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Η ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ ταυτόχρονα µε την απόρ-
ριψη του παρόντος Νοµοσχεδίου, προτείνει:

1. Την επανασύνταξη του Νοµοσχεδίου από
άλλη Οµάδα Εργασίας του ΤΕΕ σε συνεργασία
µε το ∆Σ του ΤΣΜΕ∆Ε (εάν αυτό ήθελε κινηθεί
έξω από τη λογική του Ν. 2084/92) ώστε να α-
πηχεί και να αποτυπώνει το γράµµα και το

πνεύµα της απόφασης της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ της 8ης Φεβρουαρίου 2003.

2. Την ταυτόχρονη σύνταξη, µέσω άλλων Ο-
µάδων Εργασίας, Σχεδίων των πλήρων και ανα-
λυτικών Κανονισµών όλων των προτεινόµενων
Κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε.

3. Την ανάθεση αναλογιστικής µελέτης -εάν
αυτή δεν έχει ακόµα ανατεθεί- µε την οποία θα

τεκµηριώνονται µε επίκαιρα στοιχεία τόσο η
βιωσιµότητα του Ταµείου όσο και η πολιτική ει-
σφορών - παροχών του µε βάση τους παραπά-
νω Κανονισµούς των Κλάδων του.

4. Παράλληλα µε τις παραπάνω διαδικασίες,
η ∆.Ε. του ΤΕΕ οφείλει και αναλαµβάνει να ανα-
λύσει την κατάσταση σε συγκεντρώσεις Μηχα-
νικών ανά τη χώρα και να παρουσιάσει όλα τα
δεδοµένα και τις προτάσεις που κατατίθενται. Σ΄
αυτές, οι Μηχανικοί µπορούν και πρέπει να εκ-
φέρουν απόψεις και να καταθέσουν προτάσεις.

5. Μέσω των παραπάνω κι άλλων ενεργειών
αναπτύσσεται το «Κίνηµα Μηχανικών για τα Α-
σφαλιστικά µας Προβλήµατα», κίνηµα που χω-
ρίς αυτό είναι αδύνατο να διεκδικηθεί τίποτα
ουσιαστικό από την πολιτική ηγεσία.

6. Μόνο µε την ολοκλήρωση των παραπάνω
µελετών, ενεργειών και δράσεων το ΤΕΕ, µε
όλους τους Μηχανικούς στο πλάι του και σε ε-
τοιµότητα, µε τη συνεργασία -θέλουµε να πι-
στεύουµε- της πλειοψηφίας του ∆.Σ. του
ΤΣΜΕ∆Ε, θα είναι σε θέση να ανοίξει το κεφά-
λαιο «Ασφάλιση» και να το διαπραγµατευτεί
µε το υπουργείο Απασχόλησης και την κυβέρ-
νηση.

Αντίθετο στο ν.σ. αναδιάρθρωσης 
των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης θεωρεί πως το
νοµοσχέδιο αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε, δεν µπορεί και
δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό από το ΤΕΕ. Με απόφασή της επισηµαίνει
ότι «τυχόν αποδοχή αυτού του Νοµοσχεδίου από το ΤΕΕ θα οδηγήσει
σε ενταφιασµό τα ασφαλιστικά αιτήµατα χρόνων του κλάδου µας, θα
“εντάξει” τα ασφαλιστικά µας θέµατα στο άρµα του Ν. 2084/92, θα
αναιρέσει και θα καταργήσει άπαξ διά παντός τη µέχρι σήµερα
επιχειρηµατολογία µας για το εύρωστο και το βιώσιµο του Ταµείου µας
και για την ανάγκη διαφορετικής αντιµετώπισής του από την Πολιτεία
και θα παραδώσει την ασφάλιση των συναδέλφων και το Ταµείο µας
στον “αυτόµατο πιλότο” των διακυβερνητικών αντιασφαλιστικών
πολιτικών».

