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8/11/2011

ΑΓΩΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ για να επιβιώσουμε όλοι,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

24

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

28

ιδίως οι αδύναμοι, χωρίς να εξαθλιωθούμε και να επιβιώσει η Ελλάδα ως κράτος,
ως οικονομία -έστω αδύναμη- αλλά κοινωνικά αλληλέγγυα, ως δημοκρατία έστω
ατελής αλλά εξελισσόμενη και, κυρίως, ως σύνολο πολιτών που διαφωνούν αλλά επιλέγουν συνειδητά το διάλογο και τη συνεργασία αντί για έναν εμφύλιο πόλεμο όλων εναντίον όλων, άκαιρο και αυτοκαταστροφικό.
ΑΓΩΝΑΣ με όραμα είναι σήμερα η μόνη διέξοδος που έχουμε.
Όσοι πιστεύουν ότι είναι απλά μια ακόμα δύσκολη ιστορική συγκυρία που θα περάσει θα απογοητευτούν, όχι γιατί τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά γιατί
τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει δίχως την δική μας συμμετοχή.

ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ:

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ 2012

Με τους σημερινούς όρους η ανοχή δεν είναι απλά συνενοχή, είναι ενεργός συμμετοχή στην καταστροφή της ζωής μας. Η ελπίδα και ο αγώνας είναι ο μόνος δρόμος που έχουμε να βαδίσουμε για τα επόμενα χρόνια. Ας τον περπατήσουμε όλοι μαζί.
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Συναδελφικά, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
Πέτρος Ινιωτάκης
32

ΔΡΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

34

Π

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

Για όλη την πρόσφατη δραστηριότητα του Τμήματος, όπως προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ομάδες Εργασίας, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων της Δ.Ε., δελτία τύπου, προγραμματισμό ημερίδων κ.ο.κ. οι Μηχανικοί μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://www.teetak.gr
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Την παρακάτω απάντηση έδωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο αίτημα του Δρ. Ν. Καμπάνη, του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ι.Τ.Ε. για εγκατάσταση δειγματολήπτη μέτρησης της σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ (στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που εκπονείται από το Ινστιτούτο):
Κύριε Καμπάνη, σου κάνουμε γνωστό ότι με απόφαση της Δ.Ε. του Τμήματος μας της 3/11/2011,
συμφωνούμε και αποδεχόμαστε την πρόταση σου
για εγκατάσταση δειγματολήπτη με τον οποίο θα
μετράται η σωματιδιακή ατμοσφαιρική ρύπανση στο
κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Δεν θα μπορούσαμε εξάλλου να αρνηθούμε την
πρόταση αυτή, δεδομένου ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι όπως γνωρίζεις ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης και το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είναι ένα θέμα που σε μόνιμη βάση εδώ και πολλά χρόνια, απασχολεί όλες τις
Ελληνικές Κυβερνήσεις. Τέλος, θεωρούμε εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα την πρόταση σου να ενημερώνεται η
Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του Τμήματος
μας για τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου
σας.

Από την εγκατάσταση του δειγματολήπτη: φαίνονται από αριστερά ο κ. Νάστος, ο κ. Ινιωτάκης και ο κ. Καμπάνης. Ο δειγματολήπτης ευρίσκεται τοποθετημένος σε μεταλλικό στύλο, ανάμεσα στον κ. Καμπάνη και το φωτιστικό της αυλής

επιπτώσεων στη δημόσια υγεία (καρδιο-αναπνευστικά κυρίως προβλήματα). Επίσης, μέρος της διατριβής αφορά τη διερεύνηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία στην
Κρήτη, που υφίσταται όλο και πιο συχνά πλέον τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα. Σημειωτέον ότι οι επιστήμονες διαθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχέση της σκόνης από τη Σαχάρα με
την υγεία των κατοίκων της Κρήτης. Μάλιστα, κατά
τη διάρκεια του 7ου διεθνούς Συνεδρίου Βιομετεωρολογίας που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του
Φράιμπουργκ της Γερμανίας τον Απρίλιο του 2010,
σε ανακοίνωση, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία μελέτης για τις συνέπειες του Νοτιά (που φέρνει τη σκόνη) στην υγεία των Κρητικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, έχουν καταγραφεί σημαντικές αυξήσεις

Σχετικές πληροφορίες:
Η διεξαγόμενη έρευνα, που γίνεται στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Μελέτη της επίδρασης των βιοκλιματικών παραμέτρων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία στη νήσο
Κρήτη». Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής», αφορά
την αποτύπωση του βιοκλίματος της Κρήτης, την εκτίμηση της μεταβολής που δυνητικά θα επιφέρει η
κλιματική αλλαγή και στη συνέχεια τη διερεύνηση
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Η εν λόγω διατριβή, εκπονείται από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, και ο κ.
Καμπάνης συμμετέχει στην 3μελή Επιτροπή Παρακολούθησης της διατριβής, μαζί με τους κ.κ. Π. Αγγουριδάκη (Επίκουρο καθηγητή επείγουσας ιατρικής, Δ/ντη ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ και συνεργαζόμενο μέλος
ΔΕΠ στο Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών
του Ι.Τ.Ε.) και Π. Νάστο (Αναπληρωτή καθηγητή
Κλιματολογίας, Πρόεδρο της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ
στο Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του
Ι.Τ.Ε.).

σε κρούσματα με αναπνευστικά προβλήματα, κατά
τη διάρκεια μίας από τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις
του φαινόμενου της σκόνης το Μάρτιο του 2008.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) διέθεσε παθητικούς δειγματολήπτες
(passive samplers), οι οποίοι είναι αυτόνομοι και δεν
καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα, που μετρούν σε εβδομαδιαία βάση τη σωματιδιακή ατμοσφαιρική ρύπανση, και οι οποίοι εγκαθίστανται από τους υπεύθυνους του ΙΤΕ σε επιλεγμένα σημεία. Ένα από τα
σημεία αυτά για την πόλη του Ηρακλείου, είναι και η
αυλή του κτιρίου των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο, στην οποία ήδη εγκαταστάθηκε ο δειγματολήπτης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ 4014/2011 – ΜΕΡΟΣ Β’ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».
10 & 11/12/2011

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ
16/12/2011

Διακρίνονται από αριστερά: ο κ. Ινιωτάκης, ο κ. Χαμηλοθώρης
και ο κ. Καρατσώλης

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ, μετά από πρόταση της Μ.Ε. «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» του Τμήματος, στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας
Κρήτης καθώς και στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης:

Κύριοι, γνωρίζετε ότι το Τμήμα μας, ως ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης, οφείλει να γνωρίζει και να εκφράζει τις απόψεις του για όλα τα Τεχνικά και αναπτυξιακά θέματα της περιο.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
χής μας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Στο πλαίσιο αυτό του θεσμοθετημένου μας ρόλου, έχουμε συστήσει Μόνιμες Επιτροπές που αποτελού.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
νται από Μηχανικούς – μέλη μας, οι οποίες ασχολούνται η κάθε μία και με διαφορετικό αντικείμενο, και
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λειτουργούν συμβουλευτικά προς τη Δ.Ε. του Τμήματος μας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Μεταξύ των Μονίμων Επιτροπών που έχουμε συστήσει για την 3ετία 2010 – 2013 είναι και η Μόνιμη
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Επιτροπή «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ΝΤΟΣ», η οποία ανάμεσα στους στόχους που έχει θέσει προς υλοποίηση, περιλαμβάνει και την ψηφιοποίη....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ση και ενιαία απεικόνιση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Περιφέρειας Κρήτης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
παρακαλούμε να μας χορηγήσετε τα σχετικά ψηφιακά αρχεία τα οποία διαθέτει η Υπηρεσία σας.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ορίζουμε ως Εκπροσώπους μας για την παραλαβή των αρχείων, τους παρακάτω Μηχανικούς – μέλη
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
της Μόνιμης Επιτροπής:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

• Για την Π.Ε. Ηρακλείου τους κ.κ. Εμμαν. Βερίγο, και Ι. Παρασύρη, Πολεοδόμους – Χωροτάκτες Μηχανικούς
• Για την Π.Ε. Λασιθίου τους κ.κ. Αντ. Ζερβό και Μιχ. Χωραφά, Πολιτικούς Μηχανικούς.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τους
Μηχανικούς – μέλη του, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, για τις δηλώσεις των αυθαιρέτων, με θέμα: «Ζητήματα του Νόμου 4014/2011 – Μέρος Β’ - Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου».
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Ιεράπετρα, με συμμετοχή περισσότερων από 100 μηχανικών και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, στο Ηράκλειο στην αίθουσα «Καστελάκη» του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 200 μηχανικούς, ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και στελέχη της Πολεοδομίας Ηρακλείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά το Σεμινάριο μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου (live
streaming) και εκατοντάδες μηχανικοί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά και να θέτουν
τα ερωτήματα τους.

Απόψεις της αίθουσας
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Εισηγητές του διήμερου Ενημερωτικού Σεμιναρίου
ήταν ο Κων/νος Καρατσώλης, Δικηγόρος, Νομικός
Συνεργάτης ΤΕΕ, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με νομικά θέματα, και ο Κων/νος Χαμηλοθώρης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, στέλεχος
ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο οποίος διευκρίνισε τεχνικά θέματα.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, κ. Πέτρος Ινιωτάκης, δήλωσε πως τα χρονικά περιθώρια που έχουν
δοθεί από το Υπουργείο, προκειμένου οι πολίτες να
μπορέσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου
περί αυθαιρέτων, σύμφωνα με την σημερινή εικόνα,
δεν επαρκούν και θα πρέπει να δοθεί νέα παράταση,

καθώς επίσης πως επιβάλλεται να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις γύρω από τα ζητήματα που
προκύπτουν, τόσο από νομικής, όσο και από τεχνικής φύσεως. Επισήμανε επίσης, πως το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα
συνεχίσει αδιάκοπα την ενημέρωση των μηχανικών,
με μοναδικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών, καθώς το ζήτημα των αυθαιρέτων είναι εξαιρετικά σημαντικό ιδιαίτερα για την Ανατολική
Κρήτη.
Αντίστοιχο σεμινάριο, με Εισηγητή τον κ. Χαμηλοθλωρη, πραγματοποιήθηκε και την 22/12/2011 στη
Σητεία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
7/12/2011
Από τις πρώτες σελίδες αυτού του πνευματικού δημιουργήματος της Χρυσούλας,
πραγματικό καταστάλαγμα μιας σπουδαίας
δια βίου προσπάθειας,
ένοιωσα ότι κέρδιζα ένα διαβατήριο για μια
περιπλάνηση
στα
θυελλώδη εκείνα χρόνια, της μεταβατικής
περιόδου για τη μεγαλόνησο, την περίοδο
της αυτονομίας, στην
Κρητική Πολιτεία.
Η συγγραφέας με μια
σπάνια μαεστρία, που
θα ζήλευε ακόμη και
ένας φτασμένος ιστορικός, εισάγει τον αναγνώστη με μια έξοχη
περιγραφή του ιστορικού περιγράμματος
της εποχής και τον
προετοιμάζει κατατοπίζοντας τον μέσα από τη διήγηση των γεγονότων, των χριστιανικών επαναστάσεων και των σουλτανικών παραχωρήσεων, για να τον
κάνει κοινωνό στην αρχιτεκτονική και τις τεχνικές
κατασκευές σε ολόκληρη τη μεγαλόνησο στο Χάνδακα, στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, στα χωριά.
Στα λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία του
Μ. Κάστρου, στη δόμηση μετά τα μέσα του 18ου αι.,
στην ανάπτυξη της αστικής τάξης των χριστιανών
στο Ηράκλειο αλλά και τις επιρροές των νέων τάσεων του κλασικισμού και του νεοκλασικισμού στις κατασκευές...
Αγαπητοί φίλοι, η συγγραφέας συνεχίζει ακούραστη και απλόχερα να μας δίνει όλο το απόθεμα του

