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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

Με το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό σύστη-
µα και το ΤΣΜΕ∆Ε που έδωσε στη δηµοσιότη-

τα για «διάλογο» η κυβέρνηση θα καταφέρει νέα
σκληρά πλήγµατα στα ασφαλιστικά και εργασια-
κά δικαιώµατα της συντριπτικής πλειοψηφίας των
εργαζοµένων, µισθωτών και µικροεπαγγελµατιών
µηχανικών. Μεταξύ άλλων: 

• Προωθεί την ανταποδοτικότητα, την ατοµική
ευθύνη του κάθε συναδέλφου για την ασφαλιστι-
κή του κάλυψη µε την απουσία κρατικής χρηµατο-
δότησης στο σκέλος της Ειδικής Προσαύξησης (ό-
πως µετονοµάζεται ο παλιός ΕΛΠΠ) στον κλάδο
πρόσθετης ασφάλισης και στον κλάδο εφάπαξ (ό-
που απουσιάζει και η εργοδοτική εισφορά) • Αυ-
ξάνει υπέρογκα τις εισφορές των ασφαλισµένων,
έως και το 8πλάσιο του κατά το έτος 1991, µέσου
µηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, µε απατηλές υπο-
σχέσεις για µελλοντικές αυξήσεις των παροχών
• ∆ιαχωρίζει τη βάση υπολογισµού των εισφορών
των ασφαλισµένων πριν και µετά την 1.1.1993 • Ει-
σάγει τον κλάδο Παροχών χωρίς να δεσµεύεται
για τη διασφάλιση, ούτε καν των σηµερινών αντί-
στοιχων εγγυήσεων του ΙΚΑ, προς τους µισθω-
τούς συναδέλφους. Προωθεί την επιδότηση της α-
νεργίας µε τις εισφορές των µισθωτών και αυτο-
απασχολούµενων συναδέλφων. 
Το Σχέδιο Νόµου για το ΤΣΜΕ∆Ε, όπως και οι

πρόσφατες κυβερνητικές ρυθµίσεις στις Τράπε-
ζες και στις πρώην ∆ΕΚΟ, αποτελεί συνέχεια των
προηγούµενων αντιασφαλιστικών νόµων (τόσο
της Ν∆ όσο και του ΠΑΣΟΚ) µε κορυφαίες αιχµές
τους Ν. 2084/92, 3029/02 και τον πρόσφατο
3232/04. 

Είναι ολοκάθαρο ότι το ασφαλιστικό είναι πολι-
τικό πρόβληµα κι όχι πρόβληµα ορθής διαχείρι-
σης ή δοµής των κλάδων του ταµείου, όπως δια-
τείνονται µια σειρά φωνές δήθεν «εναντίωσης»
στη συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση. 
Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι το

κυβερνητικό σχέδιο νόµου για το ΤΣΜΕ∆Ε δεν ε-
πιδέχεται καµία βελτίωση και δεν νοµιµοποιείται
καµία συµµετοχή στη φάρσα διαλόγου µε την Κυ-
βέρνηση. Απαιτούµε  την  άµεση  απόσυρσή  του.  Οι
συνδικαλιστικοί φορείς διά των µηχανικών πρέπει,
επιτέλους να βγουν στο προσκήνιο, να οργανώ-
σουν την αγωνιστική αντεπίθεσή τους, για: 

• ∆ηµόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση για όλους τους εργαζοµένους • Κατο-
χύρωση της κρατικής ευθύνης για την παροχή
της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία είναι δικαίωµα
και όχι εµπόρευµα • Αποκλειστικά δηµόσια και
δωρεάν, υψηλού επιπέδου υγεία και πρόνοια. ∆ια-
χωρισµός υγείας και πρόνοιας από την κοινωνική
ασφάλιση. Κατάργηση της επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας στην υγεία • Σύνταξη µετά από 30
χρόνια δουλειάς, στα 60 για τους άντρες και στα
55 για τις γυναίκες. Σύνταξη στο 80% των συνολι-
κών αποδοχών της τελευταίας 3ετίας • Μετατό-
πιση του κύριου βάρους των εισφορών. Να βαρύ-
νει την εργοδοσία και το κράτος, στην κατεύθυν-
ση της πλήρους απαλλαγής του µισθωτού από ει-
σφορές •  ∆ιασφάλιση των αποθεµατικών των
ταµείων. Τα αποθεµατικά είναι λαϊκή περιουσία και
όχι «τροφοδότης λογαριασµός» για τις κυβερνη-
τικές παροχές στο µονοπωλιακό κεφάλαιο. 
Άµεσα οι εργαζόµενοι, µισθωτοί και µικροεπαγ-

