ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2009

Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 286854
Fax: 2810-281128
E-mail: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.
3ΕΤΙΑ 2007 - 2009
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Απολογισμός του έργου της Δ.Ε. για την 3ετία 2007 - 2009 είναι επιβεβλημένος, προκειμένου να
εκτιμηθεί η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε και το έργο που παράχθηκε κατά τη διάρκεια της
θητείας της.
Σε αυτή την προσπάθεια της Διοικούσας Επιτροπής, συνέβαλαν αποφασιστικά και οι συνάδελφοι
που μετείχαν στις 12 Μόνιμες Επιτροπές που συστήθηκαν στο Τμήμα, με τις προτάσεις, τις
παρεμβάσεις αλλά και τις απαντήσεις που έδωσαν σε ερωτήματα που τους τέθηκαν από τη Δ.Ε.,
και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε γι’ αυτό.
Καταβάλλαμε κάθε προσπάθεια για τη διαμόρφωση και στη συνέχεια για την προβολή των
απόψεων και θέσεων του Τμήματος για όλα τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν την Κρήτη,
ιδιαίτερα την Ανατολική. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, συνεργαστήκαμε με το Τμήμα Δυτικής
Κρήτης του ΤΕΕ αλλά και με τα υπόλοιπα Επιστημονικά Επιμελητήρια του νησιού:
•

•
•

•

Αναδείξαμε ως θέμα πρώτης και επιτακτικά άμεσης προτεραιότητας την Ολοκλήρωση και
βελτίωση του ΒΟΑΚ. Εκ παραλλήλου, με στοχευμένες παρεμβάσεις προσπαθήσαμε να
προωθήσουμε, να αναδείξουμε και να επιταχύνουμε την εκτέλεση και άλλων ζωτικής σημασίας
έργων οδοποιίας για το νησί.
Προσπαθήσαμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να διαδραματίσει το ΤΕΕ/ΤΑΚ
πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της κατασκευής του νέου αεροδρομίου Καστελίου.
Μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας, σε όλα τα επίπεδα, αφιερώθηκε στο θέμα της
προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της επίλυσης του χρόνιου ενεργειακού
προβλήματος που ταλανίζει την Κρήτη: με ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, με τη σύσταση
σχετικών Ομάδων Εργασίας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων.
Συνεχίσαμε την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη Δ.Ε. για συνεργασία όλων των
νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της
Διοικούσας Επιτροπής έχουν πραγματοποιηθεί 3 Συναντήσεις και από κοινού συζητήσεις
μεταξύ των μελών των Διοικήσεων των νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ.

Όμως, πιστεύουμε ότι αντίστοιχη προσπάθεια καταβάλαμε και για τα θέματα που απασχολούν και
σε πολλές περιπτώσεις ταλανίζουν επαγγελματικά τους Μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης:
•

•

Η ενσωμάτωση του ΤΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ, δημιούργησε πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους
Μηχανικούς και τους Φορείς που τους εκπροσωπούν. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με
τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών διαμαρτυρηθήκαμε και αντιδράσαμε με πορείες,
στάσεις εργασίας, ακόμα και με ΚΑΤΑΛΗΨΗ της Περιφέρειας Κρήτης.
Αγωνιστήκαμε τόσο ενάντια στην ενσωμάτωση διατάξεων που υποβιβάζουν το Μηχανικό σε
σχέση με τους αποφοίτους των ΤΕΙ, στους Οργανισμούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και
του Δήμου Ηρακλείου με προσφυγές κατά των σχετικών αποφάσεων, όσο και ενάντια στο
Π.Δ. που αφορά τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων για ορισμένες Σχολές των ΤΕΙ.
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Όμως, το ΤΕΕ/ΤΑΚ εκτός από θεσμοθετημένος «τεχνικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης» με βάση
την κείμενη νομοθεσία, αποτελεί και Φορέα που πρέπει να έχει, και έχει - είχε ανέκαθεν, κοινωνικό
πρόσωπο. Πιστεύουμε ότι και σε αυτό τον τομέα, το Τμήμα ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο:
•
•
•
•

Δημιουργήσαμε «Τράπεζα αίματος ΤΕΕ/ΤΑΚ & συνεργατών» και ήδη έχει γίνει η πρώτη
αιμοδοσία στο χώρο των γραφείων του Τμήματος, από κινητή μονάδα του Βενιζελείου
Οργανώσαμε εκδηλώσεις για την προβολή του συγγραφικού έργου συναδέλφων και όχι μόνο,
αλλά και για να τιμηθούν όσοι έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα στο ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Συνεχίσαμε την παράδοση της ετήσιας γιορτής για τα παιδιά των Μηχανικών και των
συνεστιάσεων των μελών και το κόψιμο της πίτας στην αρχή κάθε νέου έτους.
Συνεχίσαμε και μάλιστα με απρόσκοπτο τρόπο την ανά 2μηνο έκδοση του περιοδικού «ΤΑΥ»

Για τη στήριξη και προώθηση του παραπάνω έργου, οργανώσαμε 2 Συνέδρια, 21 ημερίδες και
διημερίδες, 4 κύκλους σεμιναρίων, και συστήσαμε 18 Ομάδες Εργασίας που ανταποκρίθηκαν με
επιτυχία πιστεύουμε στο έργο που τους ανατέθηκε.
Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη βελτίωση – συντήρηση τόσο της κτιριακής υποδομής
του Τμήματος, όσο και της μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας, με τη δημιουργία καινούργιας
πλήρως ανανεωμένης και λειτουργικής ιστοσελίδας, που εκτός των άλλων «στεγάζει» με σύγχρονο
πλέον τρόπο το Γραφείο Εργασίας, λειτουργίες της Βιβλιοθήκης και επιπλέον τα πορίσματα
Ομάδων Εργασίας, εισηγήσεις και πρακτικά εκδηλώσεων, προκηρύξεις κ.α. ανακοινώσεις του
Τμήματος, τις Παρατάξεις και τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών. Εγκαινιάσαμε την
τακτική ενημέρωση, με θέματα τόσο σχετικά με τη λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΑΚ όσο και με γενικότερου
τεχνικού ενδιαφέροντος, 2 φορές την εβδομάδα, όλων των μελών για τα οποία το Τμήμα διαθέτει
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποτυπώσαμε τέλος την ιστορία του νεοκλασσικού κτιρίου
στο οποίο στεγάζεται η Υπηρεσία του Τμήματος με την έκδοση σχετικού βιβλίου.