Την 7/12/2011 παρουσιάστηκε το καινούργιο
βιβλίο της κας Χρυσούλας Τζομπανάκη, Αρχιτέκτονος Μηχανικού και
Αρχαιολόγου με τίτλο
«Ηράκλειο – Αυτονομία
(1898 – 1913) Η μετάβαση από το 19ο στον 20ο
αιώνα» με τη φροντίδα
της Βικελαίας Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου που οργάνωσε και την
εκδήλωση.
Το βιβλίο αυτό, εντάσσεται στη σειρά της ίδιας
συγγραφέως με θέμα «Η
Αρχιτεκτονική
στην
Κρήτη, Περίοδος νεότερων χρόνων, ενότητα Β’ –
Αστικά Κέντρα».
Η παρουσίαση του βιβλίου, έγινε από τρεις διακεκριμένους πολίτες του Ηρακλείου: τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου κ. Μανόλη Βασιλάκη, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ευριπίδη Στεφάνου και τον Πρόεδρο
της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρο Ινιωτάκη.
Ο κ. Ινιωτάκης, παρουσιάζοντας το βιβλίο από τη σκοπιά
των Μηχανικών και του ΤΕΕ/ΤΑΚ, είπε τα εξής:
Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή αποδέκτηκα την πρόσκληση της εκλεκτής συναδέλφου
και συγγραφέως να παρευρίσκομαι στην αποψινή
εκδήλωση για την παρουσίαση ενός νέου βιβλίου
της με κέντρο αναφοράς την Αρχιτεκτονική στην
Κρήτη.
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τείχη πόλεων, τάφροι και προχώματα και τα όμοια εμποδίζοντα την ελευθέραν των ανέμων κυκλοφορίαν
και πνοήν πρέπει ν' αποφεύγονται, τα δε υπάρχοντα
πρέπει βαθμηδόν να...καταστρέφονται”! Κρινομένη
σήμερα με τα αξιολογικά πρότυπα της σημερινής
κοινωνίας μας, αυτή η “εκσυγχρονιστική μανία” όπως εύστοχα την αποκαλεί η συγγραφέας, μπορεί να
ερμηνεύσει την πραγματική λεηλασία που επακολούθησε με τις θεσμικές ευλογίες της εποχής και εξαφάνισε ένα τεράστιο μνημειακό φρουριακό και βενετσιάνικο οχυρωματικό πλούτο του Χάνδακα.
Πως θα ήταν πραγματικά σήμερα το Μεγάλο Κάστρο του Stato da mar της Βενετίας, αν δυστυχώς
δεν πρυτάνευε αυτή η “εκσυγχρονιστική υστερία”
της εποχής απέναντι στο μνημειακό απόθεμα της
πόλης; Ενός οχυρού που από τους ίδιους τους Βενετσιάνους είχε χαρακτηριστεί “ένα πραγματικό κόσμημα της βασιλικής κορώνας της Γαληνοτάτης, και
το μοναδικό προπύργιο της κυριαρχίας στη θάλασσα, βάση ασφαλή του βασιλικού μεγαλείου του Κράτους και έξοχος προμαχώνας όλης της Χριστιανοσύνης και της αγίας πίστης αυτής”;
Δεν θα μπορούσε ίσως να γίνει διαφορετικά, αφού η
θεωρητική διαπίστωση ότι οι πολεοδομικές λειτουργίες αποτελούν την έκφραση στο χώρο της πόλης, ενός μεγάλου φάσματος των δραστηριοτήτων
του κοινωνικού συνόλου, οδήγησε πρακτικά τις ανάγκες και την “αγορά” της εποχής, στην αποδοχή της
ιδέας ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και στο Μ. Κάστρο, έστω κι αν είναι «φυσικός», δηλαδή έστω κι αν
αναφέρεται στο γεωγραφικό χώρο, έχει διαστάσεις
πολύ ευρύτερες από τις καθαρά χωρικές. Αναπόφευκτα λοιπόν η πολεοδομική ανάπτυξη του Ηρακλείου
είχε σίγουρες κοινωνικές προεκτάσεις οικονομικές,
πολιτικές ή και ιδεολογικές πιο σημαντικές κι από
τις χωρικές ανακατατάξεις που τούτο θα συνεπάγονταν για την περιοχή.
Δυστυχώς, τότε όπως και σήμερα, ο πολιτισμός ρυμουλκήθηκε από την οικονομία και την αγορά.
Γενικά, διαβάζουμε σε πολλά διατάγματα που δημοσιεύει η συγγραφέας, αρκετές καινοτόμες για την εποχή ιδέες και σκέψεις, που είτε ερχόντουσαν από
την ελεύθερη Ελλάδα, είτε από τα κύματα της μεσογείου και την Ευρώπη, σημάδια μιας αδιάκοπης ανθρωπολογικής ώσμωσης που κυοφορούνταν συνεχώς
στη μεγαλόνησο, και που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ως έχουν σήμερα ως βασικές αρχές στις κατευθύνσεις για τη βιωσιμότητα και την αειφορία των
πόλεων.
Αγαπητοί φίλοι, το έργο της συγγραφέως, αποτελεί
ένα αποδελτιωμένο θησαύρισμα μιας ξεχασμένης
και σβησμένης από τον χρόνο, τεχνικής παρακαταθήκης και ιστορικής μνήμης της μεγαλονήσου και
του Μ. Κάστρου, που φωτίζει βήμα – βήμα ολόκληρη την πορεία της καθώς και τις θεσμικές και διοικητικές προσπάθειες της Κρητικής Πολιτείας να
οργανώσει μια νέα κοινωνία.
Μέσα από το σπουδαίο όμως έργο της, αναδεικνύεται

ενδιαφέροντος της για τον τόπο μας! Σήμερα, με το
εξαιρετικό και άρτιο πόνημα που μας καταθέτει η
γραφίδα της, επιστρέφοντας ως μια πραγματική αναμέτρηση με τη λευκή σελίδα, δεν κάνει τίποτα περισσότερο, παρά να δωρίσει στην κοινωνία της Κρήτης, ως “αντίδωρο” την κρυστάλλινη κατάθεση μιας
ολόκληρης ζωής, με σελίδες που περισώζουν αλώβητη την ιστορία της αρχιτεκτονικής στην Κρήτη, και
όχι μόνον.
Είναι εντυπωσιακές οι λεπτομερείς και ακριβείς αναφορές στο ιστορικό πλαίσιο και στις διοικητικές περιπέτειες των δημοσίων έργων εκείνα τα θυελλώδη
χρόνια. Μάλιστα πολλές εξ αυτών, μας αφήνουν σήμερα άναυδους καθώς η δημοσιοποίησή τους υπαινίσσεται με σαρκασμό και τις δικές μας σημερινές
ευθύνες, καθώς, έναν αιώνα μετά παραμένουν το ίδιο
επίκαιρες και ανεκπλήρωτες.
Όπως για παράδειγμα η βούληση του γενικού διοικητή Κρήτης Βελή πασά για να οργανώσει (το 1857
παρακαλώ!) ένα ευρύ πρόγραμμα δημοσίων έργων
στο νησί στο οποίο θα συμπεριλαμβανόταν και η κατασκευή του οδικού άξονα Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου! Μάλιστα το έργο ξεκίνησε την ίδια χρονιά
υπό την επίβλεψη του Άγγλου μηχανικού Woodward.
Ο περιηγητής B. Taylor εντυπωσιάζεται με το τμήμα
του έργου έξω από το Ρέθυμνο και αναφέρει ότι “ο
δρόμος είναι στέρεος και φαρδύς σαν κεντρική εθνική αρτηρία της Αγγλίας”! Όπως βλέπετε το αίτημα
για το ...ΒΟΑΚ υπήρχε από τότε!
Αλλά ακόμη η καινοτόμα από το 1900 δημοσίευση
“προκηρύξεως περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως
σιδηροδρομικών γραμμών εν Κρήτη” που ουδέποτε
υλοποιήθηκε!
Επίσης εντυπωσιακή είναι η αναφορά στο Ν. 332 /
1901 της Κρητικής Πολιτείας “περί σχεδίων πόλεων,
κωμοπόλεων και χωριών”, στον πρώτο νόμο που
ρύθμιζε ανάλογα θέματα, συντάχτηκε σε συντομότατο χρονικό διάστημα και μας εκπλήσσει για τις
καινοτόμες για την εποχή αντιλήψεις που εισήγαγε.
Όπως τις βασικές αρχές οργάνωσης και ανάπτυξης
των πόλεων, τον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών και τον τρόπο κατασκευής των κτιρίων. Ήταν
σημαντικό στοιχείο του η αναγνώριση του ρόλου των
πτυχιούχων μηχανικών, ο οποίος αναγνωρίστηκε
πλήρως, καθιερώθηκε και θεσμοθετήθηκε. Ο νόμος
αυτός για την εποχή του περιείχε σημαντικές και
ρηξικέλευθες διατάξεις. Η πιο σημαντική ήταν η υποχρέωση που διαβάζουμε ήδη στην “Πολιτεία” αλλά και στους “Νόμους”, τα δύο έργα του Πλάτωνα,
απ' όπου φαίνεται κατά την άποψή μου επηρεάστηκε ο νομοθέτης της εποχής. Έλεγε λοιπόν, ότι “αι
πόλεις, κώμαι και χωρία πρέπει να χτίζονται σε μέρη ευάρεα και ευήλια” όπου να μην υφίστανται κίνδυνοι πλημμυρών, σεισμών, καθιζήσεων κ.λπ.
Ωστόσο δυστυχώς περιείχε σε άλλο του άρθρο και μια
“φονική” (για τις μέρες μας κρινόμενη) διάταξη. Η
διάταξη αυτή όριζε ότι “οχυρώματα, περιτοιχίσματα,
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και ο καθοριστικός ρόλος των πτυχιούχων μηχανικών της εποχής, οι οποίοι αποτέλεσαν τους στυλοβάτες και τη ραχοκοκαλιά των αναπτυξιακών προσπαθειών του τόπου μας. Είναι εντυπωσιακή, αλλά
και συνάμα συγκινητική η αναφορά όλων των τεχνικών της εποχής που είχαν επιστρατευτεί στην πρωτοπορία για την οργάνωση της νέας Πολιτείας.
Στα δύσκολα χαρακώματα του πνεύματος, σε πείσμα
των σκοτεινών καιρών, η Χ. Τζομπανάκη παραδίδει
στις μελλοντικές γενιές μια ακριβή, ευδόκιμη και πολύκαρπη μαρτυρία.
“Έσκυψε πάνω απ' το λίκνο μου ίδια η μνήμη, γινάμενη παρόν” γράφει προφητικά στο πρώτο κεφάλαιο
της “Γενέσεως” του “Άξιον Εστί” ο Ο. Ελύτης.
Αυτό ακριβώς κάνει σήμερα η κ. Τζομπανάκη. Δεν
χαρίστηκε στη λήθη η πολύχρονη και ευδόκιμη εργασία της στο Υπουργείο Πολιτισμού. Οι “ευχάριστες αλλά και οι δυσάρεστες εκπλήξεις” που την περίμεναν, όπως σημειώνει ή ίδια στον πρόλογο, μετουσιώθηκαν σε καρπερό πνευματικό καρπό . Η αναμέτρηση με τη φθορά και τη λήθη μετουσιώθηκε
σε μια ευαγή μνημοσύνη “πάνω απ' το λίκνο” μας καθώς γράφει κι ο ποιητής.
Πληθωρική ταξιδιώτισσα, κοσμοπολίτισσα του πνεύματος και της γνώσης, οδοιπόρος και εράσμια περιηγήτρια, τροβαδούρος της νεώτερης πολιτιστικής και
πολιτισμικής μας κληρονομιάς, ακούραστη εργάτρια
του πνεύματος, η Χρυσούλα κοινωνείται στον αναγνώστη με την ευαισθησία μιας ανυπόκριτης και αειθαλούς αγάπης για τον τόπο της. Το έργο της είναι
ένα «αποτύπωμα στο χώρο και στο χρόνο».
Είναι ένα απεραίωτο ανακάλημα της σκονισμένης ιστορίας, μέσα από καταχωνιασμένες και ξεχασμένες
αρχειακές πηγές, μιας εκτενής τοιχογραφία του ταραγμένου μεταβατικού αιώνα για την Κρήτη και την
περίοδο της αυτονομίας του νησιού.
Αυτή τη μνήμη της αρχιτεκτονικής και των έργων
του παρελθόντος στην Κρήτη, μέσα σ’ αυτούς τους

δίσεκτους καιρούς που η αναπόφευκτη τροπή των
πραγμάτων κινδυνεύει να απολέσει, η συγγραφέας
τη μετάτρεψε σε χειροπιαστή αποδελτίωση για τις
μελλοντικές γενιές.
Το σύγγραμά της, είναι μια αυθεντική πινακοθήκη,
ένα συναξάρι και ένα ανεπανάληπτο αναλόγιο από
το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό μα κυρίως το τεχνικό παρελθόν της μεγαλονήσου. Μα κυρίως, είναι
μια συνεπής διδασκαλία για την αυτογνωσία και ένα
ασφαλή σχεδιασμό για το αύριο. Γιατί όπως λέει και
ο Γάλλος φιλόσοφος Jean Baptiste «η ιστορία δεν είναι χρήσιμη επειδή διαβάζει κανείς εκεί το παρελθόν, αλλά επειδή διαβάζει το μέλλον».
Κυρίες και κύριοι,
Για άλλη μια φορά, η αγαπητή συνάδελφος αρχιτέκτων Χρυσούλα Τζομπανάκη μας εκπλήσσει ευχάριστα και μας αιφνιδιάζει με τον αστείρευτο πλούτο
και την αδαπάνητη προσήλωσή της στην επιστήμη
και στον τόπο της. Κι αν σήμερα η τεράστια αξία για
τους ερευνητές του μέλλοντος που θα ανατρέχουν
στις σελίδες της, δεν είναι ίσως ακόμη ορατή, ωστόσο ένα πράγμα είναι πασίδηλο πως οδηγούσε το χέρι της στη λευκή σελίδα: Η ανυπόκριτη αγάπη για
τον τόπο της, την πατρίδα της που την ανταπέδωσε
σήμερα αδιάκοπα και αδιάπτωτα.
Η συνάδελφος, φίλη και Ηρακλειώτισσα Χρυσούλα
Τζομπανάκη, απέδειξε για πολλοστή φορά και με τη
σημερινή της κατάθεση το υψηλό επίπεδο των μηχανικών -μελών του ΤΕΕ-ΤΑΚ, που συμβάλλουν με
όλους τους τρόπους τόσο στην ανάδειξη της επιστημονικής παρουσίας των Ελλήνων Μηχανικών όσο και στην τεκμηρίωση της ιστορικής διαδρομής
και της σημερινής φυσιογνωμίας της μεγαλονήσου
και της πατρίδας μας.
Για την αληθινή της αγάπη για κάθε τι δικό μας, για
όσα καθόρισαν τον Τόπο μας ,oι μηχανικοί του
ΤΕΕ/ΤΑΚ μαζί με το Ηράκλειο, της είμαστε σήμερα
ευγνώμονες!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Κ.Χ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ
«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΓΕΠ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
14/12/2011
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)
 Η συμβολή των γεωχωρικών δεδομένων στην ανάδειξη πολιτιστικών σκοπών
 Η χρησιμότητα της δημιουργίας βάσης γεωχωρικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του πολίτη, με τη συμμετοχή του πολίτη

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (ΟΚΧΕ) με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έκδοση του Νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ
166/Α΄) διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Η συμβολή της ΕΥΓΕΠ στην τοπική ανάπτυξη».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 στην αίθουσα
Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου και σε αυτή παρουσιάστηκαν:

Στην εκδήλωση το ΤΕΕ/ΤΑΚ συμμετείχε τόσο με
τον Πρόεδρο της Δ.Ε. κ. Π. Ινιωτάκη, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, όσο και με το στέλεχος του Τμήματος κ. Κων/νο Χαμηλοθώρη, Αγρ. Τοπογράφο

 Τα πρώτα βήματα της Εθνικής Υποδομής
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για χαρτογράφηση – Οι νέες τάσεις»: Γιώργος
Μακρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,
Συνεργάτης Aga -h:Aeronautical Geological Applications SA
 «Οι νησιώτικοι υγρότοποι της Ελλάδας και η
πρωτοβουλία του WWF Ελλάς για τη διατήρησή
τους»: Καλούστ Παραγκαμιάν, Επιστημονικός
Συνεργάτης του WWF
 «ΕΥΓΕΠ και Χωροταξία»: Γιώργος Αλεξάκης,
Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης
 «Η εφαρμογή των γεωχωρικών δεδομένων στα
συγκοινωνιακά δίκτυα»: Δημήτρης Δημητρίου,
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας.

