΕ υφίσταται διπλό κούρεμα και διατρέχει τον κίνδυνο να μείνει με το 1/3 της συνολικής αξίας των επενδύσεων του!
Τα μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, που προέρχεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων, έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου και μετά το κούρεμα θα μείνουν με το 50% της αξίας.
Ταυτόχρονα το ΤΣΜΕΔΕ, είναι ο βασικός μέτοχος της Τράπεζα Αττικής στην οποία ελέγχει το 43% των μετοχών. Η Τράπεζα Αττικής μπαίνει στο πρόγραμμα του κουρέματος.
Το Ταμείο ήδη έχει υποστεί σημαντική ζημιά στην αρχική του επένδυση από την κατάρρευση της τιμής της μετοχής, η οποία κινδυνεύει με οριστική απώλεια, εάν χάσει τον έλεγχο της τράπεζας λόγω προσφυγής της στο ΤΧΣ.
Το ΤΣΜΕΔΕ, είναι μια από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις ασφαλιστικού ταμείου που μόνον ελλειμματικό δεν ήταν και τώρα λόγω της δραματικής απομείωσης των επενδύσεών του, ως θεσμικός επενδυτής σε ομόλογα και βασικός μέτοχος σε ελληνική
τράπεζα, κινδυνεύει με κατάρρευση.
Το έγκλημα τους είναι διαρκές. Πριν λίγο καιρό η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ είχε προτείνει
την εξαγορά επιπλέον ποσοστού της Τράπεζας Αττικής και συγκεκριμένα την εξαγορά του
42% που κατείχαν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ πριν από περίπου δύο μήνες η Τράπεζα Αττικής συζητούσε τη διάσωση της Proton Bank.
Αυτό το «δικαίωμα στο έγκλημα» τους το έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια και οι παρατάξεις που κυριάρχησαν στα όργανα του ΤΕΕ και είχαν αγαστή συνεργασία, ενότητα και κατανομή ρόλων μεταξύ τους.
Είναι η ώρα να σαρωθούν, αν θέλουμε να επιβιώσουμε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