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Ολοκλήρωση και βελτίωση ΒΟΑΚ:
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη δυναμική ανάπτυξης της Κρήτης και το
μεγάλο αριθμό τουριστών (>3.000.000) που την επισκέπτονται κάθε
χρόνο, ο Β.Ο.Α.Κ. επιβάλλεται να ολοκληρωθεί ως ενιαίος
αυτοκινητόδρομος σε εύλογο ορατό μέλλον δηλαδή το αργότερο ως το
2015, κατά τα πρότυπα και των άλλων βασικών αξόνων της Χώρας
όπως η Εγνατία οδός, ο ΠΑΘΕ, η Ιόνια οδός, η Κόρινθος – Τρίπολη –
Καλαμάτα, κ.α. Εισήγηση ΤΕΕ/ΤΑΚ στην Κοινή Σύσκεψη της Δ.Ε. του
ΤΕΕ με τις Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ στο Ηράκλειο»
με βάση τα πορίσματα σχετικής Ο.Ε.
Ενέργειες:
- Εισήγηση Ο.Ε. που σύστησε το ΤΕΕ/ΤΑΚ για το ΒΟΑΚ, στην Κοινή
Σύσκεψη της Δ.Ε. του ΤΕΕ με τις Δ.Ε. των Περιφερειακών
Τμημάτων του ΤΕΕ στο Ηράκλειο». Βασικά συμπεράσματα της Ο.Ε.
είναι ότι οι αποφάσεις – προτάσεις και των δύο περιφερειακών
τμημάτων του ΤΕΕ της Κρήτης είναι προς την κατεύθυνση ότι ο
ΒΟΑΚ πρέπει να ολοκληρωθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και μέχρι το 2015, καθώς ο άξονας αυτός
έχει ήδη ξεπεράσει προ πολλού την λειτουργική του δυνατότητα ενώ οι ανάγκες των
μετακινήσεων και των μεταφορών στην Βόρεια Κρήτη συνεχώς αυξάνονται. Κρίσιμα θέματα για
την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της Ο.Ε. είναι:
1. Η επιτάχυνση και συντόμευση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (περιβαλλοντικές,
αρχαιολογικές, κ.λ.π.) των εκπονουμένων μελετών.
2. Η ενίσχυση των φορέων υλοποίησης , δηλαδή των υπηρεσιών αιχμής που έχουν το κύριο
βάρος της υλοποίησης, τόσο σε στελεχιακό δυναμικό όσο και σε αρμοδιότητες.
3. Η χρηματοδότηση από το ΕΠΕΠ όλων των έργων – οδικών τμημάτων για τα οποία θα
εκπονηθούν ώριμες και πλήρεις μελέτες και
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4. Τεχνικοοικονομική διερεύνηση για τις δυνατότητες – μεθόδους και τρόπους
χρηματοδότησης όλων εκείνων των οδικών τμημάτων – έργων του ΒΟΑΚ για τα οποία δεν
θα εξασφαλισθούν είτε ώριμες μελέτες, είτε πόροι, με προοπτική ο ΒΟΑΚ να ολοκληρωθεί
συνολικά μέχρι το 2015.
- Παρέμβαση σε Ε.Υ.Δ.Ε.- Β.Ο.Α.Κ για τα προβλήματα που δημιουργεί η υπάρχουσα μελέτη στην
περιοχή του κόμβου Καρτερού του Β.Ο.Α.Κ (12/3/08).
- Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα με αίτημα την
επίλυση των προβλημάτων που καθυστερούν την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Σταλίδα –
όρια Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου (27.11.09)

Λοιπό Οδικό Δίκτυο:
- Επιστολή στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με στόχο την επίσπευση της ολοκλήρωσης του οδικού
άξονα Ηράκλειο – Βιάννος (22/10/08). Παρέμβαση στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με στόχο την επίσπευση
της ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα (8.4.09)
Νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου:
- Αίτημα στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για
παροχή στοιχείων σχετικά με το έργο
(6.3.09). Νέο αίτημα για αποστολή των
τευχών δημοπράτησης και της επίσημης
προκήρυξης του έργου στην επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά
από την εξαγγελία του Υπουργού για
προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την
κατασκευή του αεροδρομίου (4.9.09)
- Πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης
Έκτακτη συνεδρίαση της Δ.Ε. την 20.3.09 με μοναδικό θέμα
της Δ.Ε. την 20.3.09 με μοναδικό θέμα
«Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου»
«Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου», με τη
συμμετοχή
Εκπροσώπων
του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του ΤΕΕ, των Δημάρχων Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελίου (όμοροι
Δήμοι) και των Φορέων του Ηρακλείου. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά στάλθηκαν στους
εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες.
- Αποστολή στη Νομάρχη Ηρακλείου Παρατηρήσεων (συντάχθηκαν από τη Μ.Ε.
«Περιβάλλοντος» του Τμήματος) για το θέμα των υπό εξέλιξη μελετών για την κατασκευή του
«Νέου αεροδρομίου Καστελίου» (13.4.09)
- Σύσταση Ο.Ε. με θέμα «Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου: Νέο Αεροδρόμιο
Καστελίου Πεδιάδος». Μέχρι στιγμής τα μέλη της Ο.Ε. συνέταξαν προτάσεις για την οδική
σύνδεση του νέου αεροδρομίου με το ΒΟΑΚ και την πόλη του Ηρακλείου οι οποίες
δημοσιεύτηκαν στα τοπικά ΜΜΕ.
Γενικό πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης & 3 Ειδικά:
•

•

Βασική εισήγηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την 14/12/2007 με
θέμα «ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» από τους Προέδρους των Δ.Ε. των δύο Τμημάτων κ.κ. Πέτρο Ινιωτάκη
(ΤΕΕ/ΤΑΚ) και Αντώνη Πιταριδάκη (ΤΕΕ/ΤΔΚ).
Αποστολή των «Παρατηρήσεων Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ επί του σχεδίου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Ανατολική Κρήτη», στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
(14/3/2008) καθώς και στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης (12/3/2008).
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•

•

Με κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ΤΑΚ και ΤΕΕ/ΤΔΚ, αίτημα σε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά για
Συνάντηση για το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(7/4/2008).
• Συνάντηση Δ.Ε. με τους Βουλευτές Ηρακλείου την
23/4/2008 και ανάπτυξη των θέσεων μας στους
βουλευτές.
• Μετά από αίτημα του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Ηρακλείου προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ για διατύπωση απόψεων
για τα ειδικά χωροταξικά σχέδια βιομηχανίας,
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τουρισμού,
αποστολή των απόψεων του Τμήματος (με βάση την
εισήγηση της Μ.Ε. «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» του Τμήματος), στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά.
Δημοσιοποίηση των απόψεων μέσω συνέντευξης τύπου την 13/11/08.