Μηχανικό, ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση του
με θέμα «Τοπικές υποδομές χωρικών δεδομένων, απαραίτητο συστατικό για την ΕΥΓΕΠ. Οι δράσεις του
ΤΕΕ/ΤΑΚ».
Άλλες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης είναι:
 «Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης ΟΚΧΕ 20112013»: Αλίκη Φατούρου, Προϊσταμένη Υπηρεσιών ΟΚΧΕ
 «Απαντώντας στην κρίση με ανοικτά δεδομένα –
Δημιουργώντας την ΕΥΓΕΠ»: Καλλιόπη Πεδιαδίτη, Ειδικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος ΟΚΧΕ
 «Η χρήση των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16/12/2011

Άποψη της αίθουσας

Προεδρείο

Ημερίδα δημόσιας διαβούλευσης για το Ρυθμιστικό
Σχέδιο Ηρακλείου1, οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης
την 16/12/2011 στην αίθουσα συνεδρίων του
ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο, μετά και από την παρουσίαση στις 28/7/2011 στους φορείς της πόλης του πρώτου σταδίου της μελέτης: «Ρυθμιστικό Σχέδιο και
Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού
Συγκροτήματος Ηρακλείου». Σημειωτέον ότι Έχει
προηγηθεί διάλογος και έχουν κατατεθεί προτάσεις,
απόψεις και θέσεις από φορείς και υπηρεσίες.
Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση πτυχών της
μελέτης που δεν είχαν αναδειχτεί ως τώρα. Η επιλογή
και σύνθεση του προτεινόμενου σεναρίου πρέπει να
αντιστοιχίζεται με τις δυνατότητες, τις προοπτικές
και τις επιδιώξεις όλων των εμπλεκομένων φορέων,
και να είναι σύμφωνη με την άποψη της κοινωνίας.
Στην ημερίδα, κλήθηκαν και συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι: μελετητής, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια, ΑΔ
Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου και άλλοι Δήμοι της περιοχής μελέτης, Επιμελητήρια, Φορείς, και Υπηρεσίες.

1

Προεδρείο

Στην ημερίδα συμμετείχε με σχετική παρέμβαση, και
ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Οδ. Σγουρός.

Το κείμενο της Μελέτης (τεύχος και χάρτες) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ : ypeka.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα : ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ : στο ακόλουθο link: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR στην περιοχή Αστική Ανάπλαση.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»:

ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
«ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ»
09/11/2011
Την παρακάτω επιστολή, μετά από σχετική εισήγηση της Μ.Ε. «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ, με κοινοποίηση στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του (κεντρικού) ΤΕΕ και στο
Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε., σχετικά με τις αυξήσεις - φωτιά στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών Μηχανικών που υπάγονται στην ασφάλιση ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ:
Συνάδελφοι, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 152Α/1-7-2011 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2013», προκύπτει από τις παρ.
14 και 15 του άρθρου 44 του νόμου, ότι επέρχεται αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές των Μηχανικών ασφαλισμένων του Ταμείου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους «νέους» (ασφάλιση από την
1.1.1993) ασφαλισμένους του Ταμείου. Για τους Μηχανικούς δηλαδή που υπάγονται στο νέο ασφαλιστικό
καθεστώς, οι αυξήσεις είναι κλιμακούμενες και αυξάνονται ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην
οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος (ανά 3ετία) από περίπου 4,5% για την 1η ασφαλιστική κατηγορία μέχρι
93,3% (!!!) για την 5η ασφαλιστική κατηγορία (15 έτη ασφάλισης και άνω).
Το γεγονός αυτό, που έρχεται να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την ήδη δεινή οικονομική θέση
στην οποία έχουν περιέλθει όλοι οι Τεχνικοί της χώρας λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει ήδη δημιουργήσει αναταραχή στο χώρο των Μηχανικών αφού οι αυξήσεις αυτές θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά μεγάλες και πέραν κάθε λογικής.
Γνωρίζοντας ότι και άλλα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ έχουν ήδη εκδηλώσει την ανησυχία και αντίθεση τους στις υπέρογκες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που επιχειρούνται με τον εν λόγω Νόμο, σας μεταφέρουμε και εμείς την αντίθεση των μελών του Τμήματος μας και ζητάμε το Τεχνικό Επιμελητήριο να παρέμβει αποφασιστικά όχι μόνο για την τροποποίηση του Νόμου ώστε οι εισφορές να παραμείνουν στα προ του Νόμου επίπεδα, αλλά και με δεδομένη τη σημερινή αδυναμία των συναδέλφων να
πληρώσουν τις εισφορές τους (που ελπίζουμε και ευχόμαστε ολόψυχα να είναι παροδική και σύντομα να
ανακάμψει η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας), να ληφθεί μέριμνα από το ΕΤΑΑ ώστε να γίνεται
βιώσιμος διακανονισμός των οφειλών των Μηχανικών προς το Ταμείο.
Ελπίζουμε ότι αναγνωρίζετε το δίκαιο των δύο παραπάνω αιτημάτων και ότι το ΤΕΕ, ανταποκρινόμενο στο ρόλο του ως Τεχνικού Συμβούλου της Κυβέρνησης, θα πράξει τα δέοντα ώστε να αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα των Μηχανικών.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ 1/1/2012
09/11/2011
Η Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ενέκρινε την αποστολή του παρακάτω ενημερωτικού σημειώματος και ερωτηματολογίου
για το ασφαλιστικό των Μηχανικών, μετά από πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
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Τον Ιούλιο του 2011 ψηφίστηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 3986, “Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015” (ΦΕΚ Α' 152/1-7-2011). Στο άρθρο 44, στην παρ. 2 θεσπίζεται πρόσθετη μηνιαία εισφορά 10 ευρώ για όλους τους ασφαλισμένους υπέρ ΟΑΕΔ, ενώ στις παρ. 14 και
15 του ίδιου άρθρου καθορίζονται οι αυξήσεις στις εισφορές των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, όπως αναφέρονται παρακάτω. Επίσης έχει δημοσιευτεί η ερμηνευτική εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. Φ.80000 / οικ.
16397 / 635 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία διασαφηνίζει τα θέματα των νέων
εισφορών.
Υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές σε κάθε κλάδο (π.χ. κύριας ασφάλισης, πρόνοιας, κλπ.) προκύπτουν ως ποσοστό ενός καθορισμένου ποσού το οποίο αυξάνεται καθώς ανεβαίνει ο μηχανικός ασφαλιστική κατηγορία.
Για παράδειγμα το ποσό για την 1η ασφαλιστική κατηγορία είναι 693,35 €, για τη 2η 852,63€, για την 3η
1010,86€ κλπ.
Με το Ν.3986 θεσπίζονται τα εξής:
Α) Για όλους τους ασφαλισμένους, «παλαιούς» (μέχρι 31/12/1992) και «νέους» (από 1/1/1993):
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 44, καταβάλλεται μηνιαία εισφορά 10€ από 1.8.2011 υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (νέος λογαριασμός
που συστάθηκε στον ΟΑΕΔ με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής επαγγέλματος για τουλάχιστον τρεις μήνες)
Οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα 1.1.2011 ως 31.7.2011 κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του 2011.
Β1) Για τους παλαιούς ασφαλισμένους (μέχρι 31/12/1992):
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του αρθρ. 44, από 1/1/2012 καταβάλλεται πρόσθετη μηνιαία εισφορά σε κάθε κλάδο επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε
φορά (για το έτος 2011 έχει διαμορφωθεί σε 693,35 €), ως εξής:
• για τον κλάδο κύριας ασφάλισης 2%
• για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης 0,6%
• για τον κλάδο πρόνοιας 0,4% (έχει επισημανθεί με την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. Φ.80000 / οικ. 16397 / 635 του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ότι στο νόμο εκ παραδρομής αναφέρεται 4% αντί του ορθού ποσοστού 0,4 %)
• για τον κλάδο ασθενείας 0,65%
• για την ειδική προσαύξηση 2%
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ασφαλισμένος με το «παλαιό» ασφαλιστικό θα καταβάλλει κάθε μήνα 385,10€
αντί για 335,93€, δηλαδή 49,17€ παραπάνω κάθε μήνα (ποσοστό αύξησης εισφορών 14,64%).
Β2) Για τους νέους ασφαλισμένους (από 1/1/1993):
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του αρθρ. 44, οι αυξήσεις προκύπτουν με αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας: πλέον κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους
στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., και είναι υποχρεωτική η μετάταξή τους στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία, ανά τριετία, και πάντα την 1η του επόμενου έτους στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.
Επομένως ο ασφαλισμένος κάτω τριετίας θα πληρώνει από 1/1/2012 μηνιαίως όσα πλήρωναν μέχρι σήμερα οι κάτω πενταετίας συν τα 10€ υπέρ ΟΑΕΔ, δηλαδή 230,81€ αντί για 220,81€ (ποσοστό αύξησης εισφορών 4,53%). Ο ασφαλισμένος αυτός θα αλλάζει κατηγορία ανά τριετία και οι εισφορές του θα αυξάνονται προοδευτικά.
Όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει τριετία ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31/12/2011 μετατάσσονται
υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012 πράγμα που σημαίνει ότι οι εισφορές τους υπολογίζονται επί του ποσού των 852,63€ αντί για το ποσό των 693,35€.
Έτσι, ο ασφαλισμένος άνω πενταετίας θα πληρώνει 423,11€ μηνιαίως αντί για 335,92€, δηλαδή 87,90€
παραπάνω το μήνα ή 527,4€ παραπάνω το εξάμηνο (ποσοστό αύξησης εισφορών 25,96%).
Καθώς θα περνούν οι τριετίες τα ποσά των εισφορών θα αυξάνονται. Π.χ. οι άνω πενταετίας από 1/1/2015
θα έχουν μεταταχθεί στην 3η ασφαλιστική κατηγορία και οι μηνιαίες εισφορές τους θα εκτιναχθούν στα
499,76€ μηνιαίως, τρία χρόνια αργότερα στην 4η κατηγορία με μηνιαίες εισφορές 576,19€ , μετά από
ακόμα τρία χρόνια στην 5η κατηγορία με μηνιαίες εισφορές 649,37€ κ.ο.κ.
Σημείωση: τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν τον κλάδο ειδικής προσαύξησης.
Άμεσα λοιπόν για την πλειοψηφία των μηχανικών η εισφορά ανά εξάμηνο και μαζί με την ειδική
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προσαύξηση θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2538,66€.
Τα παραπάνω έχουν ήδη ψηφιστεί και ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους ορίζεται στο νόμο
η 1/1/2012. Υπάρχει περίπτωση, όπως μάθαμε από το τοπικό τμήμα του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, να ισχύσουν
αναδρομικά από το Σεπτέμβριο του 2011.
Οι αυξήσεις αυτές θα ρίξουν τη χαριστική βολή σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς,
αλλά ιδιαίτερα στους ασφαλισμένους μετά το 1993. Ήδη οι μηχανικοί πληρώνουν πολύ ακριβά την κρίση και
μάλιστα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες κατηγορίες επαγγελματιών.
Είναι προκλητικά τα ποσοστά αύξησης των εισφορών στους νέους συναδέλφους οι οποίοι πλήττονται από την ανεργία και την υποαπασχόληση, πληρώνουν όμως υποχρεωτικά τις εισφορές γιατί θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες ακόμη και όταν είναι άνεργοι ή αυτοαπασχολούμενοι που για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν έχουν δουλειά, ή μισθωτοί με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Σ’ αυτούς τους συναδέλφους θα ζητηθεί
σε μερικά χρόνια να πληρώσουν εισφορές της τάξης των 500€ και 600€!
Οι αλλαγές στις εισφορές δεν έρχονται μόνες τους: η μείωση των παροχών του ταμείου (π.χ. νέες λίστες
συμβεβλημένων ιατρών του ΕΤΑΑ , αλλαγές στη συνταγογράφηση φαρμάκων), η νέα μείωση των συντάξεων,
η αλλαγή του αφορολόγητου ορίου, το γεγονός ότι εκπίπτει μέρος μόνο των ασφαλιστικών εισφορών από το
φορολογητέο εισόδημα και άλλα επερχόμενα μέτρα θα οδηγήσουν σε μαζική έξοδο συναδέλφων από το επάγγελμα και θα καταφέρουν ένα ισχυρότατο πλήγμα στην κοινωνική ασφάλιση.
Να σημειώσουμε επίσης ότι οι ασφαλισμένοι του κάποτε υγιούς ταμείου ΤΣΜΕΔΕ θα πληρώσουν πολύ ακριβά το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους καθώς τα αποθεματικά του ταμείου που μετατράπηκαν σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου θα χάσουν το 50% της αξίας τους.
Ως μόνιμη επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΑΚ που ασχολείται με θέματα ασφαλιστικά και επαγγελματικά πιστεύουμε ότι πρέπει το σύνολο των μηχανικών να κινητοποιηθεί άμεσα. Πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση όλων των
συναδέλφων καθώς οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για τις νέες αυξήσεις εισφορών. Επισυνάπτουμε το κείμενο του νόμου και τη σχετική εγκύκλιο για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Ερωτηματολόγιο2 προς μηχανικούς – ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά):

Αν όχι (η παραπάνω) κρίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο; Ναι