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

ΕΤΑΑ
ή πως να κάνεις τo πλουσιότερο ασφαλιστικό ταμείο
προβληματικό σε μια νύχτα
Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες της συμφωνίας για
το περίφημο κούρεμα των ομολόγων. Πως όμως αυτό το γεγονός μας επηρεάζει όλους μας, ως μηχανικούς, αφού είναι
μια κίνηση ουσιαστικά μεταξύ κρατών και τραπεζών; Η απόφαση για περικοπή της ονομαστικής αξίας των ομολόγων
κατά 50% σήμανε, εν μια νυκτί, το «τέλος» του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Αυτοαπασχολουμένων. Το ταμείο διαθέτει ομόλογα ύψους 5,5 δισ. ευρώ, ενώ έχει στο χαρτοφυλάκιό του μετοχές, κυρίως της Attica Bank, ύψους
512,87 εκατ. ευρώ.
Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα μειωθούν περαιτέρω, αJames Ensor,1891
φενός μεν τα ομόλογα κατά 50%, αφετέρου δε οι τραπεζικές μετοχές που ενδέχεται να χάσουν ακόμη και το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους, καθώς η οικονομική στήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων από το κράτος θα οδηγήσει στην κρατικοποίηση τους και στη συρρίκνωση των
ποσοστών των σημερινών μετόχων.
Το Ταμείο θα υποχρεωθεί να συρρικνώσει τις παροχές του, ενώ έχει αποφασιστεί και αναμένεται το επόμενο διάστημα η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση. Ήδη η μείωση των συντάξεων από 1ης Νοεμβρίου παρουσιάζεται τεράστια ακόμα και για τους παλιούς ασφαλισμένους. Μην ξεχνάμε ότι με τα σημερινά δεδομένα έχουμε μείωση της τάξης του 17,57%.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και κύρια λόγω της περικοπής της ονομαστικής αξίας των ομολόγων κατά 50% αναμένονται τεράστιες αυξήσεις των μηνιαίων εισφορών και ακόμη μεγαλύτερη μείωση των συντάξεων. Για τις προϋπολογιζόμενες αυξήσεις των μηνιαίων εισφορών παρουσιάζεται αύξηση ακόμα και σε ποσοστό 93,31% για συναδέλφους 15 ετίας και άνω.
Οπωσδήποτε υπάρχει ευθύνη της διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ για την αγορά της Τράπεζας Αττικής την εποχή της ανόδου του Χρηματιστηρίου (1999-2000) όταν σήμερα η αξία της δεν ξεπερνά τα 24 εκατομμύρια ευρώ.
Όμως η Τράπεζα της Ελλάδος (δηλαδή το κράτος) ήταν αυτή που έπαιρνε άτοκα τα διαθέσιμα μας και μας έδινε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς τη δική μας συναίνεση.
Συνάδελφοι κινδυνεύουμε να πληρώνουμε μηνιαίες εισφορές μέχρι την εποχή της συνταξιοδότησης- που σίγουρα θα φτάσει τα 67 χρόνια- όση θα είναι η μηνιαία σύνταξη μας.
Μετά από τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε αδρανείς. Απαιτούμε:
• Τη μείωση των ασφαλιστικών μας εισφορών και σχέδιο ρύθμισης των οφειλών των συναδέλφων σε
αυτή την δύσκολη οικονομική καμπή για όλους μας.
• Η διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ και η Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, που αποτελεί την αναγκαία συνθήκη
για τη βιωσιμότητά του.
• Να τερματιστεί η ανεξέλεγκτη και επισφαλής διαχείριση των αποθεματικών μας από την Τράπεζα της
Ελλάδος.
• Την άμεση λειτουργία του θεσμοθετημένου κλάδου των Ειδικών Παροχών και την δημιουργία Ταμείου Αλληλεγγύης, ώστε να είναι άμεσα εφικτή η οικονομική ενίσχυση των νέων, των άνεργων και των
στρατευμένων συναδέλφων μας για την κάλυψη τουλάχιστον των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 18-20, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. επικοινωνίας: 6974640396
Email: evrentzu@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης με ομόφωνη απόφασή της Καταγγέλλει το Δήμαρχο του Δήμου Χερσονήσου κ. Δοξαστάκη ο οποίος δεν επέτρεψε στους συναδέλφους Διπλωματούχους Μηχανικούς να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου. Με έγγραφό τους προς τη γενική συνέλευση οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο Δήμο Χερσονήσου αναφέρουν:
«Τα μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ που εργάζονται στον Δήμο Χερσονήσου δεν θα παρευρεθούν στη σημερινή Γενική συνέλευση, καθώς με γραπτή εντολή του Δημάρχου, επιτρέπεται να παρευρεθεί στη συνέλευση μόνο αντιπροσωπεία 5 ατόμων κατά μέγιστο και αυτή μάλιστα να αναχωρήσει από τον Δήμο μετά τις 12.00μμ, ενώ η συνέλευση ξεκινάει στις 09.30πμ.
Αποφασίσαμε, να μην παρευρεθούμε στη Γ.Σ. υπ’ αυτές τις συνθήκες, καθότι η συμμετοχή σε αυτή είναι δικαίωμα του κάθε μέλους της ένωσης και όχι ορισμένων «αντιπροσώπων» και βέβαια, νοείται από την έναρξή της και όχι μόνο στο τέλος της.
Επειδή τα παραπάνω θεωρούμε ότι δεν αποτελούν μεμονωμένες πρακτικές, αλλά εντάσσονται
σε ένα γενικότερο ρεύμα και πολιτική συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, προσδοκούμε από τη σημερινή συνέλευση να πάρει αγωνιστικές αποφάσεις….»
Σε αυτές τις δύσκολες ώρες όπου διακυβεύονται βασικά δικαιώματα , ακόμα και το δικαίωμα στην
εργασία, θεωρούμε απαράδεκτη, μη δημοκρατική την ενέργεια του Δημάρχου κ. Δοξαστάκη.
Έκπληξη μας προκάλεσε η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Αντιδημάρχων του ίδιου
Δήμου μια ημέρα μετά, στις 29 του Σεπτεμβρίου όπου ενημερώνει τους δημότες ότι οι υπηρεσίες
του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές λόγω της συμμετοχής των υπαλλήλων του Δήμου στην τακτική
συνέλευση του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στις 28
Σεπτεμβρίου, με ομόφωνη απόφασή της ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ στους εργαζόμενους στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ομόφωνα αποφασίστηκε η παρουσία και συμμετοχή όλων των μελών της, με το
πέρας της συνέλευσης, στην κατάληψη του Δημαρχείου στο Δήμο Ηρακλείου που πραγματοποιούνταν στα πλαίσια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων του συλλόγου των εργαζομένων
στην αυτοδιοίκηση.
Σε αυτή την κρίσιμη ώρα ο αγώνας είναι ΚΟΙΝΟΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Κ.Α.»