Ασφαλιστικό
Η ενσωμάτωση του ΤΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ (με βάση το σήμερα ψηφισμένο σχετικό νόμο),
δημιούργησε πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τους Μηχανικούς και τους Φορείς που τους
εκπροσωπούν. Σε αυτό το πλαίσιο:
- Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος εξέδωσε σχετικό ψήφισμα στις 5/12/2007.
- Σε συνεργασία με τους συλλόγους των εργοληπτών και
όλους τους συλλόγους των μηχανικών που
δραστηριοποιούνται
στην
Ανατολική
Κρήτη,
προχωρήσαμε σε:
• Συνάντηση – συζήτηση με τους όλους τους
κλαδικούς συλλόγους για το ασφαλιστικό στις 10
Δεκεμβρίου 2007 στα γραφεία μας και κοινή
συνέντευξη
τύπου
στα
Μέσα
Μαζικής
Ενημέρωσης.
• Συνάντηση – συζήτηση, με τους Βουλευτές
Ανατολικής Κρήτης για το ασφαλιστικό, στις 15
Δεκεμβρίου 2007 στα γραφεία μας για να
ζητήσουμε τη συμπαράστασή τους.
• Κοινές συναντήσεις με όλους τους συλλόγους σε
όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων για
συντονισμό και προγραμματισμό δράσεων και
πραγματοποίηση παντεχνικής ολομέλειας στις 1102-2008 στα γραφεία του Τμήματος. Για κάθε
3ωρη στάση, καθορισμός τόπου συγκέντρωσης
(ένας για κάθε νομό) με σκοπό την αναβολή της
δημοπράτησης
του
μεγαλύτερου
σε
Από τη συνάντηση με τους Βουλευτές την 15/12/07
προϋπολογισμό έργου και ταυτόχρονη ακύρωση
όλων των άλλων δημοπρατήσεων. Παράλληλα,
ενημέρωση των διοικήσεων των φορέων - κατά τη
διάρκεια των συγκεντρώσεων για την αναβολή της δημοπράτησης - για τα αιτήματα &
αίτημα για συμπαράσταση, με επισκέψεις:
α. στις 22-01-08 στο Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γ.Κουράκη,
β. στις 29-01-08 στους αντινομάρχες κ. Ε. Κοκοσάλη και Ι. Σταθόπουλο,
γ. στις 05-02-08 στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ κ. Κ. Χατζάκη
δ. στις 12-02-08 στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα.
ε. στις 19-02-08 στον ΕΣΔΑΚ
στ. στις 26-02-08 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΕΙ Κρήτης, στη Πρόεδρο κ. Χ.
Αθανασάκη και τον αντιπρόεδρο κ. Ε. Καπετανάκη
4

•

Συμμετοχή στην κοινή συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ μαζί με την ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Σύλλογο
Δικηγόρων, Φαρμακευτικό σύλλογο Ηρακλείου, Εκπρόσωπους Δημοσιογράφων στις 1202-08 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.
• Αποχή από κάθε εργασία κατά τις 3ωρες στάσεις εργασίας στις :29-01-2008, 05-02-2008,
12-02-2008, 19-02-2008 και 26-02-2008 (από 09 π.μ. έως 12 π.μ.).
• Αποχή όλων των διπλωματούχων μηχανικών από 22-01-2008 έως 29-02-08 από: τις
Α΄/βάθμιες & Β΄/βάθμιες Επιτροπές Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), τα
Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), τα Τεχνικά Συμβούλια
Δημοσίων Έργων και τις επιτροπές αυθαιρέτων της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Από τις 06-02-08, η αποχή περιλαμβάνει και τις επιτροπές ανάθεσης
μελετών του Ν.3316/2005.
• 24ωρη απεργία στις 13-02-2008 (μαζί με ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ).
• 24ωρη απεργία στις 15-02-2008 με συγκέντρωση έξω από την Περιφέρεια (ημέρα
συζήτησης στη βουλή του ασφαλιστικού).
• Συμμετοχή στη διαδήλωση - πορεία για το
ασφαλιστικό την 19/3/2008 και κατάληψη του
κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης,
από κοινού με τους κλαδικούς Συλλόγους
των Μηχανικών και το Σύλλογο Ε.Δ.Ε. Ν.
Ηρακλείου,
μετά
το
πέρας
της
προγραμματισμένης πορείας διαδήλωσης
των φορέων.
• Συμμετοχή στην προσπάθεια του ΤΕΕ για τη
συλλογή
υπογραφών
για
διενέργεια
δημοψηφίσματος για το ασφαλιστικό.
• Πρόταση στο κεντρικό ΤΕΕ να αναλάβει το
ρόλο του συντονισμού των περαιτέρω
ενεργειών μας μετά την ψήφιση του
Από την κατάληψη της Περιφέρειας Κρήτης
επίμαχου Νομοσχεδίου από τη Βουλή με
στόχο την ΑΝΑΤΡΟΠΗ του νέου Νόμου
(1/4/2008).
• Συνεχή επαφή
και ενημέρωση των
συναδέλφων με κάθε πρόσφορο τρόπο (φαξ, e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία).
Επιπλέον, στην Ανατολική Κρήτη στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων έγιναν πολλά
μπλοκαρίσματα δημοπρασιών και ακυρώθηκαν, δημοπρασίες έργων συνολικού
προϋπολογισμού 16.259.876 ευρώ περίπου.
Επίσης:
- Αίτημα σε Δ.Σ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Κ.Υ.Τ. για Ορισμό τουλάχιστον ενός ακόμη ελεγκτή οδοντιάτρου
στο Ηράκλειο (4/4/2008)
- Έγγραφο προς το Δ.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε – Κ.Υ.Τ με αίτημα την υπογραφή σύμβασης με τους
Συλλόγους Φαρμακοποιών Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου καθώς και διαμαρτυρία για
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αποπληρωμή νοσηλίων στους ασφαλισμένους του Ταμείου
(2/1/2008).
- Μετά από την απόφαση της ΕΜΔΥΔΑΣ να προκηρύξει Πανελλαδικές Κινητοποιήσεις των
Μηχανικών για τη διασφάλιση των επιδομάτων και το ασφαλιστικό, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, μετά
από συνάντηση με τις Διοικήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης και των υπόλοιπων
Κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών, αποφάσισε να στηρίξει την ΕΜΔΥΔΑΣ αποσύροντας τους
Εκπροσώπους του Τμήματος στις Α΄/βάθμιες & Β΄/βάθμιες Ε.Π.Α.Ε., τα Συμβούλια Χ.Ο.Π., τα
Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων, τις επιτροπές αυθαιρέτων και ανάθεσης μελετών του
Ν.3316/2005, καθώς και από όλες τις επιτροπές και συμβούλια των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ.,
της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού που συμμετέχουν Διπλωματούχοι
Μηχανικοί, για το χρονικό διάστημα από 27/10/2008 έως 21/11/2008.
- Παρέμβαση στον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α. κ.
Γαμβρίλη Ιωάννη για το θέμα της καθυστέρησης καταβολής νοσηλίων στους ασφαλισμένους
του Ταμείου στο Νομό Λασιθίου, αλλά και για το θέμα της στελέχωσης των δύο Γραφείων του
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Ε.Τ.Α.Α. σε Ηράκλειο και Λασίθι. (19/6/09)
- Πρόταση στον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α. κ.
Γαμβρίλη Ιωάννη να καταβάλλονται οι συντάξεις των Μηχανικών (και) από την Τράπεζα Αττικής
(7/9/09).
Ανάθεση μελετών:
•

