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ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ

Αίτηµα στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε  Γ. Σουφλιά γιατην έναρξη των διαδικασιών προκειµένου να
θεσµοθετηθεί το Ρυθµιστικό Σχέδιο Ηρακλείου, έ-
κανε πρόσφατα το ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η σχετική επιστολή, η
οποία κοινοποιήθηκε στο Γεν. Γραµµατέα Περιφέ-
ρειας Κρήτης, το Νοµάρχη Ηρακλείου και τους
∆ήµαρχους Ηρακλείου, Γαζίου και Ν. Αλικαρνασ-
σού, αναφέρει τα εξής: 
Πληροφορηθήκαµε, τόσο από τον εκπρόσωπό

µας που παραβρέθηκε, όσο και από το σχετικό
δηµοσίευµα του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του ΤΕΕ
(τεύχος 2396), ότι κατά την ηµερίδα που έγινε την
31-5-2006 από το ΤΕΕ και το Σύλλογο Ελλήνων
Πολεοδόµων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), ανακοινώ-
θηκε από τον Υφυπουργό  Σ.  Καλογιάννη, ότι έ-
χουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη «θεσµοθέτη-
ση των Ρυθµιστικών Σχεδίων των Ιωαννίνων, της
Πάτρας, της Λάρισας και του Βόλου, στην προ-
σπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο για την ο-
λοκλήρωση του σχεδιασµού των µεγάλων αστι-
κών κέντρων». 
Ως γνωστόν, στο άρθρο 2 & 1 του Ν. 2508/1997

(ΦΕΚ 124/Α/13-6-1997) «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη
των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες

διατάξεις» προβλέπεται να καταρτισθεί Ρυθµιστι-
κό Σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλο-
ντος και στο αστικό συγκρότηµα του Ηρακλείου
Κρήτης. Επειδή η κατάρτιση και έγκριση του Ρυθ-
µιστικού Σχεδίου Ηρακλείου δεν είναι µόνο εντο-
λή του Νόµου αλλά και επιτακτική ανάγκη για την
ορθολογική περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής
γύρω από το Μητροπολιτικό κέντρο της πόλης
του Ηρακλείου, για την αντιµετώπιση των προβλη-
µάτων προστασίας περιβάλλοντος, και για την α-
ναβάθµιση υποδοµών, λειτουργιών, παρεχοµένων
υπηρεσιών κλπ., παρακαλούµε άµεσα για τις ε-
νέργειές σας, προκειµένου να αρχίσουν και για το
Ηράκλειο οι σχετικές διαδικασίες. Εξάλλου, γνω-
ρίζοντας τα χρόνια προβλήµατα που έχουν συσ-
σωρευτεί στην περιοχή του οικιστικού συγκροτή-
µατος Ηρακλείου, τις έντονες οικιστικές πιέσεις,
την υφιστάµενη σύγκρουση χρήσεων γης, το µέ-
γεθος, καθώς και τη δυναµική της περιοχής εν
σχέσει µε τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας, δεν
µπορούµε να κατανοήσουµε την εξαίρεσή της α-
πό την προσπάθεια αυτή του ΥΠΕΧΩ∆Ε, για ολο-
κλήρωση του σχεδιασµού των µεγάλων αστικών
κέντρων. 

Θεσµοθέτηση του Ρυθµιστικού
Σχεδίου Ηρακλείου

Το παρακάτω κείµενο έδωσε στη δηµοσιότητα
ο Πρόεδρος της ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ  Γ. Κολυβάκης: 
Με αφορµή την απαράδεκτη και προκλητική

παρέµβαση πολιτικών παραγόντων της Κρήτης
να εξασφαλιστεί επιλεκτική χρηµατοδότηση από
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την ε-
κτέλεση και πληρωµή έργων που εκτελούνται για
τους ΟΤΑ Νοµού Χανίων, το ΤΕΕ/ΤΑΚ δηλώνει τα
παρακάτω: 

• ∆ιαµαρτύρεται έντονα για την πολιτική που
επιχειρείται να ακολουθηθεί από πολιτικούς πα-
ράγοντες, που µόνο διχασµό µπορεί να επιφέρει,
καθόσον το σοβαρότατο θέµα των οφειλών των
∆ήµων προς τους Εργολήπτες ∆ηµοσίων Έργων
αφορά όλη την Κρήτη και όχι µόνο τα Χανιά. 