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας επιβάλλεται να προχωρήσουμε όλοι
μαζί συντονισμένα σε άμεσες και δυναμικές αντιδράσεις του κλάδου!

Με το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση σε συνεργασία με την τρόϊκα, οδηγεί σε μαζικές απολύσεις μόνιμων και συμβασιούχων από το Δημόσιο και ουσιαστικά στη διάλυσή του, καρατομεί ότι απέμεινε από μισθούς-συντάξεις και δικαιώματα, οδηγώντας το σύνολο των εργαζομένων
στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Α. Για πρώτη φορά από την δημιουργία το Ελληνικού κράτους και έναν αιώνα από την συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας, απολύονται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι κουρελιάζο-
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Σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας επιβάλλεται να προχωρήσουμε όλοι μαζί συντονισμένα σε άμεσες
και δυναμικές αντιδράσεις του κλάδου!

ντας έτσι σύνταγμα και νόμους. Καταργούνται οργανικές θέσεις και διαλύεται ότι έχει απομείνει
από τις Δημόσιες υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες των οποίων παραδίδονται λάφυρο στα αδηφάγα ιδιωτικά συμφέροντα. Συγκεκριμένα:
1. Οι απολύσεις θα γίνουν άμεσα με την κατάργηση οργανικών θέσεων, την εργασιακή εφεδρεία
και τη συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 προβλέπεται ότι μετά από εκτίμηση των
εγκάθετων και υποτακτικών γενικών γραμματέων των υπουργείων θα μετακινηθεί το “πλεονάζον” προσωπικό και εάν δεν υπάρχουν ανάγκες σε άλλες υπηρεσίες οι θέσεις καταργούνται και απολύονται οι υπάλληλοι με την κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Από τη ρύθμιση μάλιστα αυτή δεν εξαιρείται
καμία υπηρεσία, κανένας κλάδος.
Πρόκειται για την πιο βάρβαρη και αυθαίρετη ρύθμιση στην ιστορία του Ελληνικού κράτους που
προωθεί κυβέρνηση.
2. Με τη συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα απολύουν υπαλλήλους που μέχρι το 2013 θα συμπληρώσουν 35 χρόνια υπηρεσίας και το 55ο έτος ηλικίας. Οι υπάλληλοι οδηγούνται στην φτώχια αφού θα
λαμβάνουν μόνο το 60% του βασικού μισθού. Από τις ρυθμίσεις της διάταξης αυτής, εξαιρούνται
μόνο οι πρόσφατα τοποθετημένοι Γενικοί Διευθυντές και προσωρινά κάποιοι άλλοι κλάδοι όπως π.χ.
εκπαιδευτικοί, νοσηλευτικό προσωπικό. Η ρύθμιση αυτή όπως και η προηγούμενη θα οδηγήσει σε
διάλυση τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
3. Θεσμοθετείται η κινητικότητα του προσωπικού μεταξύ υπουργείων και αποκεντρωμένων υπηρεσιών χωρίς καμία αντικειμενική διαδικασία και κανένα κριτήριο. Με τις διατάξεις αυτές ανοίγει ένας νέος δρόμος για αυθαιρεσίες, κομματικές διώξεις και τακτοποιήσεις ημετέρων.
4. Καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών με μοναδικό στόχο να καλυφθούν
τυπικά και νομικά οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.
5. Από 1-1-2012 θα υπάρξει η νέα μεγάλη καταιγίδα απολύσεων μόνιμου και έκτακτου προσωπικού μέσα από την αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών που θα γίνει από ιδιωτικές εταιρείες με
στόχο την κατάργηση κατά 30% των οργανικών μονάδων.
Οι αυθαιρεσίες όμως των κυβερνώντων και το κομματικό-πελατειακό όργιο θα ενταθεί μέσα από την
επιλογή των διευθυντών, όχι από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αλλά από τον εκάστοτε υπουργό.
Β. Με το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο βαθαίνει η οικονομική εξόντωση των μισθωτών του Δημοσίου. Αυτό προκύπτει:
1. Από τους χαμηλούς βασικούς μισθούς που προσδιορίστηκαν με το νέο μισθολόγιο.
2. Από την κατάργηση των κλαδικών επιδομάτων.
3. Από τον περιορισμό των οικογενειακών επιδομάτων που μετατρέπονται σε οικογενειακή παροχή και δίνεται στον ένα σύζυγο εφόσον υπάρχει ανήλικο παιδί.
4. Από τον περιορισμό των υπερωριών και του κινήτρου απόδοσης.
5. Από τη σύνδεση μισθού-βαθμού και την αυθαίρετη ποσόστωση που περιορίζει την εξέλιξη
στους καταληκτικούς βαθμούς.
6. Από την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων αφού οι μεταβατικές διατάξεις προβλέπουν
πολύ περισσότερα χρόνια από αυτά που αναλογούν σε κάθε βαθμό και έχουν στόχο τη μισθολογική καθήλωση των υπαλλήλων.
7. Από την κατάργηση της ακώλυτης μισθολογικής εξέλιξης.
Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μειώσεις για όλους τους υπαλλήλους που κυμαίνονται από 7% έως 55%.
Γ. Κατακρεουργούνται ακόμη περισσότερο οι κύριες, οι επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ.
1. Περικόπτονται επιπλέον οι συντάξεις για ποσά πάνω από 1200 ευρώ κατά 20%.
2. Για όσους είναι κάτω των 55 ετών προβλέπεται νέα μείωση κατά 40% για το ποσό της σύνταξης πάνω από τα 1000 ευρώ.
3. Οι συντάξεις που θα χορηγηθούν μέχρι 31-12-2013 θα υπολογίζονται με βάση το προηγούμενο μισθολόγιο χωρίς όμως την εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια.
4. Μειώνεται επιπλέον το μέρισμα του ΜΤΠΥ κατά 30%.
5. Μειώνεται το εφάπαξ κατά 15% και 20%.
Δ. Καταργούνται οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα με τη μη επέκτασή τους
για δύο χρόνια, με την κατάργηση της ευνοϊκότερης ρύθμισης και δρομολογούνται τα σχέδια για κατάργηση του κατώτερου μισθού της Εθν. Συλλογικής Σύμβασης και τον περιορισμό του στα 550 €.