Επιστολή σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα της Ανατολικής
Κρήτης με την οποία υπενθυμίζεται η σπουδαιότητα του ρόλου των Εκπροσώπων του ΤΕΕ
στις Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση μελετών και έργων του δημοσίου (20/10/09). Επίσης
και νέα επιστολή με επισημάνσεις για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία
ανάθεσης μελετών με το Ν.3316 (8/12/09).

Θέματα Νομού Ηρακλείου:
•

•

•

•

1

Αντίδραση για την κατασκευή Μαρίνας στον κόλπο Δερματά: Αποστολή των απόψεων του
Τμήματος στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και στον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου ΑΕ, για
την κατασκευή μαρίνας στον κόλπο Δερματά στο Ηράκλειο (3/8/2007). Διαμαρτυρία στον
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον Πρόεδρο ΤΕΕ με αφορμή την ανάθεση πακέτου μελετών ύψους
200.000 ευρώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που αφορά το σχεδιασμό της μαρίνας στον
κόλπο του Δερματά στο Ηράκλειο (19/6/07).
Αξιοποίηση πρώην Αμερικανικής βάσης: Με αφορμή την πρόθεση της Κτηματικής
Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) να «αξιοποιήσει» 450 περίπου στρέμματα στο χώρο της πρώην
Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών, με την εγκατάσταση χρήσεων εμπορικών και τουριστικών και με
τη μέθοδο της Σύμβασης Παραχώρησης σε ιδιώτες επενδυτές, παρέμβαση στη Νομάρχη
Ηρακλείου, με τις απόψεις του Τμήματος (28/1/2008). Αποστολή των απόψεων του Τμήματος
για την αξιοποίηση της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
Ηρακλείου, ενόψει της συζήτησης του θέματος στο Ν.Σ. (10/4/2008).
1
Προσφυγή κατά της τροποποίησης του Οργανογράμματος της Ν.Α. Ηρακλείου: κοινή
επιστολή των ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ και ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ στη Νομάρχη Ηρακλείου και στον Πρόεδρο
του Ν.Σ. Ηρακλείου με αίτημα για ενημέρωση σχετικά με τη διατύπωση άποψης επί της
τροποποίησης του οργανογράμματος (28/3/2008). Μετά την έγκριση του Οργανογράμματος
από το Ν.Σ. Ηρακλείου, τα 3 Επιμελητήρια (ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ και ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ) από κοινού
με τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών, προσέφυγαν στην Επιτροπή του άρθρου 18
παρ. 4 του Ν. 2218/94 Περιφέρειας Κρήτης. Στη συνέχεια, προσφυγή στο ΣτΕ από κοινού με
την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης με αίτημα την ακύρωση της
απόφασης με αρ. 43/2008 Πρακτικό 4/31-03-2008 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου, με
την οποία εγκρίθηκε η «Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Εσωτερικού Οργανισμού
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου».
Προσφυγή κατά του Δήμου Ηρακλείου με αφορμή την ψήφιση του νέου Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, στην οποία προβλέπεται εξίσωση στην
επιλογή προϊσταμένων μεταξύ των αποφοίτων Π.Ε. και των αποφοίτων Τ.Ε., προσφυγή στα
αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Κρήτης (από κοινού με την ΕΜΔΥΔΑΣ Αν. Κρήτης και τα
άλλα δύο Επιστημονικά Επιμελητήρια, ΓΕΩΤΕΕ και ΟΕΕ/ΤΑΚ), για την ακύρωση της
απόφασης. Επιπλέον, πριν την ψήφιση του Οργανισμού του Δήμου, ενημέρωση των
Δημοτικών Συμβούλων Ηρακλείου με τις θέσεις του Τμήματος και συμμετοχή μελών της Δ.Ε.
μαζί με πολλούς συναδέλφους ύστερα από κινητοποίηση, στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηρακλείου. Μετά από την Προσφυγή σε «Ειδική Επιτροπή της Περιφέρειας
Κρήτης» από κοινού με το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, το ΟΕΕ/ΤΑΚ και την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής
Κρήτης με αίτημα την ακύρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία
εγκρίθηκε η «Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του

Με την οποία προβλέπεται εξίσωση στην επιλογή προϊσταμένων μεταξύ των αποφοίτων Π.Ε. και των αποφοίτων Τ.Ε.
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•

•
•

Δήμου Ηρακλείου», και με την οποία προβλέπεται εξίσωση στην επιλογή προϊσταμένων μεταξύ
των αποφοίτων Π.Ε. και των αποφοίτων Τ.Ε., δικαίωση των προσφευγόντων.
Συνάντηση της Δ.Ε. με το Δήμαρχο Ηρακλείου, παρουσία του αρμόδιου Αντιδήμαρχου κ.
Βασίλη Ξημέρη και Υπηρεσιακών Παραγόντων, και συζήτηση για το θέμα της οριοθέτησης
των ρεμάτων αλλά και της εκπόνησης των γεωλογικών μελετών που απαιτούνται (και από
τις οποίες εντοπίζονται τα σεισμικά ρήγματα) για τα σχέδια πόλης (επεκτάσεις σχ. Πόλης
Ηρακλείου).
Αίτημα στο Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης για παρέμβαση του προς εξασφάλιση των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων για το έργο «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη του Ηρακλείου
Κρήτης » (13.2.09).
Με αφορμή την προσπάθεια κατεδάφισης κτιρίου το οποίο κληροδότησε ο αποθανών
αρχίατρος Εμμαν. Χαλκιαδάκης στον ΕΕΣ με το μη χαρακτηρισμό του ως μνημείου από το
ΥΠ.ΠΟ., (με συνέπεια να δύναται να εκδοθεί άδεια κατεδάφισης), και επειδή το κτίριο παρά το
γεγονός ότι από το 2002 έχει καταγραφεί και χαρακτηρισθεί ως αξιόλογο και προτεινόμενο για
χαρακτηρισμό ως νεότερο μνημείο (η τελική πρόταση –η γ' φάση- της μελέτης παλιάς πόλης
του Ηρακλείου, που πρόσφατα παραλήφθηκε από τον Δήμο, το περιλαμβάνει στα τελικώς
προτεινόμενα προς διατήρηση κτίρια, περιόδου εκλεκτικισμού με τον αριθμό Ν141), η Δ.Ε.
έδωσε κοινή συνέντευξη τύπου με το ΣΑΝΗ την 13/10/2009 και επίσης ζήτησε από τους
Εκπροσώπους του Τμήματος στην α/θμια ΕΠΑΕ να ψηφίσουν αρνητικά στην αίτηση για
κατεδάφιση που τυχόν θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή. Τέλος, πρόκειται να
αποσταλούν σχετικές επιστολές – υπομνήματα τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής, όσο και στο Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού.