γελµατίες µηχανικοί να πιέσουν για: 
1.  Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών

νόµων.  2.  Να αρθεί ο διαχωρισµός «νέων» -
«παλιών» ασφαλισµένων, χωρίς πρόσθετη επιβά-
ρυνσή τους. 3.  Μείωση των εισφορών στα προ του
1992 επίπεδα, ειδικά για τους κάτω της πενταε-
τίας έκπτωση 50%. Καταβολή των εισφορών των
στρατευµένων και των µεταπτυχιακών σπουδα-
στών από την πολιτεία. 4.  Πλήρη και δωρεάν ια-
τροφαρµακευτική κάλυψη, πλήρη προστασία της
µητρότητας και των συναδέλφων µε ειδικές ανά-
γκες.  5.  Επίδοµα ανεργίας στο 80% του βασικού
µισθού, για τους άνεργους και υποαπασχολούµε-
νους µηχανικούς, ανεξάρτητα από τον τρόπο α-
µοιβής (µισθό, δελτίο παροχής), πλήρη ασφαλιστι-
κή κάλυψη των ανέργων συναδέλφων. 6.  Απόσυρ-
ση του ΤΣΜΕ∆Ε από την Τράπεζα Αττικής και το
Χρηµατιστήριο. 7.  Άµεση απόδοση των οφειλών
του ∆ηµοσίου και της εργοδοσίας στο Ταµείο. Ά-
µεση διεκδίκηση των απωλειών στο αποθεµατικό
από την άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλά-
δας. 8.  Άµεση µηχανοργάνωση του ΤΣΜΕ∆Ε για
τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών του. 
Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να ενώσουν τις

δυνάµεις τους µε τους υπόλοιπους εργαζοµένους,
να προτάξουν τις ανάγκες τους, να πάρουν την τύ-
χη τους στα χέρια τους για να αλλάξουµε πορεία,
για ανάπτυξη υπέρ της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωµάτων. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Τα ασφαλιστικά δικαιώµατα 
Οµόφωνο ψήφισµα εξέδωσε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ -
Τµήµατος Πελοποννήσου, που συνεδρίασε στις 20.2.2006, για
τα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Στο ψήφισµα τονίζονται τα εξής:

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη την
αίτηση παραίτησης των Ευάγγελου Τσακλάνου
Χ.Μ. και Ουρανίας Ιστικοπούλου Αγρ.Τ.Μ. απο µέ-
λη της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ν. Αργολίδας και
το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για την εκλογή

νέων µελών, που έγινε στην
13η τακτική σύνοδο της Αντι-

προσωπείας του ΤΕΕ - Τµήµατος Πελοποννήσου
στις 20.2.2006, ανακήρυξε ως νέα µέλη της Νο-
µαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ - Τµήµατος Πελο-
ποννήσου στο νοµό Αργολίδας του Καχριµάνη
Ιωάννη του Bασιλείου Μ.Μ. και Μπινιάρη  Γεώργιο
του Μιχαήλ Π.Μ. 

Νέα µέλη της Ν.Ε. Αργολίδας 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ Κ. & ∆. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Σύσταση Ο.Ε.

Η∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικής και
∆υτ. Θεσσαλίας αποφάσισε τη συγκρότη-

ση οµάδας εργασίας για τη µελέτη «Σύνταξη
προδιαγραφών  για  την  προκήρυξη  Αρχιτε-
κτονικού  ∆ιαγωνισµού  στο  ∆ήµο  Καλαµπά-
κας  για  την  ανάδειξη  των  ιδιαίτερων  χαρα-
κτηριστικών  και  την  αισθητική  αναβάθµιση
της  πόλης». 
Η Οµάδα συγκροτείται από τους Αρχιτέ-

κτονες Μηχανικούς: Αδάµου Χρυσούλα - Bα-
λεντίνη, Κοροµπλή Μαρία, Λαγό ∆ηµήτρη - Ε-
παµ., Μπαντέκα Μαρίνα, Μπάλιας Κωνσταντί-
νο. 
Χρόνος παράδοσης: 31.3.2006 
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Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην παρούσα φάση
λόγω της επικαιρότητας από το σχετικό Νο-