Ε. Λεηλατούνται τα ελάχιστα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων μέσα από την
βάρβαρη φορολογική επίθεση, την μείωση του αφορολόγητου στα 5000 ευρώ και την κατάργηση
των φοροαπαλλαγών*. Το νομοσχέδιο είναι ισοπεδωτικό, πιο κομματικό από ποτέ, καθόλου αξιοκρατικό με κατάφωρες αδικίες και μισθούς πείνας για το κλάδο των μηχανικών. Επίσημα η
διοίκηση , ίσως για πρώτη φορά σε σχέδιο νόμου παραδέχεται , στην αιτιολογική έκθεση «Ο ελληνικός δημόσιος τομέας παρουσιάζει χρόνια φαινόμενα παθογένειας στη λειτουργία του λόγω των παραδοσιακών κομματικών παρεμβάσεων και του συνεπεία αυτών κατακερματισμένου, κατευθυνόμενου
και εν τέλει άκρως αποσπασματικού και απολιτικού τρόπου εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος»,
Για να τον κάνει με το νέο νόμο ακόμα πιο κομματικό , δες και παρ. 6 του άρθρου 6 «Σε περίπτωση
που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη ικανό να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει την απασχόλησή του, ο υπάλληλος απολύεται». Ένα υπηρεσιακό συμβούλιο με πλειοψηφία διορισμένη από την κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση θέτει στοχοθεσία – την οποία την συνδέει και με την αμοιβή - όταν δεν έχει καταρτίσει καν προσόντα και καθήκοντα για την κάθε θέση. Για τι στόχους μιλάμε;
Απολύει εργαζόμενους όταν όλο το καλοκαίρι μετακινεί παράνομα ημετέρους και οι προσλήψεις μετακλητών υπαλλήλων και συμβούλων συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.
Ενδεικτικές παρατηρήσεις - επισημάνσεις:
1. Κυρίαρχο όργανο το διορισμένο υπηρεσιακό συμβούλιο και οι κρίσεις των προϊσταμένων.
Διαδικασία αμφισβήτησης και ένστασης ανύπαρκτη.
2. Η απεργία δυσκολεύει: άρθρο 23 «Σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, πλην της απεργίας, ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση απεργίας ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες».
3. Ο ιδιωτικός τομέας αποζημιώνει όταν απολύει. Ο Δημόσιος;
4. Κατάφωρα άνιση μεταχείριση σε αυτούς που υπηρετούν ήδη στο δημόσιο και σε αυτούς
που θα προσληφθούν από δω και μετά με τους υπηρετούντες σε απίστευτα μειονεκτική
θέση. Δες παρ. 4 άρθρου 6 :«Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα,
στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε.
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως μόνιμοι, στο Βαθμό Δ.
Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι που έχουν
πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία που ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση
του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στις υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου,
με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη. Προκειμένου για προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή
αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη μέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώτατο όριο,
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο τέταρτο της παραγράφου 4, του παρόντος άρθρου. Επίσης, μέχρι επτά (7) έτη, αναγνωρίζεται ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις αιρετές ή μετακλητές δημοσίων υπαλλήλων, των οποίων ανεστάλη η υπηρεσιακή εξέλιξη λόγω ασυμβιβάστου.
Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από θέσεις
αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μόνο για όσους διορίζονται ή προσλαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Επίσης ο νεοδιορισμένος αποκτά ΄΄θεωρητικά΄΄ τον Α βαθμό
σε 18 χρόνια ενώ αυτός που υπηρετεί ήδη χρειάζεται πάνω από 25. (άρθρα 7 παρ.7 και
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παρ. 1 άρθρου 28): Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι:
Άρθρο 7 παρ. 7:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη,
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ , τέσσερα (4) έτη,
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, τέσσερα (4) έτη,
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β , τέσσερα (4) έτη,
Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός):
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, τέσσερα (4) έτη και
ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ έξι (6) έτη,
Άρθρο 28 παρ. 1:
α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εικοσιτρία (23) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Γ,
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από εικοσιτρία (23) έτη
για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β.
5. Δεν υπάρχει στην κατηγορία της ΠΕ υποκατηγορία για την πενταετή εκπαίδευση, στο άρθρο 6,
παρ. 1.
6. Πλήρη εξομοίωση των ΠΕ και ΤΕ. (παρ. 7 άρθρου 7 και όχι μόνο).
7. Γιατί οι απόφοιτοι της σχολής δημόσιας διοίκησης κατατάσσονται στο Δ; (άρθρο 6 παρ. 4).
8. Δεν υπάρχει καμιά επιβράβευση για πρόσθετα προσόντα για αυτούς που υπηρετούν ήδη.
9. Καθήλωση των υπαλλήλων με την εισαγωγή των ποσοστών στις προαγωγές από βαθμό σε βαθμό
(παρ. 6 άρθρου 7):
- Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε : μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ : μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ : μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β : μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α : μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και
των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόμενα ποσοστά
μπορούν να καθορίζονται χαμηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, χάνει το
δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόμενα δύο έτη. Επίσης χάνει το δικαίωμα
προαγωγής και στην περίπτωση που δεν εξελίσσεται μισθολογικά, σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο
του στοιχείου γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
10.Άρθρο 7 παρ. 5 «Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού των εκπαιδευτικών, των δικαστικών υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των μόνιμων αγροτικών ιατρών, μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται
και στις κατηγορίες προσωπικού της παρούσης παραγράφου».
11.Άρθρο 10 παρ. 5 «Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου
Τμήματος και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται
στο Βαθμό Γ. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται
στο Βαθμό Β. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Α, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται

στο Βαθμό Α».
12.Άρθρο 12 παρ. 3 δεν υπάρχουν κλιμάκια και άρα εξέλιξη στους βαθμούς Α και Β.
13.Παρ. 1 άρθρο 18 «Οι προϊστάμενοι διοίκησης των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δικαιούνται τα ανωτέρω ποσά σε
ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)». Γιατί;
14.Στο άρθρο 19 παρ. 1 «Εάν η κατά τα το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, εκτιμώμενη δαπάνη υπερβαίνει το όριο του 3%, το Κ.Ε.Σ. καταβάλλεται στους υπαλλήλους των υπηρεσιακών μονάδων που προηγούνται στη σειρά αξιολόγησης με βάση το ποσοστό επίτευξης των στόχων, αφαιρώντας τις υπηρεσιακές μονάδες με τα χαμηλότερα ποσοστά». Ακόμα και εάν επιτευχθούν οι
‘’στόχοι” , δεν αποδίδονται τα χρήματα.
15.Στο άρθρο 19 παρ. 2 «Στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητά τους την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την
είσπραξη εσόδων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο
αντιστοίχων δαπανών καταβάλλεται, αντί του Κ.Ε.Σ., Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων».
Όποιος εισπράττει άμεσα αμείβεται διαφορετικά.
16.Παρ. 4 του άρθρου 28 «Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με προσθήκη πλασματικού χρόνου για
την τελική κατάταξή τους, τρία (3) έτη». Χαρίζονται πλασματικά χρόνια σε όλους εκτός τους ΠΕ.
Τέλος υπάρχει μια μεγάλη ασάφεια και ένα κενό σε σχέση με την εξέλιξη των υπηρετούντων. Ο
συνδυασμός του άρθρου 28 (παρ. 1 και 6) «Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος
του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση
τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μη δυναμένης της κατάταξης να είναι μικρότερη του κατά περίπτωση εισαγωγικού βαθμού, ως εξής:
α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εικοσιτρία (23) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Γ,
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από εικοσιτρία (23) έτη για την
ΠΕ κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β».
«Μέχρι την θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 του παρόντος συστήματος αξιολόγησης, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων, καθώς και για μονιμοποίηση των δόκιμων υπαλλήλων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου γίνονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Για τις ως άνω προαγωγές ή μονιμοποιήσεις εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7
του παρόντος νόμου ποσοστώσεις».
με το άρθρο 29 (παρ. 1)
«Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου
άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράται τυχόν
πλεονάζων χρόνος», δεν ξεκαθαρίζει τι γίνεται με την κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων.
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος, Ειρήνη Βρέντζου, ΠΜ,