Παιδεία:
- Με αφορμή την έγκριση από το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Π.Δ. που
αφορά τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων για ορισμένες Σχολές των ΤΕΙ, το
ΤΕΕ/ΤΑΚ απέστειλε στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επιστολή με αίτημα την άμεση απόσυρση του
ΠΔ (20.1.09).
- Με πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΑΚ πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του τμήματος συνάντηση την 25/7/09
με τους βουλευτές Ανατολικής Κρήτης προκειμένου
να ενημερωθούν για τις θέσεις του ΤΕΕ επί του
σχεδίου Νόμου που αφορά τη «Ρύθμιση θεμάτων
του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
ζητώντας την στήριξη τους από τους εκπροσώπους
μας στην Βουλή.
- Παρέμβαση στον Υπουργό Εθν. Παιδείας &
Θρησκευμάτων με αίτημα να μην ψηφιστεί το
επίμαχο Σ/Ν για τη ρύθμιση θεμάτων του
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης, στη Βουλή (28.7.2009)
Από τη συνάντηση με τους Βουλευτές την 28/7/09
Διάφορα θέματα:
- Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά στην Κρήτη στις 27/5/2008, ο
Πρόεδρος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκης, ο οποίος είχε προσκληθεί στην κοινή σύσκεψη
των τοπικών Φορέων με τον Υπουργό για τα αναπτυξιακά θέματα του νησιού, έκανε
παρέμβαση με τις θέσεις του Τμήματος.
- Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Ιουνίου 2008 στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο,
συνάντηση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ. Νικ.
Κατσακιώρη με τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Πέτρο Ινιωτάκη και τους κ.κ. Εμμ. Καραβελάκη
και Ιωάν. Ασπιρτάκη – Επιμελητή και μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Ασφάλειας & Υγείας στην
Εργασία» του Τμήματος αντίστοιχα.
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- Παρέμβαση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα τα «κάτω» όρια προϋπολογισμών έργων, τα
οποία επιτρέπεται να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.
(1/12/08).
- Μετά από σχετική επιστολή του Συλλόγου Διπλ. Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης,
παρέμβαση στις Γενικές Διευθύνσεις τόσο της Περιφέρειας Κρήτης όσο και των Ν.Α. Ηρακλείου
και Λασιθίου με αίτημα την ορθή Εφαρμογή του κώδικα αμοιβών Μηχανικών και τον έλεγχο των
Τοπογραφικών Διαγραμμάτων που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες που υπάγονται τις
Διευθύνσεις αυτές (2/12/08).
- Μετά από διαμαρτυρία συναδέλφου, αίτημα στο Γραφείο Επαγγελματικών θεμάτων του ΤΕΕ να
εξετάσει το ενδεχόμενο παρέμβασης σχετικά με τα δικαιώματα των Μηχανικών σε περιπτώσεις
εκπόνησης μελετών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού (το θέμα
προέκυψε με βάση την ΚΥΑ 43504/ΦΕΚ Β’, αρ.φ.1784/20.12.2005) (5/12/08).
- Παρέμβαση στο ΤΕΕ με αίτημα την κατοχύρωση ως ελάχιστη αμοιβή τοπογραφικής μελέτης το
«3.000 * λ (17.5.07).
- Με αφορμή τη (συνεχιζόμενη) καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου μελετών από τον ΟΛΗ,
το ΤΕΕ/ΤΑΚ διαμαρτυρία στους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας & Οικονομικών και
Εμπορικής Ναυτιλίας, και στο ΤΕΕ (με κοινοποίηση σε ΟΛΗ, ΕΜΠ, Περιφέρεια Κρήτης και στα
Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ), (20/5/08)
- Αποστολή παρατηρήσεων σχετικά με το υπό συζήτηση Σ/Ν «Τροποποιήσεις Επενδυτικών
Νόμων» στους Υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών Εσωτερικών Ανάπτυξης Τουριστικής
Ανάπτυξης (13.2.09).
- Αίτημα στα γραφεία Επαγγελματικών θεμάτων και Δικαστικού του ΤΕΕ να φροντίσουν για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από καταχρηστική λειτουργία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (με αφορμή έγγραφο του Συλλόγου
Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Ηρακλείου) (17.3.09).
- Παρέμβαση στον Υπουργό Οικονομίας &
Οικονομικών για τη Διαδικασία υλοποίησης
προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 (1.10.09)
- Αίτημα – πρόταση στο Γ.Γ. Περιφέρειας
Κρήτης για τον Καθορισμό χώρων για την
υποδοχή προϊόντων εκσκαφών (20.11.09)
- Έκτακτη συνεδρίαση – συνάντηση της Δ.Ε. με
τους Μηχανικούς – Εκπροσώπους της Τοπ.
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού την 2/12/09
προκειμένου
να διαμορφωθεί άποψη για τη
Έκτακτη συνεδρίαση – συνάντηση της Δ.Ε. για τη
λεγόμενη «διοικητική μεταρρύθμιση»
«διοικητική μεταρρύθμιση»

B. ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
2007
- Διεξαγωγή προσυνεδριακού διημέρου στο πλαίσιο
του Συνεδρίου του ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ 2007 – 2013
στις 10 και 11/5/07 στην αίθουσα Συνεδρίων του
ΤΕΕ/ΤΑΚ στην οδό Πρεβελάκη& Γρεβενών.
- Σεμινάριο – παρουσίαση με θέμα «Δυνατότητες &
εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών GIS (Arcinfo – Arcview) στο διεθνή
και Ελλαδικό χώρο τα τελευταία χρόνια».
Συνδιοργάνωση από κοινού με τη Ν.Α. Ηρακλείου
και το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
- Ημερίδα με θέμα το «Θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ
και τις ιδιωτικές Επενδύσεις φωτοβολταϊκών
συστημάτων» από κοινού με το Σύλλογο Μ-Η στις
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Προσυνεδριακό διήμερο στο πλαίσιο του Συνεδρίου του
ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ 2007 – 2013