Όχι



7. Θα επιθυμούσατε η ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους για εισφορές, παροχές, κ.λ.π., να γίνεται:
Μέσω της ιστοσελίδας e- tsmede (με αναβάθμιση αυτής)
Με ενημερωτικό έντυπο στα κατά τόπους γραφεία
Με αποστολή ενημερωτικών email
Όλα τα παραπάνω
Με άλλο τρόπο (αναφέρετε):
8. Πώς κρίνετε το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών;
Λογικό
Υψηλό
Υπερβολικό
Χαμηλό














9. Είστε ενημερωμένος-η για τον νέο ασφαλιστικό Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) και αν ναι ποια είναι
η γνώμη σας για τις νέες εισφορές του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ;
Λογικές
Υψηλές
Υπερβολικές
Χαμηλές









10. Ο τρόπος πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών (συχνότητα καταβολής εισφορών, διαδικασία που ακολουθείται μέσω τράπεζας σας εξυπηρετεί:
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Καθόλου









11. Είστε ικανοποιημένος –η από:
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΑΡΚΕΤΑ

περιπτώσεις

κρίνετε

ΠΟΛΥ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

τις νοσηλευτικές παροχές του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
την κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων
τις ανάγκες των ασφαλισμένων γυναικών
στις περιόδους εγκυμοσύνης και λοχείας

Παρακαλώ απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις τοποθετώντας ένα Χ στο κουτάκι της επιλογής σας.
1. Μηχανικός άνω πενταετίας



Μηχανικός κάτω πενταετίας

2. Είστε:
Ελεύθερος επαγγελματίας
Μισθωτός
Μισθωτός (με δελτίο παροχής υπηρεσιών)
Άνεργος/Ημιαπασχολούμενος

Εάν



2

ικανοποιούν

σε

ποιες

τις

παροχές

ανεπαρκείς;

…………………………………………………………………………………………………………........………











6. Κατά την εγγραφή σας στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ υπήρξε ενημέρωσή σας για τις σχετικές εισφορές που υποχρεούστε
να καταβάλλετε αλλά και για τις παροχές του ταμείου προς τους ασφαλισμένους;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



σας

…………………………………………………………………………………………………………........………

3. Είστε: Ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31/12/1992 (παλαιό ασφαλιστικό)
Ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ από 1/1/1993 (νέο ασφαλιστικό)
4. Συνολικός αριθμός ετών ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ:
5. Είστε ικανοποιημένος – η από την πληροφόρηση που παρέχει το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (e-tsmede, κατά τόπους καταστήματα) για τα ασφαλιστικά θέματα που σας απασχολούν;
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Καθόλου



δεν



12. Είστε ενημερωμένος –η για τις επερχόμενες αλλαγές στο κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (αλλαγή βιβλιαρίου – συνταγολογίου, αποκλειστική συνεργασία ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με συγκεκριμένη λίστα γιατρών κ.λ.π.);
Εάν ναι, πώς κρίνετε τη νέα αυτή διαδικασία;
Ικανοποιητική
Καλή
Πολύ καλή
Δεν γνωρίζω
Ανεπαρκή
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13. Πώς κρίνετε το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ;
Ανεπαρκές
Ικανοποιητικό
Καλό
Πολύ καλό



14. Πως κρίνετε το συνταξιοδοτικό στην τρίτεκνη-πολύτεκνη μητέρα ή μητέρα με ανήλικο τέκνο
Ανεπαρκές
Ικανοποιητικό
Καλό
Πολύ καλό
Δεν γνωρίζω




















Δεν γνωρίζω



15. Γνωρίζετε για την διπλοασφάλιση δηλ. υποχρεωτική ασφάλιση τώρα και στο ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ εφόσον η επαγγελματική δραστηριότητα δεν είναι καθαρά μηχανικού.
Όχι
Ναι



Το ερωτηματολόγιο έχει ήδη διανεμηθεί στα μέλη του Τμήματος, και έχουν ήδη συγκεντρωθεί αρκετές απαντήσεις που ευρίσκονται στη διάθεση
της Μόνιμης Επιτροπής προς επεξεργασία.





16. Θα έπρεπε οι αποδεδειγμένα άνεργοι-ημιαπασχολούμενοι μηχανικοί να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό
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τρόπο από το ταμείο;
Ναι:

λόγω της οικονομικής κρίσης.

με πληρωμή μειωμένων εισφορών
με βοήθημα από το Ταμείο Αλληλεγγύης Μηχανικών

 Για το Νομό Ηρακλείου, σε συγκέντρωση στο κτίριο του ΤΕΕ –ΤΑΚ στις 10 το πρωί, και στη συνέχεια όλοι μαζί στις 11 στην Τράπεζα της Ελλάδος για συμβολικό αποκλεισμό.
 Για το Νομό Λασιθίου, σε συγκέντρωση στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στις 10 το πρωί

με άλλο τρόπο (αναφέρετε)
Όχι
17. Θα συμμετείχατε σε ημερίδες ενημέρωσης από το ΤΣΜΕΔΕ με θέμα (ιεραρχήστε τις απαντήσεις σας):
τις παροχές
το συνταξιοδοτικό
την δυνατότητα εξαγοράς χρόνων σύνταξης
τις εισφορές
άλλο (αναφέρετε):





18. Αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που δεν αναφέρεται στα παραπάνω;
Σχολιάστε……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………...............
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, από κοινού με την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης και τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών,
έδωσαν στη δημοσιότητα στις 13/12/2011 το παρακάτω κείμενο με τίτλο «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ», το οποίο βασίζεται σε ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τμήματος (στο πλαίσιο του αφιερώματος δημοσιεύεται* στη στήλη της Αντιπροσωπείας στη σελίδα 26).
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 διαθέσιμά του που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, με κύρια ευθύνη του κράτους και χωρίς τη συγκατάθεση των μηχανικών. 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
χωρίς κρατική συνεισφορά, και θα μετατραπεί από το υγιέστερο Ταμείο της Ευρώπης, σ’ ένα από τα πιο
προβληματικά Ταμεία. Οι απώλειες για το Ταμείο μας υπολογίζονται σε περισσότερο από 1,5 δισεκατομμύριο Ευρώ.
Όλες αυτές τις απώλειες, κυβέρνηση και Τρόικα, επιχειρούν να «αντισταθμίσουν» με νέα χαράτσια υπέρογκων αυξήσεων των εισφορών μας, 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.
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.
 Επίδομα ανεργίας για τους άνεργους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους.
 Πραγματικές διευκολύνσεις στους συναδέλφους που δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τις εισφορές τους

*

Καλούμε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ την Τετάρτη
14 Δεκεμβρίου:

Έχει ξαναδημοσιευτεί και στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού.
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Την ίδια ημέρα έχει ανακοινωθεί 24ωρη απεργία της ΕΜΔΥΔΑΣ Αν. Κρήτης
Συνάδελφοι, ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ:
 ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ!
 ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ πλαισιωμένη από τις Διοικήσεις των Κλαδικών Συλλόγων και από Μηχανικούς – μέλη του Τμήματος, πραγματοποίησε
συμβολική κατάληψη της Τράπεζας της Ελλάδας στην οδό
25ης Αυγούστου στο Ηράκλειο, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011.
Το θέμα της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και γενικότερα του ΤΣΜΕΔΕ, τέθηκε και δια ζώσης, από τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ που συμμετείχαν
στην κοινή σύσκεψη της Δ.Ε. του ΤΕΕ με τις Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ στην Αθήνα την 16 και
17/12/2011 όπου ζητήθηκε από τον Πρόεδρο και τη Δ.Ε.
του ΤΕΕ να υπάρξει δυναμική αντίδραση απέναντι στην
Κυβέρνηση για το θέμα με συντονισμένο και ενιαίο σχεδιασμό κεντρικά.
Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο των γενικότερων κινητοποιήσεων που εξήγγειλε το ΤΕΕ για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε και πραγματοποίησε συμβολική κατάληψη στα τοπικά Γραφεία του
ΤΣΜΕΔΕ στο Ηράκλειο, την 22/12/2011 και από 12.00 έως 13.00.
Η σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ στα τοπικά ΜΜΕ,
με τίτλο «ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΑΣ!!!»,
ανέφερε τα εξής:

Από την κατάληψη της Τράπεζας της Ελλάδος την 14/12/2011
στο Ηράκλειο (φωτό εξωφύλλου).

Από την προσυγκέντρωση της Δ.Ε. με τις Διοικήσεις των κλαδικών Συλλόγων στο ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 14/12/2011

Το ΤΕΕ-ΤΑΚ, συνεχίζοντας τις αγωνιστικές του κινητοποιήσεις απέναντι στις μνημονιακές και αδιέξοδες πολιτικές της κυβέρνησης και των υπερεθνικών της εντολέων [ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ] που έχουν καταργήσει μέχρι σήμερα με αντιδημοκρατικό και βίαιο τρόπο όλα τα θεσμικά και επιστημονικά κεκτημένα των
μηχανικών και έχουν υποχρεώσει την ελληνική κοινωνία να υποκύπτει σε πρακτικές που εξυπηρετούν
μόνο τα μεγάλα συμφέροντα ενός διεθνούς εξωπολιτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος αδιαφάνειας
και απληστίας, καλεί τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν δυναμικά στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των ελλήνων μηχανικών και του ΤΕΕ.
Σε έκτακτη συνεδρίαση της Δ.Ε του ΤΕΕ ΤΑΚ ομόφωνα αποφάσισε να στηρίξει τις αποφάσεις των
συλλογικών μας οργάνων για δυναμικές κινητοποιήσεις στο άμεσα προσεχές διάστημα και πιο συγκεκριμένα:
 καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στη συμβολική κατάληψη των γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ στο Ηράκλειο (οδός Σμύρνης 28), την Πέμπτη 22.12.2011, στις 12:00μ, για να διατρανώσουμε την ανάγκη υπεράσπισης των καταληστευόμενων αποθεματικών του ταμείου μας, να εκφράσουμε την απόλυτη
15

αντίθεσή μας στην απαράδεκτη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2012 που απειλεί να διαλύσει τον κλάδο μας και να αναδείξουμε την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού ρόλου του ταμείου μας και
την ουσιαστική συμβολή του στα ζητήματα της πραγματικής ασφάλισης των συναδέλφων μηχανικών.
 Στη συνέχεια καλούμε τα Δ.Σ. των φορέων και των κλαδικών συλλόγων των μηχανικών της Ανατολικής
Κρήτης να συμμετέχουν στη συνάντηση που θα γίνει στα γραφεία του ΤΕΕ-ΤΑΚ (στις 13:00 ) για να υπάρξει συζήτηση και συντονισμός δράσεων για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας.
Ταυτόχρονα, από την Πέμπτη 22/12/2011 διακόπτεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος σε
ό,τι αφορά:
1. δηλώσεις αυθαιρέτων, μέχρι την κατάθεση τροποποιήσεων των ισοπεδωτικών διατάξεων του Νόμου
4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»
2. ελέγχου αμοιβών του ΤΕΕ, μέχρι τη δέσμευση της κυβέρνησης για απόσυρση των αλλαγών του Νόμου
3919/2011.
 ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ!
 ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
ΑΠΟ 1.1.2012, ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!
 ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ!
Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ με τους Εκπροσώπους των κλαδικών Συλλόγων των
Μηχανικών, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εκφράστηκε από όλους ή έντονη αντίθεση τους στη μη απενεργοποίηση από το ΤΕΕ,
τόσο του συστήματος υπολογισμού αμοιβών όσο και του συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων με βάση το Ν.4014/11, παρά
το γεγονός των έγγραφων δηλώσεων της ηγεσίας του ΤΕΕ γι΄ αυτό. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεννόηση με το Περιφερειακό
Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, απέστειλε την επόμενη ημέρα (23/12/2011), την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας
στον Πρόεδρο και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ (κοινοποιώντας την στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κ. Δ. Θεοδωράκη
και υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ):

Η συμμετοχή και η οργή των συναδέλφων σε όσα έγιναν και γίνονται εις βάρος των διπλωματούχων μηχανικών της χώρας, ελευθέρων επαγγελματιών, εργαζόμενων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενων, ανέργων, νέων και συνταξιούχων, ξεχειλίζει.
Στο πλαίσιο των Παντεχνικών συγκεντρώσεων όλοι συμφώνησαν με την θέση που εκφράστηκε και από
το Κεντρικό ΤΕΕ, ότι μοναδική διέξοδος είναι η μετωπική σύγκρουση με αυτές τις πολιτικές και τους
εκφραστές της που οδήγησαν και οδηγούν την χώρα στην απόλυτη ύφεση και στην χρεοκοπία. Τονίστηκε μάλιστα ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στις κινητοποιήσεις των μηχανικών και ήταν κοινή διαπίστωση η ανάγκη για ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις από αυτές που ήδη έχουν εξαγγελθεί
με την κύρια ευθύνη να ανήκει στο Κεντρικό ΤΕΕ για το συντονισμό και την οργάνωση όλων των
προτωβουλιών.
Συνάδελφοι, όπως τονίστηκε και στο ψήφισμα της Παντεχνικής του ΤΕΕ/ΤΔΚ που σας κοινοποιήθηκε
στις 20-12-2011, βασικό αίτημα των Μηχανικών στην Κρήτη είναι οι εντατικοποίηση του αγώνα μας και
η διακοπή του ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης αυθαιρέτων και ελέγχου αμοιβών των μηχανικών, με
βασικό και κυρίαρχο αίτημα το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ και όχι μόνο τις τροποποιήσεις στους Νόμους 4030/11
και 3919/11.
Δυστυχώς με τη χθεσινή (22/12/2011) ανακοίνωση του ΤΕΕ αναστέλλεται η διακοπή του ηλεκτρονικού
συστήματος δήλωσης αυθαιρέτων, ίσως του σοβαρότερου μέτρου πίεσης προς την κυβέρνηση αυτήν την
εποχή, δίχως να υπάρχει καμία θετική εξέλιξη στο μείζον ζήτημα για όλους μας που δεν είναι άλλο από
το Ασφαλιστικό.
Σε μια εποχή που οι μηχανικοί πιέζουν για ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, θεωρούμε απαράδεκτο
να μην τίθεται από το ΤΕΕ ως πρωταρχικό και μείζον ζήτημα το ασφαλιστικό για κάθε μορφή κινητοποίησής μας, όπως και η διακοπή του ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης αυθαιρέτων και ελέγχου αμοιβών των μηχανικών. Αυτό που έχει συμβεί με τα αποθεματικά του ταμείου μας και τις επικείμενες αυξήσεις των εισφορών μας ξεπερνάει κάθε όριο!
Επίσης επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας προς το Κεντρικό ΤΕΕ για το άνοιγμα διαφανών διαδικασιών για
την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για όλες τις αποφάσεις και ενέργειες της διοίκησης του Ταμείου μας
όσον αφορά στη διαχείριση της περιουσίας του. Με σκοπό και στόχο, όχι μόνο τον επιμερισμό των πιθανών ευθυνών, αλλά και τη ριζική επανεξέταση και συναπόφαση για την ορθολογικότερη αξιοποίηση της
περιουσίας του και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης πρότασης για τη μετεξέλιξη
του ΤΣΜΕΔΕ σε έναν πρότυπο και αυτοδιοικούμενο ασφαλιστικό φορέα.
Θεωρούμε απολύτως αναγκαία την εντατικοποίηση των κινητοποιήσεών μας με σημαία το ασφαλιστικό
και μέχρι την πραγματική δικαίωσή μας και αναμένουμε τις σχετικές αποφάσεις τις Δ.Ε. του ΤΕΕ την ερχόμενη Τρίτη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Από την κατάληψη του ΤΣΜΕΔΕ την 22/12/11