µοσχέδιο, στην αναδιάρθρωση των κλάδων του
ΤΣΜΕ∆Ε και όχι στο σύνολο των οργανωτικών και
λειτουργικών προβληµάτων του Ταµείου. 
Η Αντιπροσωπεία του Τµήµατος, διαπίστωσε για

µία ακόµη φορά ότι: 
Το ΤΣΜΕ∆Ε, ένα από τα πιο εύρωστα ασφαλι-

στικά ταµεία, µε υψηλά αποθεµατικά, προσφέρει
χαµηλή ποιότητα παροχών, διαθέτει παρωχηµένη
οργανωτική λειτουργία, δεν έχει ολοκληρωµένη
µηχανοργάνωση και δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρ-
κώς οι νέες τεχνολογίες, δίνει στους νέους ασφα-
λισµένους ελεύθερους επαγγελµατίες µηχανικούς
µε 35 χρόνια ασφάλιση σε σηµερινές τιµές σύντα-
ξη πείνας (547,00 ευρώ). 
∆ηµιουργούνται εύλογα ζητήµατα χρηστής δια-

χείρισης του Ταµείου µε το µη έγκυρο κλείσιµο Ι-
σολογισµών-Απολογισµών σε ετήσια βάση, για
την αποτροπή των οποίων θα πρέπει να καθιερω-
θεί η παρουσίασή τους σε έκτακτη συνεδρίαση
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ώστε να εκλείψουν
ενδεχοµένως φαινόµενα κακής διαχείρισης και να
διασφαλίζεται η αξιοποίηση των αποθεµατικών
του Ταµείου. 
Είναι πλέον καιρός και απαίτηση όλων των µη-

χανικών να τεθούν τα ασφαλιστικά θέµατα του Τα-
µείου επί τάπητος, να προωθηθεί η νοµοθετική
ρύθµιση σύµφωνα µε την απόφαση της Αντιπρο-
σωπείας (8/2/2006) και της ∆ιοικούσας Επιτροπής
(8/2/2006) και ο διάλογος που άρχισε µε την Πολι-
τεία και προώθησε σε ένα σηµαντικό βαθµό τις
θέσεις µας, να καταλήξει σε νοµοθετική ρύθµιση
προς όφελος όλων των µελών του ΤΕΕ και απο-
φάσισε τα εξής: 

11.. Το θέµα του ασφαλιστικού φορέα των µηχανι-
κών και αυτό που αφορά την αναδιάρθρωση των
κλάδων, είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ενδιαφέρει το
σύνολο των εν ενεργεία και οµότιµων µηχανικών
και είναι επιτακτική ανάγκη η ενηµέρωση του συ-
νόλου του κλάδου από τα θεσµικά όργανα του
ΤΕΕ. 

22.. Ο Ν. 2084/92 µαζί µε τις µετέπειτα ρυθµίσεις
εισήγαγε µεταρρυθµίσεις που έπληξαν τη λογική
και το αίσθηµα αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών
µε το διαχωρισµό ασφαλισµένων δύο ταχυτήτων,
προ και µετά το 1993, µε τη δηµιουργία άνισων ό-
ρων εισφορών και κάλυψης, ενώ δεν συνέβαλε
στην άρση της µεγάλης αναντιστοιχίας µεταξύ ευ-
ρωστίας του Ταµείου και χαµηλής ποιότητας α-
σφαλιστικής κάλυψης των µελών του. 

33.. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας και της ∆ι-
οικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, µνηµόνιο σοβαρής
προπαρασκευής, αποτελεί ένα ώριµο κοµβικό
πλαίσιο Ν/Σ, στο οποίο αποκαθίσταται η αλληλεγ-
γύη των γενεών, επέρχεται άρση των αντιδεοντο-
λογικών διαχωρισµών των ασφαλισµένων προ και
µετά το 1993, αλλά και µεταξύ των εν ενεργεία µε-
λών του µε τη δηµιουργία του Κλάδου Προνοια-
κών παροχών. 