31/5/07.
- Ημερίδα με θέμα «Πράξεις εφαρμογής» από κοινού με το Σύλλογο Τοπογράφων, στις 15/6/07.
- Διήμερη Σύνοδος στις 30-31 Ιουλίου 2007 στην αίθουσα συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο,
στην οποία συμμετείχαν Εκπρόσωποι από τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ Ανατολικής &
Δυτικής Κρήτης καθώς και από το Επιστημονικό & Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), με
στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με αφορμή το διεθνές φόρουμ DEMSEE 2007 στην
Κωνσταντινούπολη.
- Πραγματοποίηση στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης σε συνεργασία με την ΑΛΦΑ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ, ημερίδας στα πλαίσια της 2ης έκθεσης «ΟΙΚΟΔΟΜΩ 2007» και της 6ης έκθεσης
«ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» στις 27/10/2007. Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν θέματα
σχετικά με την κατασκευή και την συντήρηση κτιρίων με στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος και την εξοικονόμησης ενέργειας.
- Πραγματοποίηση στο ξενοδοχείο ATLANTIS του
5ου συνεδρίου Νησιωτικών Περιφερειακών
Τμημάτων ΤΕΕ με θέμα «Αναπτυξιακός
Χωροταξικός Σχεδιασμός & Περιβάλλον – ΕΣΠΑ
2007_2013 και νησιωτικές πολιτικές» από 22
έως και 24 Νοεμβρίου 2007, με τη συνεργασία
των νησιωτικών ΠΤ του ΤΕΕ.
- Παρουσίαση του βιβλίου της συναδέλφου κας Χ.
Τζομπανάκη με τίτλο «Ταξίδια των ανέμων,
ταξίδια των υδάτων. Ανεμόμυλοι και Νερόμυλοι
της Κρήτης. Αντλητικοί ανεμόμυλοι του
ο
Οροπεδίου Λασιθίου», στις 28/11/2007 στην
5 συνέδριο Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ
αίθουσα συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
- Πραγματοποίηση 2ήμερου σεμιναρίου για την ψηφιακή φωτογραφία την Παρασκευή 7 και το
Σάββατο 8/12/2007 σε συνεργασία με την ΕΦΕ Κρήτης και το ΣΑΝΗ. Διοργάνωση Έκθεσης
φωτογραφίας από 9/5/2008 έως 23/5/2008 στην αίθουσα συνεδρίων ΤΕΕ/ΤΑΚ.
2008
- Παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο με τίτλο: «Ποδήλατο. Οδηγός
σχεδιασμού και αξιολόγησης δικτύων» στις 29/1/2008 στη δημοτική αίθουσα Ανδρόγεω από
κοινού με το Δήμο Ηρακλείου.
- Ημερίδα με θέμα: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ -ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ;», στις
16/2/2008 στο κινηματοθέατρο Rex στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, σε
συνεργασία με τη Ν.Α. Λασιθίου, την ΤΕΔΚ Ν. Λασιθίου και το Δήμο Αγ.
Νικολάου.
- Διοργάνωση «Διαλογικών μαθημάτων με θέμα Περιβάλλον και Πολιτισμός»
σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις 3, 11 και
17 Μαρτίου 2007 στην αίθουσα συνεδρίων ΤΕΕ/ΤΑΚ και στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις Αρχάνες Ηρακλείου.
- Συνδιοργάνωση ΤΕΕ/ΤΑΚ με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το
ΓΕΩΤΕΕ, Δήμο Ηρακλείου και το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, «Κύκλου
ανοικτών συζητήσεων με αφορμή το Διεθνές έτος του πλανήτη γη» στις 11,
18 και 27 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2008 στη δημοτική αίθουσα Ανδρόγεω.
- Εσπερίδα με θέμα «ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» στις 26/3/2008 από κοινού με την WWF, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
και το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης.
- Ημερίδα με θέμα «Ν. 3316/2005: ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ», στις 20/6/2008 στην αίθουσα συνεδρίων ΤΕΕ/ΤΑΚ.
- Διάλεξη του καθηγητή κ. Γ. Τσομπάνογλου με θέμα «Αποκεντρωμένα συστήματα διαχείρισης
υδατικών πόρων & υγρών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και εναλλακτικών υδατικών
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πόρων», στην αίθουσα συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στις 28/6/2008.
- Ημερίδα με θέμα «Τροχαία ατυχήματα και οδική ασφάλεια» στις 2/7/2008 στην αίθουσα
συνεδρίων ΤΕΕ/ΤΑΚ.
- Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκή τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα; Οφέλη, προβλήματα
και προοπτικές» στις 17/10/2008 στην αίθουσα συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με το
ΤΕΕ και το Σύλλογο Χημικών Μηχανικών Κρήτης.
- Ημερίδα σε συνεργασία με την ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ στο πλαίσιο της 3ης Έκθεσης
«ΟΙΚΟΔΟΜΩ» & της 1ης Έκθεσης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», στις
18/10/2008 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης.
- Κοινή Σύσκεψη της Δ.Ε. του ΤΕΕ με τις Δ.Ε. των Περιφερειακών του Τμημάτων, με τοπικό θέμα
« ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΟΑΚ» την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου,
2008 στο ξενοδοχείο TERRA MARIS στη Χερσόνησο.
- Διημερίδα με θέμα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
(Σ.Π.Μ.Ε.), στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2008, στην Αίθουσα Συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο
Ηράκλειο.
2009
- Διημερίδα με θέμα «Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Γ.Π.Σ. & Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π: Κατευθύνσεις – προβλήματα μελέτης &
εφαρμογής» Πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7/ 2/ 2009 στο
ξενοδοχείο Galaxy, με τη συνδρομή των μελών αντίστοιχης
Ομάδας Εργασίας
- Ολοκληρώθηκε στις 7/2/2009 η πρώτη φάση μιας σειράς
σεμιναρίων που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΑΚ σε συνεργασία με το
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. σε τρία τμήματα τα οποία παρακολούθησαν
συνολικά 130 άτομα με αντικείμενο την Ενεργειακή Απόδοση
κτιρίων.
- Εσπερίδα με θέμα «Πυρασφάλεια και πυροπροστασία κτιρίων
και εγκαταστάσεων στις 19/3/2009. Αδειοδοτικές διαδικασίες,
νομοθεσία και κανονισμοί» στην Αίθουσα Συνεδρίων του
ΤΕΕ/ΤΑΚ από κοινού με το Σύλλογο Μ-Η Ανατολικής Κρήτης.
- Ανοικτή συζήτηση με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου της
συναδέλφου κας Χρυσούλας Τζομπανάκη, Αρχιτέκτων
Μηχανικός, με τίτλο: «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1645-1669. Η
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ» στις
6/5/2009 στην αίθουσα συνεδρίων ΤΕΕ/ΤΑΚ.
- Διήμερο με θέμα το «Ρυθμιστικό Σχέδιο του Ηρακλείου» στις 12 και 13/6/2009 στην αίθουσα
συνεδρίων ΤΕΕ/ΤΑΚ.
- Ενημερωτική εκδήλωση για Νέους συναδέλφους στις 24/6/2009 στην αίθουσα συνεδρίων
ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Επιστημονική διάλεξη στις 8/7/2009 του καθηγητή ΕΜΠ Μανόλη Παπαδρακάκη με θέμα: «Η
αθέατη πλευρά της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού-από τις αντισεισμικές κατασκευές στην
εμβιομηχανική» σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και τα τέσσερα Δημοτικά Διαμερίσματα
στην Βασιλική του Αγ. Μάρκου στο Ηράκλειο.
- Εσπερίδα με θέμα: «Εξελίξεις, Προβλήματα και Προοπτικές Φ/Β Εγκαταστάσεων στην Κρήτη»
στις 14/7/2009 στην αίθουσα συνεδρίων ΤΕΕ/ΤΑΚ.
- Ημερίδα από κοινού με το Σύλλογο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ανατολικής
Κρήτης με θέμα «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ» την
30/9/2009.
- Μετά από πρόταση της εταιρείας διοργάνωσης Εκθέσεων «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ», ημερίδα στο
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πλαίσιο των Εκθέσεων «4η ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩ 2009» & «2Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ –
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», το Σάββατο 14/11/2009.
- Στο πλαίσιο του προγράμματος «e-Μηχανικοί», πραγματοποιήθηκαν από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ με
τη συνδρομή του ΤΕΕ/ΤΑΚ, δύο επιδοτούμενα σεμινάρια: «Autocad 2D/3D - Ψηφιακή σχεδίαση
σε 2 διαστάσεις 3διάστατων μοντέλων» με 9 εκπαιδευόμενους και «Εξοικονόμηση ενέργειας –
Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών μεθοδολογιών και λογισμικών για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» με 31 εκπαιδευόμενους.