Την Πέμπτη 15/12/2011, το ΤΕΕ/ΤΑΚ οργάνωσε Εκδήλωση με θέμα «Συνταξιοδοτικά – εργασιακά δικαιώματα και εφεδρεία» με βασικό εισηγητή τον Καθηγητή εργατικού δικαίου κ. Αλέξη
Μητρόπουλο και τους συνεργάτες του κ. Διονύσιο Τεμπονέρα (εξειδικευμένο σε συνταξιοδοτικά θέματα), Αλεξάνδρα Στίγκα (εξειδικευμένη σε
συνταξιοδοτικά θέματα), και Δημήτρη Μητρόπουλο, Νομικό.
Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκη, ο κ. Αλέξης
Μητρόπουλος παρουσίασε το πρόβλημα που θέτει
ο νέος νόμος 3986 για το συνταξιοδοτικό, σε σχέση
πάντα με τη σοβαρή κρίση που ιδιαίτερα έχει πλήξει το επάγγελμα του Μηχανικού και γενικότερα
τις οικοδομικές δραστηριότητες. Ακολούθησε συζήτηση και απαντήσεις από τον κ. Μητρόπουλο

Από τη σύσκεψη της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ με τους Εκπρο0σώπους των κλαδικών Συλλόγων των
Μηχανικών την 22/12/111

Στο πλαίσιο των Πανελλαδικών κινητοποιήσεων και της Απεργίας των Μηχανικών την Τετάρτη 14-122011, τα Τεχνικά Επιμελητήρια Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, σε απόλυτη συνεργασία με τους φορείς
των Μηχανικών ανέδειξαν τα τεράστια προβλήματα που μαστίζουν τους διπλωματούχους Μηχανικούς,
με αιχμή το ασφαλιστικό και τα οποία μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση. Έγιναν συνεντεύξεις τύπου στα Χανιά και στο Ηράκλειο, συμβολική κατάληψη στο ΤΣΜΕΔΕ και την τράπεζα της
Ελλάδας στο Ηράκλειο, δελτία τύπου και Παντεχνικές Συγκεντρώσεις καθώς και ενημερωτική συζήτηση
για το Ασφαλιστικό με τη συμμετοχή του Εργατολόγου Αλέξη Μητρόπουλου στο Ηράκλειο.
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ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ
Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ
ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ 2010 - 2013
Τα Προγράμματα Δράσης3 τους υπέβαλλαν προς έγκριση στη Δ.Ε. οι Μόνιμες Επιτροπές (Μ.Ε.) της Ν.Ε.
Λασιθίου του Τμήματος για θέματα Ιεράπετρας και Σητείας για την 3ετία 2010 – 2013, τα οποία εγκρίθηκαν από τη
Δ.Ε.(σε κοινή συνεδρίαση της Δ.Ε. με τη Ν.Ε. Λασιθίου
στα γραφεία στον Άγιο Νικόλαο), και στάλθηκαν και στον
Πρόεδρο της «Α» του Τμήματος κ. Γ. Αγαπάκη, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της.

Λασιθίου του τμήματος σχετικές με την αντιμετώπιση επαγγελματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι σε τοπικό επίπεδο.
Η Μ.Ε. Σητείας θα συνεδριάζει τακτικά ανά 15ήμερο, πλην των περιπτώσεων που θα απαιτηθεί να συνεδριάσει έκτακτα για λόγους επείγοντος.
Ο Επιμελητής, Νίκος Μ. Τσουκνάκης, Πολιτικός
Μηχανικός

Προγραμματισμός δράσης της Μ.Ε. της Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα Σητείας
Φαίνονται από αριστερά: ο κ. Διον. Τεμπονέρας, ο κ. Ινιωτάκης, ο κ. Αλ. Μητρόπουλος και η κα Αλ. Στίγκα

και τους συνεργάτες του στα ερωτήματα που
υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση.
Προγραμματίζεται και δεύτερη εκδήλωση για
το ασφαλιστικό, την 18/01/2012 με τη συμμετοχή
του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Χρήστου Σπίρτζη και με
βασικό εισηγητή τον κ. Κων/νο Μακέδο, Πολιτικό
Μηχανικό, μέλος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε, και υπεύθυνο τομέα
Κοινωνικής Ασφάλισης & Εργασίας Τ.Ε.Ε. Περισσότερα, στο επόμενο τεύχος του περιοδικού.

Άποψη της αίθουσας

3

Ο κ. Δ. Μητρόπουλος
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Προγραμματισμός δράσης της Μ.Ε. της Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα Ιεράπετρας

Σας παρουσιάζουμε το γενικό πλαίσιο λειτουργίας
και δράσης της μόνιμης επιτροπής όπως ομόφωνα
αποφασίσαμε για το διάστημα της θητείας της:
- Κατάθεση προτάσεων προς τη Δ.Ε. και τη Ν.Ε.
Λασιθίου του τμήματος, για θέματα Σητείας.
- Συνεργασία με τοπικούς και κοινωνικούς φορείς
(Αυτοδιοίκηση, συλλόγους, κλπ.) για ζητήματα
που από την πλευρά μας θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε για την επίλυσή τους.
- Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Αναπτυξιακές
προοπτικές στην περιοχή της Σητείας», η οποία
θα έχει σα στόχο να καθορίσει τους βασικούς άξονες και τους αναπτυξιακούς στόχους που σαν
τοπική κοινωνία θα πρέπει να θέσουμε για την
ευρύτερη περιοχή της Σητείας. Η ημερίδα θα
μπορούσε να συνδιοργανωθεί και με άλλους φορείς (Ο.Α.Σ., Σύλλογο Ξενοδόχων Σητείας,
Ε.Α.Σ., κλπ.).
- Σύσταση Ομάδας Εργασίας του τμήματος με τη
συμμετοχή μηχανικών της Σητείας, η οποία θα
καταρτίσει προτάσεις για τη θεσμοθέτηση όρων
αλλά και περιορισμών για την ανάπτυξη μονάδων Α.Π.Ε. στην περιοχή μας, όπου – ομολογουμένως – έχουμε το μεγαλύτερο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο Κρήτης
τουλάχιστον, πλην όμως οι εγκαταστάσεις αυτές
είναι εξαιρετικά άναρχα χωροθετημένες, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό αλλά
και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, εξαιτίας της
ασυμβατότητάς τους στις περισσότερες περιπτώσεις με τις υφιστάμενες χρήσεις γης.
- Κατάθεση προτάσεων προς τη Δ.Ε. και τη Ν.Ε.

Η Μόνιμη Επιτροπή Ιεράπετρας σας παρουσιάζει το πρόγραμμα δράσης της όπως αυτό αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση της επιτροπής.
1. Κατάθεση προτάσεων της επιτροπής για μελλοντική τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Ιεράπετρας
ώστε να βελτιωθεί ως ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης της περιοχής μας.
2. Μελέτη αναπτυξιακού μοντέλου για την περιοχή μας με σκοπό την ενσωμάτωση του στο νέο
Περιφερειακό Χωροταξικό Κρήτης που αναθεωρείται.
3. Κατάθεση προτάσεων για κατασκευή έργων για
την ανάπτυξη της περιοχής, π.χ ολοκλήρωση
πολεοδομικού σχεδίου πόλης , παρακαμπτήριων
οδών Ιεράπετρας – Γρα Λυγία.
4) Προτάσεις για αναθέσεις νέων μελετών έργων με
σκοπό την χρηματοδότηση τους από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
5) Διοργάνωση εκδηλώσεων- ημερίδων με ενημερωτικό χαρακτήρα με βάση τις αλλαγές της τεχνικής νομοθεσία και τις νέες τεχνολογίες.
6) Σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των νέων μηχανικών με
έμφαση στη μέγιστη δυνατή εσωτερική πληροφόρηση και επικοινωνία μεταξύ των τοπικών μελών.
Ο Επιμελητής, Σταύρος Δαμηλάκης, Αγρ-Τοπογράφος Μηχανικός

Για τα Προγράμματα των υπόλοιπων Μ.Ε. βλέπε αντίστοιχα άρθρα στα τεύχη 97 και 98 του περιοδικού.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε. «ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΙΝΥΑΕ.
Σε συνέχεια των δράσεων εξωστρέφειας και ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων, μέλη της Μόνιμης
Επιτροπής (Ι. Ασπιρτάκης, Η. Σπανάκης) συναντήθηκαν με το Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) κο
Θεόδωρο Κωνσταντινίδη στα γραφεία του ΕΛΙΝΥΑΕ- Παράρτημα Κρήτης.
Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε τα παρακάτω θέματα:
• Γνωστοποίηση και ενημέρωση του Προέδρου του
ΕΛΙΝΥΑΕ για τις δράσεις της ΜΕ του ΤΕΕ-ΤΑΚ.
• Ανταλλαγή πληροφοριών για τα θέματα Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας που απασχολούν την Ανατολική Κρήτη.
• Διερεύνηση ενδιαφέροντος για διεξαγωγή ημερίδας στο Ηράκλειο, με θέμα σχετικό στην

•

Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια.
Διερεύνηση για υλοποίηση κοινών δράσεων (π.χ.
μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων, κλαδικές μελέτες, διερεύνηση ατυχημάτων κ.α.)

Από τη συνάντηση προέκυψε το έντονο ενδιαφέρον του ΕΛΙΝΥΑΕ και του ίδιου του προέδρου για
τη διοργάνωση ημερίδας στο Ηράκλειο με θέμα την
Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια υπό την αιγίδα
του ΤΕΕ-ΤΑΚ. Μάλιστα, έγιναν προτάσεις για το περιεχόμενο των εισηγήσεων και τις κατευθυντήριες
γραμμές της ημερίδας. Από το ΕΛΙΝΥΑΕ, προτίθενται να συμμετέχουν 3 στελέχη μεταξύ των οποίων
και ο ίδιος ο Πρόεδρος κος Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

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 συμμετέχουν 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 φορείς5. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναπτύχτηκαν οι εξελίξεις στα θέματα αντιμετώπισης περιπτώσεων σεισμικής επικινδυνότητας

και η μετάφραση του εγχειριδίου οδηγιών που πρόεκυψε από τις διεργασίες του προγράμματος στα Ελληνικά.
Η παρουσία του ΤΕΕΤΑΚ τόσο στο σεμινάριο
του ΟΑΣΠ όσο και του σεμιναρίου PATCH 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.

Μ.Ε. «ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ» - ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
ΤΟ Δ.Ν.Τ. βρίσκεται στη Γουατεμάλα από
το 1984. Τα τελευταία εφτά χρόνια η χώρα
εμφανίζει εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη που θα ζήλευαν πολλά ανεπτυγμένα
κράτη.
Ο μέσος όρος αγγίζει το 4%! Ωστόσο, την
ίδια στιγμή, το 1 στα 2 παιδιά κάτω των 5 ετών υποφέρει από την πείνα και τον υποσιτισμό.
Ένα ντοκιμαντέρ συγκλονιστικών αντιφάσεων, όπου τα υπέροχα οικονομικά στοιχεία
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική
ζωή.