44.. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ παρόλο που το
Νοµοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση
εντούτοις θεωρεί ότι απαιτούνται τροποποιήσεις
και ρυθµίσεις. Υιοθετεί και υποστηρίζει την πρό-
σφατη απόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ, προτείνει την
ενσωµάτωση στο νοµοσχέδιο της ως άνω απόφα-
σης µε ιδιαίτερη έµφαση στις εισφορές και παρο-
χές. 

55.. Να διασφαλιστεί ο δηµόσιος και κοινωνικός
χαρακτήρας της ασφάλισης των µηχανικών, να ε-
πιδιωχθεί χωρίς αναβολή η αναµόρφωση του α-
σφαλιστικού συστήµατος, µε αναβάθµιση της α-
σφαλιστικής προστασίας αλλά και δικαιότερη ανα-
διανεµητική λειτουργία του συστήµατος και να υ-
πάρξει ίση αντιµετώπιση των συνταξιούχων του
ΤΣΜΕ∆Ε έναντι των συνταξιούχων άλλων φορέων
κοινωνικής ασφάλισης επιστηµονικών επαγγελµά-
των όπως ΤΣΑΥ και Ταµείου Νοµικών. 

66.. Οι νεοεισερχόµενοι στο Ταµείο ασφαλισµέ-
νοι, να βαρύνονται µε µειωµένη εισφορά τα πρώτα
επτά (7) χρόνια. Η δε αύξηση που προβλέπεται από
το Σ/Ν για την οµογενοποίηση νέων - παλαιών α-
σφαλισµένων να επέλθει σε ορίζοντα 20ετίας για
να µην είναι δυσβάσταχτη για τους νέους συνα-

δέλφους µηχανικούς που αντιµετωπίζουν έντονο
πρόβληµα απασχόλησης. 

77.. Να ληφθεί µέριµνα και για την αύξηση της κύ-
ριας σύνταξης, καθώς και του εφάπαξ βοηθήµατος
που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το κεφα-
λαιοποιηµένο ποσό των εισφορών µε το ετήσιο ε-
πιτόκιο αυτό των καταθέσεων των αποθεµατικών
στην Τράπεζα της Ελλάδας. 

88.. Να αναλυθούν στην Εισηγητική Έκθεση του
Νοµοσχεδίου οι σκοποί του κλάδου προνοιακών
παροχών όπου θα εντάσσονται οι στρατευµένοι
µηχανικοί, γυναίκες µηχανικοί καθ’ όλη τη διάρκεια
εγκυµοσύνης, άνεργοι µηχανικοί κάτω 5ετίας και
µηχανικοί που παρακολουθούν µεταπτυχιακές
σπουδές Μaster ή εκπονούν διδακτορική διατριβή. 

99.. Θεωρεί ότι σύσσωµος ο κλάδος των µηχανι-
κών πρέπει να συσπειρωθεί για το σηµαντικό αυτό
θέµα γύρω από τις αποφάσεις των οργάνων του
και να αναδειχθεί η αποφασιστικότητα των µηχανι-
κών για ουσιαστική βελτίωση της ασφαλιστικής
κάλυψης των µελών του. Παράλληλα οι µηχανικοί
πρέπει να ευρίσκονται σε εγρήγορση µε συνεχή
ενηµέρωση και µε έγκαιρη προπαρασκευή σε κι-
νητοποιήσεις και αγώνες αν απαιτηθούν. 

Παράλληλα η Αντιπροσωπεία προτείνει µία σει-
ρά από αναδιαρθρώσεις όπως: 

• Ποιοτική αναβάθµιση των Υπηρεσιών του ΚΥΤ
µε διεύρυνση των παροχών σε επίπεδο υγειονοµι-
κών υπηρεσιών και οικονοµικών παροχών  • ∆ια-
σφάλιση των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε µε στα-
θερές εγγυηµένες τοποθετήσεις ενδεχοµένως σε
ενέργειες και δράσεις όπως Σ∆ΙΤ  • Άµεση ολο-
κλήρωση της οργανωτικής δοµής και της µηχα-
νοργάνωσης του ΤΣΜΕ∆Ε µε τις δυνατότητες που
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες • Αλλαγή του
Θεσµικού Πλαισίου του ΤΣΜΕ∆Ε µε την επιλογή
των εκπροσώπων του ΤΕΕ στο ∆Σ του Ταµείου α-
πό την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ όπου ένα τακτικό
και ένα αναπληρωµατικό µέλος να προέρχεται α-
πό τα Περιφερειακά Τµήµατα • ∆ιαφανής διαδικα-
σία διαχείρισης του ΤΣΜΕ∆Ε • Ετήσιο κλείσιµο Ι-
σολογισµών - Απολογισµών - Πεπραγµένων µε
την παρουσίασή τους σε έκτακτη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ • Τακτός και περιοδικός
διαχειριστικός έλεγχος των Περιφερειακών και
Κεντρικών γραφείων του ΤΣΜΕ∆Ε από θεσµοθε-
τηµένη ανεξάρτητη Επιτροπή που θα καθορίζεται
από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ • Αντιµετώπιση
της εισφοροδιαφυγής, ιδιαίτερα κατά το Νόµο υ-
ποχρεωτική εργοδοτική εισφορά.