• Θεωρεί απαράδεκτη την καθυστέρηση της α-
πόδοσης των κρατικών πόρων στους δικαιούχους
εργολήπτες. Η πρακτική αυτή δοκιµάζει σκληρά
την οικονοµική αντοχή των εργοληπτών και κατ’
επέκταση όλου του κατασκευαστικού δυναµικού,
επειδή κατ’ ουσίαν τούς αφαιρεί παντελώς τη δυ-
νατότητα να συνεχίσουν και να αποπερατώσουν
τα έργα που έχουν αναλάβει, µε ό,τι αυτό συνεπά-

γεται για την Κρήτη. 
• Θα συµπαρασταθεί µε κάθε µέσο, στο δίκαιο

αγώνα των εργοληπτών όλης της Κρήτης, για την
άµεση αποπληρωµή των σε αυτούς οφειλόµενων
ποσών. 
Και ζητά: 
• Να µην ενδώσει η Κυβέρνηση στην απαράδε-

κτη πρακτική των επιλεκτικών χρηµατοδοτήσεων
και εκταµιεύσεων.  • Να εφαρµόσει  την ίση µετα-
χείριση µετά από αντικειµενική στάθµιση των ανα-
γκών, προκειµένου να γίνει πράξη η ισόρροπη α-
νάπτυξη για την Κρήτη, αίτηµα που εδώ και χρό-
νια αποτελεί πάγιο αίτηµα των φορέων του νησι-
ού, και ιδιαίτερα των δύο Τµηµάτων του ΤΕΕ, Ανα-
τολικής & ∆υτικής Κρήτης, ενόψει µάλιστα και της
∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013, όπου γί-
νεται από κοινού προσπάθεια να χαραχθούν οι
νέοι στόχοι και άξονες προτεραιότητας.  • Τον
προγραµµατισµό για τη συντοµότερη δυνατή ε-
κταµίευση των οφειλόµενων ποσών και την εξό-
φληση των εκκαθαρισµένων λογαριασµών των
εργοληπτών, για όλα τα έργα των ΟΤΑ που εκτε-
λούνται ή έχουν εκτελεστεί στην Κρήτη. 

Πληρωµή έργων που εκτελούνται  για τους ΟΤΑ 

ΤΕΕ  -  ΤΜ.  ∆ΥΤ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

Η∆.Ε. του ΤΕΕ-Τ∆Μ, µε τις αποφάσεις 243 της
27ης συνεδρίασης στις 18-7-2006 και 258 της

28ης συνεδρίασης στις 22-8-2006 αποφάσισε τη
σύσταση και συγκρότηση Ο.Ε. µε θέµα:  «Προε-
τοιµασία  εκδήλωσης  υποδοχής  νέων  συναδέλ-
φων  στο  ΤΕΕ/Τ∆Μ  -  Καταγραφή  υπάρχουσας
κατάστασης  -  Προτάσεις»  
Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: 1. Αντωνογιάννη

Κωνσταντίνα, Π.Μ.   2. ∆εληγιάννη Ευάγγελο, Π.Μ.
3. Τσετίνη Αθηνά, Π.Μ.   4. Γεωργιάδου Στυλιάνα,
Π.Μ.   5. Πεχλιβανίδη Μιχάλη, Μ.Μ. 
Το έργο της Ο.Ε. θα παραδοθεί µέχρι τις 15-11-

2006. 

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
ΤΕΕ  -  ΤΜΗΜΑ  ΑΝ.  ΣΤΕΡΕΑΣ  

Οδική ασφάλεια

Η µερίδα µε θέµα: «Οδική  Ασφάλεια  -  Ιδιαι-
τερότητες  και  προοπτικές  βελτίωσης  σχε-

διασµού,  στην  περιοχή  ευθύνης  του  ΤΕΕ  -  Τµή-
µατος  Ανατολικής  Στερεάς».

Την ηµερίδα οργανώνουν το ΤΕΕ - Τµήµα
Ανατολικής Στερεάς, σε συνεργασία µε το
Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ
και το Ινστιτούτο Μεταφορών. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν
περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία
ΤΕΕ/ΤΑΣ: κα Άννα Χαλκίδου και κα Πασχα-
λίνα Ράπτη, τηλ.: 22310-31.181, 2, Fax: 22310-
27.026, e-mail: tee_lamia@tee.gr 

Λαµία,  2  Οκτωβρίου  2006  

Σύσταση  Ο.Ε. 
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