ΔΡΑΣΕΙΣ Μ.Ε. «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ –
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20114
Στις 22 Νοεμβρίου διεξήχθη στο
Ηράκλειο στα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης το σεμινάριο
που διεξήγαγε ο ΟΑΣΠ(www.oasp.gr)
στο πλαίσιο της πανελλήνιας δράσης
του για την ενημέρωση στελεχών των
περιφερειών και παρατηρητών σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης
για την περίπτωση σεισμού. Στο σεμινάριο ομιλήτριες ήταν η Κυρία Χ. Κουτρουμίχου και η Κυρία Δρ
Μ. Κούρου διευθύντριες των τμημάτων επιχειρήσεων και εκπαίδευσης αντίστοιχα του ΟΑΣΠ. Αναπτύχτηκαν θέματα που αφορούν τις προβλεπόμενες
διαδικασίες που θα πρέπει να αναπτυχθούν σε περίπτωση σεισμού και την επικαιροποίηση τους. Επίσης

4
5

συζητήθηκαν τα
διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές ενότητες της
Κρήτης καθώς και
ζητήματα που προέκυψαν σε προσφάτους σεισμούς. Στην
παρούσα εκδήλωση
παραβρεθήκαν και
οι Κυρία Βάνα Σφακιανάκη μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕΤΑΚ καθώς επίσης
και Κύριος Βασίλης Σκαρβελάκης Αν Επιμελητής
της Μόνιμης Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και
Αντισεισμικού Σχεδιασμού του ΤΕΕΤΑΚ.
Στις 28 Δεκεμβρίου 2011 διεξήχθη στο Ηράκλειο
και το μουσείο φυσικής ιστορίας το σεμινάριο στο
π λ α ί σ ι ο τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς PAT C H
(http://www.montesca.it/patch) που αφορά αφενός

Από το συνάδελφο Βασίλη Σκαρβελάκη, Πολιτικό Μηχανικό MSc, Αναπληρωτή Επιμελητή της Μόνιμης Επιτροπής
Σ.Σ. βλέπε και αντίστοιχο άρθρο στο τεύχος 98 του περιοδικού, συνέχεια του οποίου αποτελεί το παρόν άρθρο.
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Μετά από πρόταση της Μ.Ε. «Προβολής & προώθησης των δράσεων του Τμήματος», για προβολή
σειρά ντοκιμαντέρ, με επίκαιρα θέματα, μεταξύ αυτών και από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Εξάντας», και
την εξασφάλιση σχετικής άδειας προβολής από τον
«Εξάντα», ξεκίνησε η προβολή τους, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο
Ηράκλειο.
Στόχος είναι μέσω των ντοκιμαντέρ και των ταινιών οι οποίες θα προβληθούν στον χώρο του Επιμελητηρίου, να προκληθεί ένας γόνιμος διάλογος, με
αντικείμενο την θεματολογία των προβολών. Οι
προβολές, που ήδη ξεκίνησαν, είναι ανοικτές στο
κοινό, προκειμένου να είναι ελεύθερη η προσέλευση
και μη Μηχανικών, και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Μεταξύ των ντοκιμαντέρ που προβάλλονται είναι και τα παρακάτω από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Εξάντας»:

 Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 21.00: Προβολή του ντοκιμαντέρ: «Πεθαίνοντας στην Αφθονία»
Περίληψη:
«Ελέγξτε το πετρέλαιο και θα ελέγχετε έθνη. Ελέγξτε το φαγητό και θα ελέγχετε τον κόσμο».
Χένρι Κισινγκερ 1974
Μια χούφτα πολυεθνικές εταιρείες έχουν καταφέρει να ελέγξουν την «καρδιά» του φαγητού
που βάζουμε στο καθημερινό μας τραπέζι: Τον ίδιο τον σπόρο και ως εκ τούτου την παγκόσμια
γεωργική παραγωγή.
Οι χρηματιστές στον ανεπτυγμένο κόσμο τζογάρουν με τα τρόφιμα, ανεβοκατεβάζοντας τις τιμές, παίζοντας με το θεμελιώδες δικαίωμα των
ανθρώπων να έχουν πρόσβαση στο φαγητό.Την
ίδια στιγμή σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποσιτίζονται και 25.000
πεθαίνουν κάθε μέρα από πείνα.
Μήπως η Γη αδυνατεί πλέον να θρέψει τους

 Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 21.00: Προβολή του
ντοκιμαντέρ: «Υπέροχη Μακροοικονομία»
Περίληψη:
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 Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 21.00: Προβολή του ντοκιμαντέρ: «Ο υπάκουος τίγρης»
Περίληψη:
Επί σχεδόν δύο δεκαετίες η Ιρλανδία υπήρξε το
παγκόσμιο υπόδειγμα του νεοφιλελεύθερου τρόπου ανάπτυξης. Ένα εργαστήριο απόδειξης του
δικαίου της εφαρμογής του, στο οποίο το ρόλο
του πειραματόζωου είχε πάρει το φτηνό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της χώρας. Κυβέρνηση, τράπεζες και κατασκευαστές είχαν μεθύσει από το νέκταρ του χρήματος, συμπαρασύροντας όλοκληρο τον κοινωνικό ιστό. Ο «Κέλτικος Τίγρης», όπως ονομάστηκε η ιρλανδική οικονομία, έδωσε απλόχερα υποσχέσεις ευημερίας σε
έναν λαό, που ιστορικά αγκομαχούσε από τη
φτώχεια, τη μετανάστευση και την ανεργία. Και
φαινόταν να τα πηγαίνει περίφημα! Ωστόσο, η
χώρα μετά από χρόνια εντυπωσιακής ανάπτυξης, προσγειώθηκε ξαφνικά και ανώμαλα στην αγκαλιά του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης και
του ΔΝΤ. Στην ίδια θέση με την Ελλάδα και την
Πορτογαλία, αλλά για λόγους διαφορετικούς,
που ωστόσο έφεραν το ίδιο αποτέλεσμα: Έσπρωξαν την Ιρλανδία από την κορυφή, από παράδειγμα προς μίμηση, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

 Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 21.00: Προβολή του ντοκιμαντέρ: «Το πείραμα της Αργεντινής»
Περίληψη:
Το Δεκέμβριο του 2001 στο Μπουένος Άιρες,
πλήθος κόσμου κατεβαίνει στη κεντρική πλατεία. Η Αργεντινή, έχει χρεοκοπήσει. Η κυβέρνηση έχει παραιτηθεί και ο Πρόεδρος της Αργεντινής διαφεύγει από το Προεδρικό Μέγαρο με ελικόπτερο μέσα στη θύελλα του οργισμένου λαού
που συγκρουόταν με την αστυνομία, έσπαγε
τράπεζες, λεηλατούσε σούπερ μάρκετ και φώναζε μαζικά «Να φύγουν όλοι!». Η κοινωνική έκρηξη του 2001, ήταν το τέλος ενός νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου διάρκειας 10 ετών και
άφησε πίσω της 35 νεκρούς (δολοφονημένους από την αστυνομία και τους ιδιωτικούς φρουρούς
των τραπεζών), 30.000 παράπλευρες απώλειες
(ανθρώπους που αυτοκτόνησαν, η υπέστησαν
καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια), και περίπου 20.000.000 ανθρώπους (πάνω από το μισό
του πληθυσμού) βουτηγμένους στην φτώχεια και
τη μιζέρια.

 την αναλυτική καταγραφή των εισφορών που
καταβάλλουν οι μηχανικοί είτε μέσω της ασφάλισης τους είτε μέσω εγγυητικών επιστολών, αμοιβών μηχανικών κλπ.
 Γενικότερος στόχος της ομάδας εργασίας θα αποτελέσει η αξιολόγηση της λειτουργίας του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον

στο τοπικό παράρτημα), αλλά και η αξιολόγηση
του επιμερισμού των πάσης φύσεως εισφορών
που καταβάλλουν οι μηχανικοί.
Η Δ.Ε. ενέκρινε την πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής, και τα μέλη της Ο.Ε. θα είναι από τα μέλη
της Μ.Ε., και αναμένεται να οριστούν μετά από πρόταση της Μ.Ε.

ενδιαφέροντα
μικρά αλλά

Σχεδόν 10 χρόνια μετά, ο Γιώργος Αυγερόπουλος, που είχε εργαστεί στην Αργεντινή το 20012002 κατά την περίοδο της κρίσης, επιστρέφει
για μια νέα αυτοψία στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνική κατάσταση της χώρας.

κατοίκους της; Τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο! Η κρίση των τροφίμων, όπως θα περάσει
στην ιστορία, συμβαίνει την στιγμή που ο πλανήτης παράγει περισσότερο φαγητό από ποτέ.
Το «Πεθαίνοντας στην Αφθονία» ξεδιπλώνει
μπροστά σας το βασίλειο του Παραλόγου, τις
διαπλοκές ενός συστήματος, στο οποίο υπάρχει
μεν επάρκεια φαγητού, αλλά είναι τόσο ακριβό
που οι φτωχοί δεν μπορούν να το αγοράσουν.

• Θέματα ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ κ. Ι. Αλαβάνος, συμμετείχε στη συνεδρίαση της 3/11/2011 της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ και ενημέρωσε για τις εξελίξεις και τις σημερινές ανανεωμένες δυνατότητες του ΙΕΚΕΜ, όπως πχ τη διεξαγωγή
σεμιναρίων (ή και ημερίδων) μέσω διαδικτύου (σύγχρονα6 και ασύγχρονα7). Η Δ.Ε. ζήτησε από τον κ. Αλαβάνο να καταβληθεί προσπάθεια από το ΙΕΚΕΜ για μείωση του κόστους των αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων (όπως πχ του σεμιναρίου για την εφαρμογή του πρόσφατου Ν.4014/11 για τα αυθαίρετα). Η Δ.Ε. επίσης πρότεινε στον
κ. Αλαβάνο, να διοργανωθούν άμεσα δύο σεμιναριακού τύπου ημερίδες: η πρώτη για
τον τρόπο εκπόνησης των πραγματογνωμοσυνών του ΤΕΕ και η δεύτερη8 για την εφαρμογή του πρόσφατου Ν.4014/11 για τα αυθαίρετα.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μ.Ε. «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
 τη διοργάνωση εκδήλωσης-συζήτησης με θέμα:
«Α. Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό, Β. ΠαροχέςΕισφορές Ταμείου», με την παρουσίαση της επεξεργασίας του ερωτηματολογίου και την παρουσία στελεχών από το ΤΣΜΕΔΕ.
 τη σύνταξη προτάσεων για τη λειτουργία του
ΤΣΜΕΔΕ με βάση τα συμπεράσματα από την
παραπάνω εκδήλωση.
 την καταγραφή των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών-ελευθέρων επαγγελματιών και σύγκριση αυτών.

Τη σύσταση Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε.) που θα ασχοληθεί με το ασφαλιστικό των Μηχανικών, πρότεινε στη Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΑΚ η Μ.Ε. «Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού και Αλληλεγγύης Μηχανικών». Η Ο.Ε. θα έχει ως
κύριους στόχους:
 την επεξεργασία των απαντήσεων των μηχανικών στο ερωτηματολόγιο (βλ. αφιέρωμα) που συντάχθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή «Επαγγελματικών Θεμάτων, Ασφαλιστικού και Αλληλεγγύης Μηχανικών» και αφορά στη λειτουργία του
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
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6
7
8

Σεμινάρια τα οποία ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί μέσω διαδικτύου την ώρα που διεξάγονται
Σεμινάρια τα οποία ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μέσω διαδικτύου όποτε θέλει αυτός.
Το σεμινάριο για τις δηλώσεις αυθαιρέτων έχει ήδη πραγματοποιηθεί, βλέπε σχετικό άρθρο στις σελίδες του παρόντος τεύχους.

23

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»
9/11/2011

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 ανάπτυξη του μαζικού έναντι του ποιοτικού

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 αποδοχή του αφανισμού
τους.
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 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 φορολογικό 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

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,
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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 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.

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!

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΜΕ
ΘΕΜΑ «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ»
9/11/2011
Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2011, μετά από

 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

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.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ! ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ!

ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «Α» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

πρόταση της ΑΜΑΚ, σχετικά με τα αποθεματικά του ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
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
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.
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22/11/2011
Την παρακάτω επιστολή στο ΕΤΑΑ - Τομέα Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων απέστειλε ο Πρόεδρος της «Α»
ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γ. Αγαπάκης:

Κύριε Πρόεδρε, πολλά μέλη της Αντιπροσωπείας του τμήματος μας εκφράζουν ανησυχίες, αγωνία και
ιδίως ερωτήματα, αναφορικά με ζητήματα ασφάλισης, εισφορών και συντάξεων.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως στην προσεχή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(14/12/2011) ή σε άλλη ημέρα που θα μας υποδείξετε στα πλαίσια ημερίδας ή εσπερίδας, να παραστεί μέ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
λος του Δ.Σ. ή ενημερωμένο στέλεχος του Ταμείου (ΤΣΜΕΔΕ), προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη μας
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
και να απαντήσει σε ερωτήσεις τους για τα παραπάνω αναφερθέντα θέματα. Παρακαλούμε για την αντα.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
πόκριση σας.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α. Για τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ τον Δεκέμβριο

ΤΗΝ ΚΑΤΣΑΝΕ ΤΗ ΒΑΡΚΑ!

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ / ΩΡΑ 0
ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΟΥΝ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
«ΚΟΥΡΕΜΑ» ή ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ!
ΔΕ ΜΕΝΕΙ ΤΩΡΑ ΠΑΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΕ ΝΑ ΚΟΥΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ...ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ!
Σε πλήρη παραλογισμό οδηγούμαστε όταν ξυπνούμε και κοιμόμαστε με την αγωνία να υλοποιηθεί η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί μια ώρα αρχύτερα το νέο μνημόνιο. Για
να γί0α έχουμε απαιτήσεις και ότι θα ενταχθούμε χωρίς διαμαρτυρίες στο νέο σκηνικό της ανεργίας, της μετανάστευσης, της κακοπληρωμένης ετεροαπασχόλησης, για να μη μας συμβούν
τάχα τα χειρότερα;
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ!
Περνάνε μέσα από το νέο σκηνικό που στήνεται, τις ανακατατάξεις για τις οποίες δουλεύουν
πυρετωδώς, την «αναδιάρθρωση» που θα μας οδηγήσει στη «νέα εποχή», την εποχή της απόλυτης κυριαρχίας των μεγάλων σχημάτων, των νέων λόμπυ, της οργανωμένης δόμησης, της
«πράσινης ανάπτυξης», των ειδικών οικονομικών ζωνών, της κατάργησης του μισητού δημόσιου τομέα, του ελέγχου της εκπαίδευσης και της έρευνας από τις ανάγκες της αγοράς, δηλαδή
τη διάσωση της οικονομίας των δεικτών κι όχι των ανθρώπων, σε πολύ χειρότερη έκδοση από
ότι την έχουμε ζήσει ήδη.
Περνάνε μέσα από όλη τη νομοθεσία που αιφνιδιαστικά, καταιγιστικά, με ή χωρίς προσχηματική διαβούλευση, ψηφίζεται με συνοπτικές διαδικασίες και που αφορά το επάγγελμα και τη ζωή
μας αλλά και τη ζωή του τόπου μας, όχι όμως και των πολιτών του.
ΤΟ ΤΕΕ Σ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙ
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Κάποτε αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει ένα τέλος!
Κάποτε σ’ αυτή τη χώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς για μας!
Κάποτε οι θυσίες πρέπει να ενταχθούν σ’ ένα όραμα, σε μια πραγματική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, να πάψει ο πλούτος, τα φωτεινά μυαλά και τα όνειρα να μεταναστεύουν, να πάψουν να μας κλέβουν τον τόπο και τη δουλειά μας.
Κάποτε πρέπει να πάψουν να εξαρτώνται όλα από τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις εντολές και τη διαμεσολάβηση του Ραϊχεμπαχ, του Φούχτελ και της Τρόικας!
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ
✔ ΚΑΝΕΝΑ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
✔ ΚΙΝΗΜΑ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
✔ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ TOY TEE ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΕΕ,
ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΑΦΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟ!