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÊÑÇÔÇÓ

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÂÁÓÙ ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÏÕ

Θεωρούσαµε και θεωρούµε -επισηµαίνεται
στο ψήφισµα- τις δηµόσιες εθνικές αερο-

µεταφορές τις ασφαλέστερες όλων. Άποψη,
που οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και τα πρόσφα-
τα αεροπορικά δυστυχήµατα  ιδιωτικών αερο-
γραµµών µε κυρίαρχο αυτό της εταιρείας «Ή-
λιος», επιβεβαίωσαν πλήρως. Πρωτεύον για
µας είναι η δηµόσια ασφάλεια των µεταφορών,
ασφάλεια που µόνο ένας δηµόσιος εθνικός
φορέας µπορεί να εξασφαλίσει.
Θεωρούµε επίσης πως και λόγοι εθνικής α-

σφάλειας και γεωγραφικής ιδιοµορφίας της
χώρας µας επιβάλλουν την ύπαρξη εθνικού δη-
µόσιου αεροµεταφορέα. Λόγοι που µπορεί να
µην είναι εύκολα κατανοητοί από πλευράς ΕΕ
αλλά είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνη-
σης να τους προβάλει τεκµηριωµένα για να

πείσει και να διεκδικήσει τη συνέχιση λειτουρ-
γίας των «Ολυµπιακών Αερογραµµών».
Πιστεύουµε πως η ελληνική κυβέρνηση -τονί-

ζεται στο ψήφισµα- έχει κάθε δυνατότητα και
να διεκδικήσει και να πείσει την ΕΕ για την ανά-
γκη ύπαρξης και λειτουργίας του εθνικού δηµό-
σιου αεροµεταφορέα αλλά και να αντιµετωπίσει
θετικά τα όποια προβλήµατα λειτουργίας και
σωστής διαχείρισης των «Ολυµπιακών Αερο-
γραµµών», διατηρώντας όµως το δηµόσιο χα-
ρακτήρα της εταιρείας. Μόνο έτσι υπηρετείται
και η εθνική ασφάλεια της χώρας και το δηµό-
σιο συµφέρον, µε την έννοια της εξυπηρέτησης
και ασφαλούς αεροµεταφοράς των πολιτών. 
Βασική προϋπόθεση της διατήρησης του δη-

µοσίου χαρακτήρα -καταλήγει το ψήφισµα- εί-
ναι να τεθεί υπό τη διοίκηση καταλλήλων προ-

σώπων και να παραµείνει µακριά από πολιτι-
κούς προϊσταµένους που τη χρησιµοποίησαν ε-
πί δεκαετίες για την ικανοποίηση προσωπικών
στοχεύσεων και κοµµατικών σκοπιµοτήτων. Η
δε πολιτεία να καταβάλει όλες τις οφειλές και
να σταµατήσει κάθε παρόµοια δωρεάν µετα-
χείριση στο µέλλον. 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - ΤΑΚ σε ψήφισµά της δηλώνει ότι δεν
συµφωνεί µε το ενδεχόµενο πώλησης ή κλεισίµατος των «Ολυµπιακών
Αερογραµµών» και επισηµαίνει ότι  η ευθύνη της κυβέρνησης απέναντι
στον ελληνικό λαό και τη χώρα είναι µεγάλη, ενώ εύχεται να
συνεκτιµήσει σοβαρά τις τεράστιες συνέπειες από την πώληση ή το
κλείσιµό τους.

Να µην πωληθεί ή κλείσει η «Ολυµπιακή»
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Ο∆ήµος Ηρακλείου ανέθεσε στην ∆ΕΠΤΑΗ
την υλοποίηση του έργου, η οποία µε τη

σειρά της ανέθεσε στο γραφείο Τοµπάζη τη
σύνταξη των τευχών ∆ηµοπράτησης. Σύµφω-
να µε τη µελέτη του πάρκινγκ η κατασκευή
του επηρεάζει πολύ µεγάλο τµήµα, περίπου το
1/3 του πάρκου Γεωργιάδη, για το οποίο προ-
τείνεται ανακατασκευή µετά το πέρας των έρ-
γων.  
Μετά από αντιδράσεις φορέων και µεµονω-

µένων πολιτών που αφορούν στην κατασκευή
του πάρκινγκ και ιδιαίτερα αφού αυτό γίνεται
εις βάρος του πάρκου, ζητήσατε από τους µε-
λετητές να γνωµοδοτήσουν για τη δυνατότη-
τα κατασκευής του έργου µε αντιστήριξη και
να κοστολογήσουν τη λύση αυτή. Οι µελετη-