Ο Γεν. Γραμματέας, Νίκος Ορφανός, ΑΤΜ

Παρακαλούμε επιλέξτε έως και τρεις από τις κατωτέρω θεματικές ενότητες για τις οποίες θα σας

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

ενδιέφερε η έγκυρη ενημέρωσή σας από το ΤΕΕ-ΤΑΚ μέσω ενημερωτικών ημερίδων:
Iδιοκτήτης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 Οικοδομικές άδειες
 Παρουσίαση πολεοδομικών λειτουργιών και λειτουργία Πολεοδομίας Δήμων.

Εκδότης
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Επιμέλεια Έκδοσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

 Σχέδια πόλης-Τοπογραφικές εργασίες
 Παρουσίαση Ευρωκωδίκων.
 Δημόσια έργα & μελέτες
 Ασφάλεια και υγιεινή στις κατασκευές
 ΚΕΝΑΚ (Παρουσίαση λειτουργίας λογισμικού του ΤΕΕ για μελέτες βάσει ΚΕΝΑΚ)
 Περιβαλλοντικές μελέτες
 Παραγωγή - χρήση - διανομή - εξοικονόμηση ενέργειας - Έργα ΑΠΕ.
 Παρουσίαση μελέτης βιοκλιματικών κτηρίων-κατασκευών.
 Σχεδιασμός και μελέτη προϊόντων μηχανημάτων και γραμμών
παραγωγής- Έλεγχος ποιότητας προϊόντων και εγκαταστάσεων.
 Μελέτες νέων επενδύσεων και βιωσιμότητας τους.
 Αμοιβή μηχανικών-Φορολογικά-Ασφάλιση (Παρουσίαση ελευθέρου λογισμικού ΤΕΕ για την
έκδοση αμοιβών μελετών).
 Πληροφορική - Ανάπτυξη Λογισμικού (Παρουσίαση προγραμμάτων λογισμικού
αρχιτεκτονικών - στατικών - μηχανολογικών, από εταιρείες διανομής).
 Ποινική & Αστική ευθύνη Μηχανικού
 Ν.4014/2011 (Νόμος σχετικά με τη ρύθμιση αυθαιρέτων και την περιβαλλοντική
αδειοδότηση)
 Δική σας πρόταση:……………………………….................................……………………

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

Ονοματεπώνυμο:………………….................................………………………………………..
E-mail:………………………………................................………………..……………………

Μακέτα, Διαχωρισμοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 2810 382800 Φαξ.: 2810 380887
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Φωτογραφία εξωφύλλου: Γελοιογραφία του Μητρόπουλου (αναδημοσίευση από τον παγκόσμιο ιστό…)