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΑΜ στην τακτική συνεδρίασή της, στις 27/2/2006,
συζήτησε διεξοδικά το θέµα του ασφαλιστικού φορέα των µηχανικών, 
του ΤΣΜΕ∆Ε, µετά από αναλυτική και κατατοπιστική ενηµέρωση που είχε 
από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, συνάδελφο Κωνσταντίνο Αντωνιάδη. 

Αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε
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Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - Τµήµατος B/Α Αι-
γαίου, µε αφορµή τις συζητήσεις που γίνο-

νται το τελευταίο χρονικό διάστηµα σε τηλεοπτι-
κές εκποµπές σχετικά µε την παραγωγή και την
ποιότητα των ∆ηµοσίων Έργων στο B. Αιγαίο: 
α) ∆ιαπιστώνει ότι κατά το πλείστον, άτοµα

που δεν έχουν γνώση της νοµοθεσίας, ούτε κα-
µία θεσµική, ή άλλη υπεύθυνη θέση µε τη διαδι-
κασία παραγωγής των έργων, καταφεύγουν σε
κρίσεις και διατυπώνουν απόψεις που διαστρε-
βλώνουν τη διαδικασία, καθώς και την ισχύουσα
νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων µε αποτέλε-
σµα να εµφανίζεται µία στρεβλή πολλές φορές
πραγµατικότητα για τα δηµόσια έργα στον τόπο
µας. 
β) ∆ιαπιστώνει ότι συστηµατικά σπιλώνονται

άτοµα ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί χωρίς σε
βάρος τους στοιχεία και µόνο µε υποθέσεις α-
στυνοµικού τύπου, που οδηγούν στη δηµιουργία
συνθηκών απαξίωσης, εσωστρέφειας και αδρα-
νοποίησης των κατά Νόµο εµπλεκοµένων. Η
προσπάθεια απόδοσης κατηγοριών, χωρίς συ-
γκεκριµένα στοιχεία, εναντίον ατόµων που όµως
δεν κατονοµάζονται, συµπαρασύρει και σπιλώνει

το σύνολο των ασχολουµένων µε τον τοµέα των
δηµοσίων έργων, από τηλεοπτικούς κατηγόρους. 
γ) ∆ηλώνει ότι αντιτίθεται στις εν λόγω ενέρ-

γειες που αποσκοπούν στη διαµόρφωση κλίµα-
τος και συνθηκών παρέµβασης µη εκ του Νόµου
θεσµοθετηµένων παραγόντων στη διαδικασία α-
νάθεσης των έργων και θα κινηθεί µε κάθε νόµι-
µο τρόπο για την προστασία του κύρους των µε-
λών του, των θεσµοθετηµένων οργάνων και των
διαδικασιών ανάθεσης των δηµοσίων έργων. 

Τ ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -Τµήµατος Bορειοανατολικού Αιγαίου, έχο-
ντας υπόψη την από 23.2.2006 παραίτηση της
συναδέλφου Στεφανάκη Μαρίας, Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, απο µέλος της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ - ΤBΑ Αιγαίου, προχώρησε στην αντικατά-

στασή της µε τη συνάδελφο Λυπαρή  Bιργινία,
Πολιτικό Μηχανικό, που είναι η αµέσως επόµενη
σε σειρά σταυρών προτίµησης υποψήφιος του ι-
δίου ψηφοδελτίου από το Νοµό Χίου, µε το ο-
ποίο εκλέχτηκε η παραιτηθείσα συνάδελφος
Στεφανάκη Μαρία. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ BΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τα δηµόσια έργα στο B. Αιγαίο 

ΟΠρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος ΑνατολικήςΚρήτης Γιώργος  Κολυβάκης απέστειλε
προς τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε Γ.  Σουφλιά,  τα πο-
λιτικά κόµµατα, τον ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης,
τους Bουλευτές, τους Νοµάρχες Ηρακλείου
και Λασιθίου, τους ∆ηµάρχους Ηρακλείου και
Αγίου Νικολάου, την ΕΥ∆Ε - BΟΑΚ, την ΤΕ∆ Η-
ρακλείου και Λασιθίου, τα Τµήµατα Τροχαίας Η-
ρακλείου και Λασιθίου και τους Κλαδικούς
Συλλόγους των Μηχανικών Ανατολικής Κρή-
της, ψήφισµα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ -
Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης για την επιτακτι-
κή ανάγκη για την άµεση συντήρηση του Bό-
ρειου Οδικού Άξονα (BΟΑΚ) στην περιοχή της
Ανατολικής Κρήτης, και ειδικότερα την ενίσχυ-
ση - επισκευή γεφυρών όπως της Παντάνασ-
σας και του Παλαιοκάστρου, της σήραγγας
Bραχασίου αλλά και όσων άλλων τεχνικών
έργων (ή προβληµάτων, όπως π.χ. η κατολί-
σθηση 2 περίπου χλµ. B/∆ του Αγίου Νικολά-
ου) κριθεί απαραίτητη η επισκευή - αποκατά-
στασή τους. Και τονίζει ότι η Πολιτεία πρέπει
να ανταποκριθεί άµεσα, προκειµένου να µη

θρηνήσουµε και άλλα θύµατα στο βωµό της α-
σφάλτου. 

Το  ψήφισµα  

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανα-
τολικής Κρήτης συζήτησε στη συνεδρίασή της
την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006, σε συνέχεια και
προηγουµένων ενεργειών της ∆Ε του ΤΕΕ/ΤΑΚ
(έγγραφά µας υπ’ αριθ. 1468/19.05.2005,
1469/19.05.2005, 1896/08.07.2005 2838/21.10.2005
και έγγραφο της ΝΕ Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ υπ’
αριθ. 94/05.05.2005) τα προβλήµατα συντήρη-
σης του Bόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (BΟΑΚ)
στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης - ενίσχυ-
σης - επισκευής γεφυρών και σήραγγας Bρα-
χασίου, αναβάθµισης της οριζόντιας και κατα-
κόρυφης σήµανσης του δρόµου και αποφάσισε
να εκδώσει το παρακάτω ψήφισµα. 

1. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ ανησυχεί
για την αδιαφορία και την εικόνα εγκατάλει-
ψης που παρουσιάζουν τα µεγάλα τεχνικά έρ-
γα του BΟΑΚ και συγκεκριµένα οι µεγάλες γέ-

φυρες Καρτερού, Παντάνασσας, Παλαιοκά-

στρου, το τούνελ Bραχασίου, η κατολίσθηση

πριν τη δυτική είσοδο του Αγίου Νικολάου κ.ά. 

2. Περαιτέρω αδιαφορία επί του προβλήµα-

τος, που πολλαπλώς έχει επισηµανθεί από

τους τοπικούς υπηρεσιακούς φορείς, ενδέχε-

ται να δηµιουργήσει κινδύνους µε απρόβλε-

πτες συνέπειες. 

3. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ απαιτεί τη

σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για τη

συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση τµη-

µάτων αυτών των έργων και την υλοποίηση

των παραπάνω µελετών µε φορέα το ∆ηµό-

σιο. 

4. Θεωρεί ενδεδειγµένη τη λήψη µέτρων κυ-

κλοφορίας από τις αρµόδιες αστυνοµικές δι-

ευθύνσεις για την ασφαλή διέλευση των διερ-

χοµένων. 

5. Επισηµαίνουµε ότι κάθε άλλη καθυστέρη-

ση ή ολιγωρία θα είναι εγκληµατική, διότι οι ή-

δη διαπιστωµένες φθορές, σε συνδυασµό µε

ενδεχόµενη σεισµική διέγερση, µπορεί να ο-

δηγήσουν σε µη αναστρέψιµες καταστάσεις. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Συντήρηση BΟΑΚ 

Αντικατάσταση µέλους της Αντιπροσωπείας 