τές απάντησαν ότι αυτό είναι εν µέρει δυνατό
λόγω των δυσχερειών που παρουσιάζονται,
καθώς το έδαφος είναι ασταθές. Αν αυτό γίνει,
θα επηρεαστεί µια λωρίδα πλάτους 13 µέτρων
του πάρκου, που θα χρειάζεται να ανακατα-
σκευαστεί και η δαπάνη -µε µία καταρχήν ε-
κτίµηση- είναι της τάξης των 1.500.000 ευρώ.
Στη συνέχεια, αποδεχθήκατε αυτό τον τρόπο
υλοποίησης του έργου, και ο τοπικός Τύπος α-
νακοίνωσε ότι το πάρκο σώθηκε. 
Η ∆.Ε. του Τµήµατός µας, µετά και από την

ενηµέρωση που της παρασχέθηκε από το Μη-
χανικό σας Κ.  Λατρώνη  στη συνεδρίαση της
8/9/2005, έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω: 

1. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει προ πολλού επισηµάνει
την ανάγκη για την «ποιοτική αναβάθµιση µε-

λετών και δηµοσίων έργων». Ιδιαίτερα στην
προκειµένη περίπτωση, που το έργο είναι ση-
µαντικό και σύνθετο (πρόκειται για δύο έργα
στην ουσία), και επιπλέον ενδέχεται να δηµο-
πρατηθεί µε την καινούρια νοµοθεσία για τις
Σ∆ΙΤ (Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Το-
µέα), η ανάγκη για άρτια µελέτη του έργου γί-
νεται επιτακτικότερη. Το αντικείµενο του έρ-
γου πρέπει να είναι συγκεκριµένο και αντί-
στοιχα συγκεκριµένες οι υποχρεώσεις του ό-
ποιου αναδόχου του έργου. 

2. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στη συµβατότητα του συγκεκριµένου έργου
(αλλά και γενικότερα όλων των έργων που
προωθούνται και θα επηρεάσουν κυκλοφορια-
κά την πόλη), µε την εγκεκριµένη κυκλοφορια-
κή µελέτη πόλεως Ηρακλείου. 

3. Η όλο και αυξανόµενη απαίτηση των δη-
µοτών όχι µόνο για προστασία αλλά και αύξη-
ση των χώρων πρασίνου και η διαπίστωση ότι
η συντήρηση και αναβάθµισή του είναι έργο
που απαιτεί συνολική διαχείριση, συνέπεια και
συνέχεια -φτάνει να ξεφυλλίσουµε µόνο τον
τοπικό Τύπο σε καθηµερινή βάση, για να αντι-
ληφθούµε το πόσο επιτακτική είναι αυτή η α-

Υπόγειο γκαράζ Πλατείας Ελευθερίας 
Με αφορµή τη σχεδιαζόµενη κατασκευή υπόγειου γκαράζ
στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ο Πρόεδρος της ∆.Ε.
ΤΕΕ-ΤΑΚ Γ. Κολυβάκης, απέστειλε µετά από απόφαση της ∆.Ε.
του Τµήµατος, επιστολή στη ∆ΕΠΤΑΗ, µε τις απόψεις του
Τµήµατος για το θέµα, στην οποία υπογραµµίζονται τα εξής: 

Τ ο ΤΕΕ-ΤΑΚ µετά από πρόταση και µε τη

συνδροµή της Μόνιµης Επιτροπής Ενέρ-

γειας και Βιοµηχανίας του Τµήµατος, διοργα-

νώνουν σεµινάριο µε θέµα «Βιοκλιµατική

Αρχιτεκτονική σε κτίρια και οικιστικά σύνο-

λα», µε εισηγήτρια την Νιόβη  Χρυσοµαλλί-

δου, Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Οικοδοµι-

κής και ∆οµικής Φυσικής του Τµήµατος Πολι-

τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

του Αριστοτελείου Παν/µίου Θεσσαλονίκης. 

Το σεµινάριο θα διεξαχθεί σε δύο κύ-

κλους. Ο πρώτος κύκλος θα περιλαµβάνει

τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη δια-

µόρφωση περιβαλλοντικών συνθηκών στον

αστικό ιστό και τη συγκριτική ανάλυση της

περιβαλλοντικής άνεσης. Θα τεθούν προτά-

σεις βελτίωσης συνθηκών σε ελεύθερους
χώρους και θα αναλυθεί η επίδραση του δο-
µηµένου περιβάλλοντος στους τοµείς των υ-
λικών και του ελέγχου του θορύβου. Επίσης,
θα προταθούν τρόποι ελέγχου ηλιασµού -
σκιασµού του χώρου και της κίνησης του αέ-
ρα µε συστήµατα εκτροπής ή εξαναγκασµέ-