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

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΤΑΝ ΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟ
Μπροστά στην φοβερή κατάσταση που δημιουργείται με την ληστεία των αποθεματικών
του ΤΣΜΕΔΕ (μετατροπή ομολόγων σε ομόλογα από την Τράπεζα Ελλάδος, κούρεμα ομολόγων,
απώλειες αξίας μετοχών τράπεζα Αττικής και πάνω σ αυτά η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών μας) το ΤΕΕ αναγκάστηκε να δείξει ότι κάτι κάνει.
Με ανακοινώσεις του στις 12-12-11 και 16-12-11 απειλούσε θεούς και δαίμονες. Καταλήψεις υπηρεσιών, διακοπή λειτουργίας των επιτροπών, θα έριχνε το σύστημα αμοιβών, θα βρει
τα αυθαίρετα της πολιτείας, των super market και των τραπεζών, θα συντονιστεί με τους συλλόγους, θα ξεσηκώσει τους μηχανικούς, θα κάνει ανοιχτές αντιπροσωπείες κτλ
Στις 19-12-11 και 22-12-11 επαναλάμβανε τις … απειλές του.
Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Ούτε το σύστημα των αμοιβών δεν έπεσε, παρόλο που αυτό
διακήρυτταν ότι έγινε στην ιστοσελίδα, ενώ στην συνέχεια πληροφορηθήκαμε ότι αυτό επαναλειτουργούσε!
Όμως αυτά ήταν αναμενόμενα. Όχι μόνο γιατί αυτή είναι η φύση του. Αν παρακολουθήσουμε:
- την απάντηση του ΤΕΕ στις 15-11-11 στην απόφαση της 10ης Αντιπροσωπείας του Τμήμα.
Κεντρικής Μακεδονίας στις 11-11-11
- την ανακοίνωση της 6-12-11, που κατάπινε τις αυξήσεις και «παρακαλούσε να πληροφορηθεί αν μπορούσαν να υλοποιηθούν οι προτάσεις του» για τους νέους μηχανικούς,
- ακόμη και στην ανακοίνωση της 16-12-12, πληροφορηθήκαμε ότι ζήτησε να επιβληθεί εισφορά 10 € υπέρ ΟΑΕΔ!
Το συμπέρασμα είναι ότι:
- ο λύκος δεν μπορεί να φυλά τα πρόβατα
- δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς οι «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».
Προτείνουμε άμεσος στόχος πάλης να γίνει:
- η αλλαγή πλεύσης του ΤΕΕ στο πλευρό του λαϊκού κινήματος και των ταξικών αντιμονοπωλιακών δυνάμεων ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ και ΠΑΣΥ που με συνέπεια έχουν ταχθεί όλα αυτά τα
χρόνια κατά των φιλομονοπωλιακών πολιτικών της Ε.Ε.
- η κεντρικά σχεδιασμένη λαϊκή κυβέρνηση

Β. Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης
Με τις σημερινές συνθήκες ιδιοκτησίας και οικονομικής κατάστασης η ψήφιση των προωθούμενων μέτρων θα είναι ένα σημαντικό κτύπημα στην μικροιδιοκτησία με σκοπό την απαξίωση της αξίας της γης και τον έλεγχο της, που θα έχει συνέπεια χειρότερες συνθήκες διαβίωσης για τον λαό και τα μικρά τεχνικά γραφεία. Η απάντηση, όπως και παραπάνω, είναι ότι
χώρα μας έχει ικανούς μηχανικούς για μία κεντρικά σχεδιασμένη κάλυψη των λαϊκών οικιστικών αναγκών και επενδυτικών προγραμμάτων με γνώμονα τις ευρύτερες λαϊκές ανάγκες.

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

2012_ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
Ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και ένα «νέο όραμα»
Το 2011 μας άφησε με μια δόση απόγνωσης και πολλά μέτρα που καταβαράθρωσαν τα εισοδήματα μας και κάθε έννοια δικαίου,
αφού για μια ακόμη φορά οι πολλοί κληθήκαμε να ματώσουμε για να καλυφθούν τα λάθη και οι παρασπονδίες των «λίγων και εκλεκτών». Δάνεια που «χάθηκαν» στα γρανάζια της κομματοκρατίας, της κλεπτοκρατίας, της διαπλοκής και ενίοτε στους διαδρόμους της αθηναϊκής συγκεντρωτικής γραφειοκρατίας , «μεσοπρόθεσμες» ρυθμίσεις που επιβάλλουν οριζόντιες μειώσεις και διάλυση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής ασφάλισης, εκτεταμένη κατεδάφιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Δημόσιο χρέος, χωρίς κανείς να ξέρει πόσα χρωστάμε, τι χρωστάμε και το βασικότερο σε ποιους τα χρωστάμε, με την αχαλίνωτη
αύξησή του να προδιαγράφει την καταστροφή της οικονομίας και της παραγωγικής δομής της χώρας.
Σήμερα που το χαλί σηκώθηκε και η σκόνη των τελευταίων δεκαετιών της πλαστής καταναλωτικής ευδαιμονίας σκορπίστηκε, γίνεται για άλλη μια φορά αντιληπτό στον Έλληνα πολίτη ότι το ελληνικό κράτος με βραχυπρόθεσμες πάντα επιλογές χτίστηκε με όρους «κατανάλωσης του μέλλοντος» και επιλογές που δέσμευαν τις επόμενες γενιές. Ο τόπος αλλάζει κι εμείς εμβρόντητοι παρακολουθούμε, από τα
τηλεπαράθυρα της
αποχαύνωσης,
τους «λίγους και εκλεκτούς» να διαπιστώνουν εκ των
υστέρων, έκπληκτοι, τις μεταβολές. Κατανοούμε
εκ των υστέρων τις
διαχρονικές συνθήκες που παγιώθηκαν στην κοινωνία δημιουργώντας
ένα καθοριστικό
πλέγμα αιτιακών
μηχανισμών της
κρίσης. Μηχανι- Εικόνα του Banksy.
σμοί που επιμένουν και επιβιώνουν επιφέροντας περίπου τις ίδιες συνέπειες. Μόνο κατανοώντας τους μπορεί κανείς να περιγράψει και να ερμηνεύσει τις κρίσεις που εδώ και δύο αιώνες μαστίζουν το ελληνικό κράτος και να αναγνωρίσει το βαρύ τίμημα που προκάλεσαν.
Τίμημα οικονομικό: Φόροι ατελέσφοροι ένεκα ψηφοθηρίας, διοικητικές δαπάνες υπέρογκες λόγω πατρωνίας, στρατιωτικές δαπάνες «αιματηρές» χάρη σοβινιστικής πλειοδοσίας.
Τίμημα πολιτικό: Μια δημοκρατία που κατατρώγεται από τα καρκινώματα της δημαγωγίας και του λαϊκισμού.
Τίμημα πολιτισμικό: Μια κοινωνία εκμαυλισμένη από τη δημαγωγική κολακεία και τη μυθοποίηση της υλικής αντιπαροχής, που
βλέπει τις αξίες της να ανατρέπονται, την ιστορική της ταυτότητα να διαστρεβλώνεται και τον παραδοσιακό της πολιτισμό να χάνεται χωρίς στη θέση του να δημιουργείται ένα νέο αξιόπιστο «παράδειγμα».
Δυο είναι οι βασικές κατευθύνσεις για το τι πρέπει κάνουμε τώρα, το νέο χρόνο, για να ανατρέψουμε τα δεδομένα και τη «απληστία» του συστήματος να αποφασίζει «πριν από εμάς για εμάς», και συνοψίζονται από δύο απλές αλλά συνάμα δυνατές φράσεις: 2012 / ΑΓΩΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΑΓΩΝΑΣ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ για να επιβιώσουμε όλοι, ιδίως οι αδύναμοι, χωρίς να εξαθλιωθούμε, για να υπάρχει η Ελλάδα ως δημοκρατικό κράτος, ως οικονομία έστω αδύναμη αλλά με κοινωνική αλληλεγγύη, με θεσμούς έστω ατελείς αλλά εξελισσόμενους· και, κυρίως, ως κοινωνία πολιτών με διαφορετικές απόψεις που επιλέγουν όμως συνειδητά το διάλογο και τη συνεργασία αντί για έναν «εμφύλιο πόλεμο» όλων εναντίον όλων, άκαιρο και αυτοκαταστροφικό.
ΑΓΩΝΑΣ με όραμα είναι σήμερα η μόνη διέξοδος που έχουμε.
Όσοι πιστεύουν ότι είναι απλά μια ακόμα δύσκολη ιστορική συγκυρία που θα περάσει θ’ απογοητευθούν, όχι γιατί τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά γιατί τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει δίχως την δική μας συμμετοχή. Με τους σημερινούς όρους η αποχή δεν
είναι απλά συνενοχή, είναι ενεργός συμμετοχή στην καταστροφή της ζωής μας.
Η ελπίδα έχει νόημα όταν έχει μια βάση και μια αφετηρία. Δεν έχουμε δικαίωμα να καταστρέφουμε τα πάντα συντηρώντας μάταιους αδιέξοδους υπολογισμούς. Οι άνθρωποι, ως «όντα πολιτικά» κάνουν τομές, αποφασίζουν, προχωρούν. Γι’
αυτό σήμερα χρειαζόμαστε ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ για ν’ αναθαρρήσουμε και ξεπερνώντας το χάος που μας απειλεί,
να θεμελιώσουμε ΤΟ ΝΕΟ, ΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ, ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ.
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ΕΥΔΕ/
ΒΟΑΚ
2012

Από το

Γιώργο Αγαπάκη,
Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, Πρόεδρο της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ, Προϊστάμενο της
ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, Αναπλ. Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ/Αποσελέμη

Η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ για έβδομη συνεχή χρονιά, αντέχοντας ακόμα στις συγκυρίες και
συνεχίζοντας μία παράδοση, εξέδωσε το 7ο ετήσιο επιτραπέζιο ημερολόγιο της. Ο
σκοπός της κάθε έκδοσης ήταν όχι μόνο ο πρακτικός καθημερινός λειτουργικός χαρακτήρας του ημερολογίου αλλά και η παρουσίαση διαφόρων ολοκληρωμένων ή ημιτελών έργων της Υπηρεσίας, με διαφορετική κάθε φορά θεματολογία. Τέτοιες θεματικές ενότητες ήταν τα παλαιά και νέα γεφύρια, οι οδικές και υδραυλικές σήραγγες, οδικοί άξονες, κ.α. της Κρήτης.
Το ημερολόγιο του 2012 έχει πιο εικαστικό χαρακτήρα, με θέμα «Φωτογραφήματα έργων». Παρουσιάζονται ασπρόμαυρες κυρίως αλλά και έγχρωμες φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από συναδέλφους της Υπηρεσίας, διαφόρων θεμάτων από
έργα υπό εκτέλεση, με επίκεντρο τον άνθρωπο από άλλη όμως οπτική θεώρηση.
Χαρακτηριστικό είναι το εισαγωγικό κείμενο που ακολουθεί ………...
(Σημείωση: Το ημερολόγιο μπορούν να πάρουν οι συνάδελφοι δωρεάν από την
γραμματεία της Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ)), μέχρι εξάντλησης των αντιτύπων.
Φωτογραφήματα έργων.
Ως έργα ανθρώπων, οι δομικές κατασκευές, αποτελούν σύνθεση της λειτουργικής
ανάγκης που εξυπηρετούν, των μέσων και των υλικών που είναι διαθέσιμα, των κοινωνικών σχέσεων που κυριαρχούν, καθώς και των επιρροών που ασκεί στους δημιουργούς τους η αισθητική που αναπτύσσει το κοινωνικό περιβάλλον.
Εργοτάξια, κόντρα στο φυσικό τοπίο και το ηλιοβασίλεμα. Τόνοι από σίδερα χωμένα σε τεράστιους όγκους από σκυρόδεμα, «βουνά» από χώματα και ατέλειωτες ριγμένες πέτρες, βαριά μηχανήματα με την γνωστή τους ασχήμια, κόντρα όλα αυτά στην ομορφιά του αιώνιου φυσικού τοπίου, που σκεπάζει η αέρινη ωραιότητα των ηλιοφώτιστων νεφών του. Και μ’ όλα αυτά σε πρώτο πλάνο, αγώνας δρόμου εργολάβων, μηχανικών, εργοδηγών και άλλων για να προλάβουν στο «τσακ» τις προθεσμίες των παρατάσεων. Και ο αγώνας αυτός συμπληρώνεται με τον μόχθο των ντόπιων και αλλοδαπών
τεχνητών-εργατών, την δυσκολία και τον κίνδυνο της δουλειάς για το μεροκάματο και
με συνεχή μαραθώνιο αγωνίας για όλους μας, για το αν, το εφόσον ….. και το πρέπει.
‘Ετσι όλοι μας μέσα σε ένα διαρκές κυνηγητό του χρόνου, με τον όποιο σκοπό βάζει ο καθένας, οι εργολάβοι το κέρδος, οι μηχανικοί και οι άλλοι εργαζόμενοι την αξιοπρεπή επιβίωση τους, παραδίνουμε το έργο στον χρήστη πολίτη.
Και μετά πάλι απ’ την αρχή. …..
«Ξεκινάει πάλι,
δείχνει, αρμενίζει, μοιάζει
κατάρτι ουράνιου καικιού
Γιώργος Αγαπάκης
να βγαίνει βόλτα του Θεού η απορία:
Προϊσ/νος ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ
πως αντέχουμε οι άνθρωποι;» Κ.Δημουλά
Αν. προϊσ/νος ΕΥΔΕ/Αποσελέμη
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Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

της εκτός σχεδίου δόμησης
και το μεθοδευμένο σχέδιο

Από το

Μιχάλη Χωραφά,
Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ

 Αλλαγή του τρόπου περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
 Καθορισμός προδιαγραφών για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα (σε διαβούλευση) και
 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων
γης (σε διαβούλευση).

Κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών παρατηρείται μια πρωτοφανής παραγωγικότητα στη σύνταξη και ψήφιση νέων νομοθετημάτων με ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό
αυτών να αποτελούν στον κλάδο των μηχανικών και της ακίνητης περιουσίας. Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένα:
 Ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις
 Η προστασία της βιοποικιλότητας
 Τακτοποίηση Η.Χ.
 Ρύθμιση αυθαιρέτων
 Νέοι μειωμένοι όροι δόμησης στους οικισμούς
 Αλλαγή του τρόπου έκδοσης αδειών
 Κατάργηση της παραχώρησης δρόμων σε
οικισμούς

Η ποσότητα αυτή δεν αποτελεί α priori
αρνητικό στοιχείο, όμως αν τα νομοθετήματα εξεταστούν προσεκτικά, πραγματικά είναι
απορίας άξιον όλοι όσοι την ψηφίζουν πως
και πότε ενημερώνονται αναλυτικά και κατανοούν σε βάθος τις αλλαγές οι οποίες επέρχονται. Πιστεύω ακράδαντα ότι ακόμα και εξειδικευμένοι επιστήμονες στα αντικείμενα
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αυτά θα χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για
να κατανοήσουν τις συνέπειες.
Σκοπός όμως του άρθρου είναι να εστιάσει σε μια κοινή συνιστάμενη των περισσότερων νόμων λαμβάνοντας αφορμή από τον
τελευταίο αναφερόμενο, δηλαδή το προεδρικό διάταγμα που βρίσκεται σε διαβούλευση και αφορά στις «κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης». Το διάταγμα γενικά θα επιφέρει μια τακτοποίηση των χρήσεων γης, δηλαδή με απλά λόγια θα καθορίζει
ζώνες (περιοχές) όπου θα εγκαθίστανται
τουριστικές δραστηριότητες, άλλες ζώνες
για γεωργικες/κτηνοτροφικες δραστηριότητες άλλες ζώνες για βιοτεχνικες/βιομηχανικες δραστηριότητες κτλ. Αυτά θεωρητικά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ήταν εδώ και δεκαετίες απαίτηση του τεχνικού κόσμου αλλά και του συντάγματος.
Όμως η παγίδα σε αυτό το ΠΔ είναι η θέση
της κατοικίας. Ουσιαστικά μελετώντας τα
άρθρα 14 &15 γίνεται αντιληπτό ότι πλέον
απαγορεύεται η κατοικία σε εκτός σχεδίου
περιοχές. Αυτή η απαγόρευση είναι το
σκληρότερο οικονομικό μέτρο που έχει ληφθεί έως σήμερα καθώς απαξιώνονται περιουσίες. Το σοκ ολοκληρώνεται με το άρθρο
16 που αναφέρεται στην άμεση εφαρμογή
του προεδρικού διατάγματος σε επίπεδο οικοδομικών αδειών. Ενώ δηλαδή κάθε εξειδικευμένος χωροτάκτης μηχανικός θα ανέμενε
τη σταδιακή εφαρμογή του ΠΔ με την εναρμόνιση ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που θα ολοκληρώνονταν μετά από λίγα χρόνια, αυτό εφαρμόζεται ΑΜΕΣΑ και καταργεί την ανέγερση κατοικιών σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Ο συνδυασμός των δυο παραπάνω είναι
καταστροφικός για την αξία της ακίνητης
περιούσιας του Έλληνα. Καλώς η κακώς, η
ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών ευνόησε την εκτός σχεδίου δόμηση ανεβάζοντας
την αξία περιοχών εκτός σχεδίου. Σε αυτά
τα δεδομένα προσαρμόστηκαν όλοι, πραγματοποιώντας αγορές εκτός σχεδίου με
υψηλές αξίες επιδιώκοντας την κάλυψη των
οικιστικών/οικογενειακών αναγκών ή επενδύοντας σε γη που ποτέ δεν έχανε την αξία
της. Όλα αυτά με αυτό το ΠΔ καταρρέουν απότομα, δεδομένου ότι όλες αυτές οι αξίες
δημιουργήθηκαν με γνώμονα τη δημιουργία
κατοικιών. Αυτό το ΠΔ ακολουθεί άλλα νομοθετήματα που στόχευσαν στη μείωση της

αξίας της ακίνητης περιουσίας του Έλληνα
(η προστασία της βιοποικιλότητας, κατάργηση παραχωρήσεων δρόμων εντός οικισμού,
μείωση Σ.Δ. εντός οικισμού) αλλά είναι πολύ σκληρότερο και μαζικότερο από τα προηγούμενα. Αν συνδυάσουμε όλα τα παραπάνω
με τα μέτρα για τη συνεχή μείωση της αξίας
της δομημένης γης (έκτακτο τέλος ηλεκτροδοτουμενων επιφανειών, αυξημένος φόρος
μεγάλης ακίνητης περιούσιας) το συμπέρασμα εξάγεται αβίαστα. Γίνεται αντιληπτό ένα μεθοδευμένο σχέδιο εκμηδενισμού της
ακίνητης περιουσίας του Έλληνα.
Τέτοια μέτρα δεν δικαιολογούνται από
την κρίση, ούτε από καμία προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων ή ενίσχυσης της οικονομίας του κράτους παρά μόνο από διάθεση
εκποίησης των προνομιακών εκτάσεων της
χώρας μας σε ξένους επενδύτες που θα τις
αγοράσουν με χαμηλά τιμήματα δεδομένης
τόσο της αδυναμίας εκμετάλλευσης τους ως
κατοικίες από τους ιδιοκτήτες όσο και της
αυξανόμενης λιτότητας που πιθανότατα θα
αναγκάσει τους ιδιοκτήτες να πουλήσουν.
Σε κάθε περίπτωση και για να μην παρεξηγηθώ, δεν υποστηρίζω τη διαιώνιση της
εκτός σχεδίου δόμησης που έχει επιφέρει αναμφισβήτητα δεινά στο φυσικό τοπίο και
περιβάλλον της χώρας μας, αλλά για να
προηγηθεί η κατάργηση της πρέπει πρώτα
να συντελεστούν ορισμένες προϋποθέσεις,
όπως κυρίως η ολοκλήρωση των πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών αλλά και η
δημιουργία δασολογίου και ολοκλήρωση του
κτηματολογίου στα οποία η πολιτεία έχει
αποτύχει παταγωδώς, παρά τα τεράστια ποσά που έχει λάβει από την Ε.Ε. Η κατάργηση
πρέπει να γίνει σταδιακά και με προϋπόθεση
την παροχή φθηνής πολεοδομημένης γης
στους πολίτες. Για τους σκοπούς αυτούς θεωρώ ότι οι τεχνικοί αλλά και όλοι οι πολίτες
γενικότερα πρέπει να αντισταθούν σθεναρά
στο σχέδιο αυτό που θα έχει καταστροφικές

συνέπειες για όλους μας.
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ΔΡΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
Από τον

καθηγητή Θαλή Μιχ. Παπάζογλου*

Α. Το Συνέδριό μας στη Σλοβενία
Πραγματοποιήθηκε 20-21 Σεπτεμβρίου, σε γνωστό Συνεδριακό Κέντρο στο πανέμορφο Bled της Σλοβενίας, με εξαιρετική επιτυχία, το 6ο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη: DEMSEE 2011. Το ετήσιο DEMSEE ιδρύσαμε το
2005 στην Κρήτη και μπορούμε να το θεωρούμε ως το δικό μας συνέδριο. Συμμετείχαν ειδικοί και εμπειρογνώμονες, από τον ακαδημαϊκό χώρο και την ηλεκτρική βιομηχανία, από ένα σύνολο δεκαπέντε χωρών. Υπήρξε μια ισχυρή Ελληνική παρουσία από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Παράλληλα λειτούργησε μια σημαντική έκθεση τεχνολογίας που προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια του διημέρου αναπτύχθηκαν 67 εξαιρετικού ενδιαφέροντος εργασίες, από ένα σύνολο 103 που είχαν υποβληθεί, και αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος, μεταξύ των
εκατό και πλέον συνέδρων, στα ακόλουθα προτιμώμενα
θέματα:
- Ανάπτυξης και λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού
- Υποδομών, εξοπλισμού, και συνεργασίας των ηλεκτρικών δικτύων
- Εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης
- Λειτουργίας και ελέγχου των ηλεκτρικών συστημάτων
- Διασυνδεδεμένων δικτύων μεγάλης κλίμακας
- Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
- Συνεργασίας Παραγωγής και Κατανάλωσης
- Αξιοπιστίας Ηλεκτρικής Παροχής, και Επάρκειας Ισχύος
- Τεχνολογιών Συστημάτων Πληροφορικής
- Πολιτικών στον Τομέα του Ηλεκτρισμού και της Καινοτομίας
- Θεσμικών πλαισίων, Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κωδίκων,
και Κανονισμών
- Αλγορίθμων και Βελτιστοποίησης
- Διασπαρμένης Παραγωγής
- Σχεδιασμού και ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Ηλεκτρικών Αγορών, και Νομοθεσίας Απελευθέρωσης
- Νέων ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς.
Υπήρξαν και 3 βαρυσήμαντες εισαγωγικές ομιλίες από
τους: Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE) κ. Francois
Meslier, τον Αντιπρόεδρο της Οργάνωσης για τη διασύνδεση των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της Μεσογείου
(Medgrid) κ. Jean Kowal, και τον κορυφαίο εμπειρογνώμονα των Ευέλικτων Συστημάτων Μεταφοράς Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΕΣΜΕΡ) κ, Dusan Povh.
Στην παράλληλη Έκθεση Τεχνολογίας προβλήθηκε σημαντικά η Κρήτη με δυο πολύ ενδιαφέροντα Περίπτερα. Την

*

Έκθεση επισκέφθηκε ο Εμπορικός
Ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας
στη Λιουμπλιάνα
κ. Στέφανος Πανάρετος, ο οποίος εξέφρασε τα θερμά
του συγχαρητήρια
για την εξαιρετική
Προβολή της Χώρας μας μέσω του
διεθνούς αυτού
Φόρουμ και της
συνδεδεμένης Ομιλία Jean Kowal
Έκθεσης Τεχνολογίας.
Αυτή τη χρονιά το Συνέδριο άρχισε στις 19 Σεπτεμβρίου
με μια Δεξίωση στο περίφημο Κάστρο του Bled. Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα με μια απερίγραπτης ομορφιάς θέα
που περιλαμβάνει μια πανέμορφη λίμνη και μια αετίσια οπτική από τις Άλπεις.
Με το τέλος του DEMSEE 2011 η σκυτάλη δόθηκε, από τη
Διεθνή Διοικούσα Επιτροπή, στη Ρουμανία για τη διοργάνωση του 7ου ετήσιου Συνεδρίου DEMSEE-2012, 20-21
Σεπτεμβρίου 2012, στο Βουκουρέστι (www.demsee.org).
Β. Το Στρογγυλό Τραπέζι διεθνούς συνεδρίου στην Πάτρα
Το Συνέδριο: το ITS-2011 (Intelligent Transportation Systems)
Το Στρογγυλό Τραπέζι: ITS-2011 / Καινοτομία και Κοινωνία
Στο ΠΑΝΕΛ οι ακόλουθοι:
Πρόεδρος ο καθηγητής Γιώργος Στεφανίδης
Μέλη οι: Καθηγητής Βασίλης Μακιός,
Δημήτρης Μανδαλώζης,
Διευθυντής Αττικές Διαδρομές Α.Ε.,
Καθηγητής Πάνος Μιχαλόπουλος,
Καθηγητής Θαλής Μιχ. Παπάζογλου.
Το θέμα που παρουσίασα στο ΠΑΝΕΛ, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, και το οποίο προσέλκυσε εξαιρετικό ενδιαφέρον,
με πολλές ερωτήσεις και συζήτηση, ήταν τα έξυπνα ηλεκτρικά οχήματα του αμέσως προσεχούς μέλλοντος.
Το θέμα κλειδί αυτό για το προσεχές μέλλον έχω παρουσιάσει ήδη στο ΤΑΥ (τεύχος 97, σελ. 33-34, Ιούλιος-Αύγουστος 2011). Προσθέτω την πραγματικά μεγάλη συμβολή των ηλεκτρικών οχημάτων στη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, το 20% των οποίων σήμερα ο
φείλονται στις μεταφορές.

ο καθηγητής Θαλής Μιχ. Παπάζογλου είναι ο ιδρυτής του ετήσιου διεθνούς Συνεδρίου DEMSEE, και προεδρεύει της Διεθνούς Διοικούσας Επιτροπής του Συνεδρίου
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πρεβελάκη και Γρεβενών Ηράκλειο
Τηλ. 2810 284431, Fax: 2810 281128
Iδιοκτήτης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εκδότης
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Επιμέλεια Έκδοσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πρόεδρος
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ
Πολιτικός Μηχανικός, Γενική Γραμματέας
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χημικός Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Χημικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός, Γενικός Γραμματέας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός, Mέλος
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
KAΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΥ
Μακέτα, Διαχωρισμοί, Μοντάζ, Εκτύπωση
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τηλ.: 2810 382800 Φαξ.: 2810 380887
Τα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Φωτογραφία εξωφύλλου: Ασφαλιστικό: οι Μηχανικοί στις επάλξεις (από τη συμβολική κατάληψη της Τράπεζας της
Ελλάδος – βλ. Αφιέρωμα)