- Σεμινάριο για τους Ευρωκώδικες την 10, 11 και
12/12/2009.
- Προγραμματίζεται εκδήλωση με θέμα «Στρατηγική
Περιβαλλοντική
Εκτίμηση»,
στο
πλαίσιο
των
προσυνεδριακών εκδηλώσεων της HELECO 2010
Σεμινάριο για τους Ευρωκώδικες: το Προεδρείο
κατά την έναρξη

Σεμινάριο για τους Ευρωκώδικες: Άποψη της
αίθουσας

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
- Πρόθεση συμμετοχής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην ανασυγκρότηση των πληγέντων περιοχών από τις
καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.
- Μετά από συνεννόηση και με το Σύλλογο Μ-Η Μηχ. Ανατολικής Κρήτης, ενημέρωση των
μαθητών του 5ου Ενιαίου Λυκείου Ηρακλείου σχετικά με «Τις σπουδές και το επάγγελμα της
ειδικότητας τους με την οπτική του φύλου» από τις Εκπροσπωπους μας: Ευαγγελία Μανιαδή,
Πολιτικό Μηχανικό, Στυλιανή Στρατάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό, και Αικατ. Ρουσάκη,
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
- Έκδοση ψηφίσματος από κοινού με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Οικονομικό Επιμελητήριο –
ΤΑΚ και το ΓΕΩΤΕΕ-ΠΚ για την «Άμεση ολοκλήρωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης»
(24.4.07).
- Επανέκδοση βιβλίου για το κτίριο ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Κοπή της πίτας του Τμήματος το Σάββατο 9/2/2008 στο κέντρο «ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ».
Πριν από το κόψιμο της πίτας, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για τα μέλη με αριθμό
μητρώου ΤΕΕ μικρότερο από 10.000 και την Παρασκευή 23/1/2009 στο κέντρο «ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ
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live» όπου βραβεύτηκαν τα παιδιά των συναδέλφων μηχανικών που πέτυχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις του 2008.
- Πραγματοποιήθηκε την 13/1/2008 η γιορτή για τα παιδιά των Μηχανικών στο κέντρο «LIDO
SOCCER» και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2009 σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Ηρακλείου, με
την ενεργό συμμετοχή του Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Νομού Ηρακλείου.
- Δημοσιεύματα στα ΜΜΕ με αφορμή: την «Παγκόσμια ημέρα Πολιτιστικής κληρονομιάς» (19
Απριλίου), την «Παγκόσμια ημέρα της γης» (22 Απριλίου), την «Παγκόσμια ημέρα
βιοποικιλότητας» (30 Μαΐου) την «Παγκόσμια ημέρα προστασίας περιβάλλοντος» (4 Ιουνίου),
την «Παγκόσμια ημέρα της μείωσης ζημιών από τις φυσικές καταστροφές» ( 11 Οκτωβρίου).
- Διοργάνωση ψυχαγωγικής εκδρομής – επίσκεψης στη Βαρκελώνη από 7 έως 11 Νοεμβρίου
2008.
- Επίσκεψη εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες (11 έως
13/5/08), μετά από πρόσκληση του ευρωβουλευτή Σταύρου Αρναουτάκη.
- Αποστολή των απόψεων της Δ.Ε. του Τμήματος σχετικά με την
ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης (Σ.Δ.Ε.Κ.) στο
Λασίθι, στο Δήμαρχο Αγίου Νικολάου (9/12/08).
- Δημιουργία Τράπεζας αίματος ΤΕΕ/ΤΑΚ & συνεργατών:
Πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο χώρο των γραφείων του
Τμήματος, από κινητή μονάδα του Βενιζελείου την 14/1/09
(μετά από πρόταση της «Α» και επεξεργασία του αιτήματος από
τη ΜΕ «ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ»
- Έκφραση συμπαράστασης με δήλωση στα τοπικά ΜΜΕ στον
αγώνα που έκαναν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης,
με στόχο να αναδείξουν τα οξυμένα προβλήματα τους
(2/2/2009).
- Έκδοση ψηφίσματος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την ΓΑΖΑ

Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
- Έχει ξεκινήσει η επικαιροποίηση – συμπλήρωση της βάσης δεδομένων του Τμήματος για τα
μέλη του μέσω της αποστολής SMS σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικής «Novel
Tech».
- Δημιουργία νέου δικτυακού τόπου στην ήδη υπάρχουσα διεύθυνση www.teetak.gr .
- Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε καθημερινή βάση και ενημέρωση των
μελών του Τμήματος.
- Στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει ξεκινήσει η εκ νέου οργάνωση της και ήδη έχει ολοκληρωθεί ο
έλεγχος των Μελετών, ενώ έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται η διόρθωσή του ηλεκτρονικού
καταλόγου των καταλογογραφημένων βιβλίων της συλλογής. Παράλληλα διενεργείται η
ταξινόμηση και η καταλογογράφηση νέων βιβλίων και μελετών, καθώς επίσης και των
Ενημερωτικών δελτίων και των περιοδικών . Η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΑΚ συνεργάστηκε και
συνεχίζει να συνεργάζεται με τις βιβλιοθήκες του κεντρικού και των άλλων περιφερειακών
τμημάτων του Τ.Ε.Ε., όπως και με άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς και υπηρεσίες του
Ηρακλείου(Βικελαία Βιβλιοθήκη, Περιφέρεια Κρήτης, Ε.Ο.Τ., Δήμο Ηρακλείου) με σκοπό την
εξυπηρέτηση των χρηστών, αλλά και των εμπλουτισμό της συλλογής της . Διεξήγαγε διανομή
δωρεάν βιβλίων στα μέλη του Επιμελητηρίου (-Απώλειες νερού σε δίκτυα υδροδότησης.
Προβλήματα και προσκλήσεις, Τεχνολογίες αφαλάτωσης για την παραγωγή πόσιμου νερού, Η
δομητική αναστήλωση ιστορικών κτηρίων και συνόλων κ. α.) .
- Δωρεά στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, προπλάσματος της προτομής του Δ. Κιτσίκη, από τη
γλύπτρια Α. Παπαδοπεράκη.
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:
- ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» (Έκδοση 2008)
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ΚΑΙ

- ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ – ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝ ΙΜΠΡΑΗΜ (Επανέκδοση
2008)
- ΚΑΘΩΣ ΚΥΛΑ ΤΟ ΡΟΔΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ / ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ (Έκδοση 2008)
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΤΑΥ»: εκδόθηκαν τα τεύχη 70 έως και 87 (18 τεύχη)

Ε. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΕΙΣΉΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗ (ΕΕΑ) ΜΕΛΕΤΏΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3316/2005»2
(παραδόθηκε)
2. «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (παραδόθηκε)
3. «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» (παραδόθηκε)
4. «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» μετά από
σχετική πρόταση της Ν.Α. Λασιθίου (παραδόθηκε). Επιπλέον, η Ο.Ε. παρουσίασε σχετική
εισήγηση στη Συνδιάσκεψη των Περιφερειακών Νησιωτικών Τμημάτων του ΤΕΕ στα Χανιά, το
Σάββατο 25/4/2009.
5. Σύσταση Ομάδας Εργασίας με θέμα τη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ»3.
6. «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
(παραδόθηκε).
7. «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ (Β1
ΦΑΣΗ): 1) ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 2) ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ 3) ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ
ΚΡΟΥΣΩΝΑ 4) ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ» (παραδόθηκε).
8. «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ (Β1
ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΟΥ» (παραδόθηκε).
9. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ» (παραδόθηκε).
10. «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»4 (παραδόθηκε).
11. Σύσταση Ο.Ε. με θέμα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».
12. «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»
(παραδόθηκε).
13. Σύσταση Ο.Ε. με θέμα «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ».
14. Σύσταση Ο.Ε. από κοινού με το ΤΕΕ/ΤΔΚ με θέμα «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ».
15. Σύσταση Ο.Ε. με θέμα «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ
ΣΗΕ ΚΡΗΤΗΣ»
16. Σύσταση Ο.Ε. με θέμα «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ» 5
17. «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Η Ο.Ε. συνεργάστηκε
με το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.) και εκπόνησε
εισήγηση – πρόταση προς τη Ν.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τη διαμόρφωση εμπεριστατωμένων
επιστημονικών προτάσεων για τη χωροθέτηση νέων λατομικών περιοχών στο Νομό
Ηρακλείου.
18. Σύσταση Ο.Ε. με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ» μετά από
2

Βλέπε και παρ. Β
Βλέπε και παρ. Β
4
Βλέπε και παρ. Β
5
Βλέπε και παρ. Β
3
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υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης από το Νομάρχη Λασιθίου κ. Σ. Αναστασάκη και
τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκη την 21/5/09 στα γραφεία του Τμήματος.
19. Σύσταση Ο.Ε. με θέμα «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ»

ΣΤ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
- Παραδόθηκαν 52 πραγματογνωμοσύνες
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
3ΕΤΙΑ 2007 - 2009
Κατά την τριετία διοίκησης 2007-2009 η εκλεγείσα Ν.Ε. Λασιθίου του Τ.Ε.Ε. – Τ.Α.Κ. ασχολήθηκε
με τα παρακάτω θέματα:
•
•
•
•
•
•
•

Όρισε εκπροσώπους σε επιτροπές μελετών στους διαγωνισμούς της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λασιθίου και των Δήμων του Νομού Λασιθίου.
Εισήγηση του Προέδρου της Ν.Ε. Λασιθίου στο 6ο Συνδιάσκεψη των Νησιωτικών Τμημάτων
του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβριο του 2009 με θέμα: «Η Ολοκλήρωση του Β.Ο.Α.Κ. στο Λασίθι σαν
προϋπόθεση ανάπτυξης για την Ανατολική Κρήτη».
Ασχολήθηκε με την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου ΤΣΜΕΔΕ στον Άγιο Νικόλαο με αφορμή
προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τις συναλλαγές με συναδέλφους.
Συνέστησε άμισθη Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τις προτάσεις των Μηχανικών του Νομού
Λασιθίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις
συναλλαγές τους με τα Πολεοδομικά Γραφεία του Νομού Λασιθίου.
Ασχολήθηκε και εξέφρασε γνώμη για τα χωροταξικά θέματα μέσω και της Υποεπιτροπής
Λασιθίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής Και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με έμφαση
στο Γενικό Χωροταξικό πλαίσιο και το χωροταξικό πλαίσιο για τον Τουρισμό.
Πραγματοποίησε ανοικτές συνεδριάσεις για τη συζήτηση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Αγίου Νικολάου με
συναρμόδιους φορείς και συναδέλφους.
Απέστειλε έγγραφα σε Υπουργεία και αρμόδιους Υπηρεσιακούς φορείς για θέματα που
αφορούσαν:
- Τη σύσταση γραφείου Ε.Ο.Τ. στον Άγιο Νικόλαο.
- Τη σύσταση γραφείου της 13ης Ε.Β.Μ.Α. στον Άγιο Νικόλαο.
- Την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων Επιτροπών των Επιτροπών της Δνση Δασών
Λασιθίου
- Τη σύνταξη και κατάθεση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων από αναρμόδιους τεχνικούς σε
Υπηρεσίες
- Την ισχύ του πίνακα Ε.Κ.Κ.Ο. για τις οικοδομές (επέκταση ισχύος σε 4 έτη), με παράλληλη
εισήγηση στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος.
- Τις κατολισθήσεις επί του ΒΟΑΚ στη περιοχή Σελινάρι.
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