νης κατεύθυνσης του ανέµου σε καθορισµέ-
να σηµεία. Τέλος, πρόκειται να αναπτυχθούν
τρόποι εξασφάλισης της οπτικής άνεσης µέ-
σω της επιλογής κατάλληλων υλικών επί-
στρωσης των δαπέδων. Ο δεύτερος κύκλος,

εστιασµένος στην εφαρµογή και στις υπολο-

γιστικές και µελετητικές τεχνικές, θα ακο-

λουθήσει σε µεταγενέστερο χρόνο και θα

τον παρακολουθήσουν οι µετέχοντες του

πρώτου κύκλου. 

Οι διαλέξεις του πρώτου κύκλου θα πραγ-

µατοποιηθούν καθηµερινά από τις 17:00 έως

21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντι-

προσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στην οδό Πρεβε-

λάκη και Γρεβενών, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το

κόστος συµµετοχής για κάθε συµµετέχοντα

είναι 150 ευρώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-

τητας δεδοµένου ότι ο αριθµός των συµµε-

τοχών δε θα ξεπερνάει τους 30. 

Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής

στα Γραφεία του Τµήµατος, κ. Ν. Τσικαλάκη

τηλ. 2810-301442, ή κα Γεωργία Τζιρίτα, τηλ.

2810-301.443. 

∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου έως
Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2005

Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική



Σ το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ Νο
2357/5.9.2005 δηµοσιεύτηκε πρόσκληση

ενδιαφέροντος του Συνδέσµου σας προς
τους µελετητές για την εκπόνηση της µελέ-
της: «Για αξιοποίηση χώρου στη θέση “Ρετσι-
νάδικο”». 
Από την ανάγνωση της πρόσκλησης προ-

κύπτουν ορισµένες ασάφειες και διατυπώνο-
νται όροι, οι οποίοι δεν συνάδουν µε τις δια-
τάξεις του Ν. 3316/05 περί µελετών, καθώς
και µε το Π∆ 798/78, όπως ισχύει σήµερα. 
Συγκεκριµένα: 
α) Ζητάτε µελετητές εγγεγραµµένους στα

µητρώα κατηγορίας «οικοδοµικών µελε-
τών». Τέτοια όµως κατηγορία σύµφωνα µε
το άρθρο 2 του Ν. 3316/05 και το Π∆ 798/78
δεν υπάρχει. 

β) Η προεκτιµώµενη αµοιβή των πενήντα

χιλιάδων (50.000) ευρώ συµπεριλαµβανοµέ-

νου του ΦΠΑ και το είδος της µελέτης που

ζητάτε την εκπόνησή της, δεν δικαιολογεί

πτυχία Γ΄ και ∆΄ τάξης που αναφέρονται στην

πρόσκληση, σύµφωνα µε την

∆15/οικ9361/22.3.05 απόφαση των ορίων της

προεκτιµώµενης αµοιβής του υπουργού ΠΕ-

ΧΩ∆Ε για το 2005, αλλά προφανώς µικρότε-

ρης τάξης πτυχία. 

γ) Στην προκήρυξη δεν υπάρχει κατανοµή

της προεκτιµώµενης αµοιβής κατά κατηγο-

ρία µελέτης. 

Σας ζητάµε λοιπόν να αποσύρετε την ως

άνω προκήρυξη που δεν είναι σύµφωνη µε

το Ν. 3316/05 και να την ανασυντάξετε µε βά-

ση τις διατάξεις του Ν. 3316/05. 
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Αξιοποίηση χώρου 
στη θέση «Ρετσινάδικο»
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Β/Α Αιγαίου ∆ηµήτριος
Μάντζαρης απέστειλε προς τον Σύνδεσµο ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν.
Λέσβου επιστολή, στην οποία υπογραµµίζονται τα εξής: 

Τ ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -
Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας, έχοντας

υπόψη την από 1/9/2005 παραίτηση της Γουνα-
ροπούλου Φωφώς του ∆ηµητρίου, από το αξίω-
µα του Γενικού Γραµµατέα της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ-ΑΜ, ανακήρυξε ως νέο Μέλος
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ τον
Τσαούση  Ηλία  του  Ιωάννη,  που εξελέγη για το
αξίωµα αυτό στην εκλογή που έγινε κατά την
Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ-ΑΜ την 9/2/2004 σε αντικατάσταση της πα-
ραιτηθείσης. 
Επίσης, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας

του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας, έ-
χοντας υπόψη την από 1/9/2005 παραίτηση του
Καραδρακόντη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, από
το αξίωµα του Μέλους της ∆ιοικούσας Επιτρο-

πής του ΤΕΕ-ΑΜ, ανακήρυξε ως νέο Μέλος της
∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ την Βακαρ-
τζή  Μαρία  του  Νικολάου,  που εξελέγη για το α-
ξίωµα αυτό στην εκλογή που έγινε κατά την Ει-
δική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-
ΑΜ την 9/2/2004 σε αντικατάσταση του παραι-
τηθέντος. 
Τέλος, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του

ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας, έχο-

ντας υπόψη την από 1/9/2005 παραίτηση του
Πάγκαλου Χαράλαµπου του Γεωργίου, από το
αξίωµα του Μέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ-ΑΜ, ανακήρυξε νέο Μέλος της ∆ιοικού-
σας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ τον Μητσίνη  ∆ηµή-
τριο  του  Νικολάου, που εξελέγη για το αξίωµα
αυτό στην εκλογή που έγινε κατά την Ειδική Συ-
νεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ την
9/2/2004 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. 

Νέα µέλη της ∆.Ε. 

Τ ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Πε-ριφερειακού Τµήµατος Ηπείρου του ΤΕΕ
έχοντας υπόψη τις παραιτήσεις των Σταµου-
λάκη Γεωργίου, Προέδρου και Παπαδιώτη Γε-
ωργίου, Αντιπροέδρου, της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής του Τµήµατος Ηπείρου του ΤΕΕ και τα

αποτελέσµατα των έµµεσων εκλογών που
διενεργήθηκαν στις 27/9/2005, ανακήρυξε ως
Πρόεδρο τον Παπαδιώτη  Γιώργο, Πολιτικό
Μηχανικό και ως Αντιπρόεδρο τον Σταµου-
λάκη  Γιώργο,  Χηµικό Μηχανικό. 

Νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ∆.Ε. 

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÇÐÅÉÑÏÕ 

παίτηση-  επιβάλλει κατ’ ελάχιστο το σεβα-

σµό των υπαρχόντων -λιγοστών- χώρων

πρασίνου στην πόλη µας. Και βεβαίως υπαγο-

ρεύει την εξασφάλιση και κατασκευή και νέ-

ων χώρων πρασίνου, αν λάβουµε µάλιστα υ-

πόψη το γεγονός ότι στις νέες επεκτάσεις

της πόλης, σε περιοχές αυθαιρέτων, το πρά-

σινο είναι είδος σε εξαιρετική ανεπάρκεια. 

4. Όπως επισηµαίνει σε επιστολή της η Ε-

πιτροπή ∆ασολόγων του ΓΕΩΤΕΕ, «…όσον α-

φορά το ποσοστό πρασίνου στο ∆ήµο Ηρα-

κλείου, αυτό είναι εξαιρετικά χαµηλό σε µία

πόλη όπου κυριαρχούν η πυκνή δόµηση και

τα σκληρά υλικά ενώ απουσιάζουν οι κοινό-

χρηστοι υπαίθριοι χώροι». 

5. Τέλος, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι

µε βάση τη µελέτη του έργου, επιχειρείται η

ανάδειξη του Ενετικού τείχους σε τµήµα της

ανατολικής του πλευράς κατά µήκος του

πάρκου Γεωργιάδη, όµως δεν εξετάζεται τι υ-

πάρχει επάνω στο τείχος, ακριβώς µετά τη

στέψη του. Θεωρούµε -και είναι προφανές-

ότι το θέµα της ανάδειξης του τείχους, συν-

δέεται τόσο µε τη βάση όσο και µε την κορυ-

φή του. Ο ∆ήµος Ηρακλείου θα πρέπει να ε-

ξετάσει σοβαρά το ενδεχόµενο της αποµά-

κρυνσης όλων των κτισµάτων που ευρίσκο-

νται κατά µήκος του τείχους (ανατολικά από

την υπάρχουσα οδό) και να αποκαταστήσει -

αναπλάσει το µνηµείο στην αρχική του µορ-

φή. 


