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∆ΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. Ανατ. Κρήτης &  ΤΟΥ Σ.Π.Ε.∆.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 12.11.09 στην αίθουσα  συνεδριάσεων 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ η ηµερίδα για τα ∆ηµόσια Έργα που    συνδιοργάνωσαν  ο ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου 

και η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατ. Κρήτης. Οργανωτές και συµµετέχοντες έµειναν απόλυτα 

ικανοποιηµένοι, τόσο από την προσέλευση κόσµου, όσο και από το υψηλό επίπεδο των 

εργασιών της ηµερίδας. 

             Η  πρωτοποριακή  ηµερίδα - µε την έννοια ότι οι δύο   Οργανώσεις   µε την άριστη 

συνεργασία τους  ξεπέρασαν   ¨απολιθωµένα¨ ταµπού χρόνων-   οργανώθηκε και 

υλοποιήθηκε για να αναδείξει, αφενός την συµβολή  των Μηχανικών του ∆ηµοσίου από την 

µια πλευρά και των Εργοληπτών από την άλλη στην παραγωγή ποιοτικών και λειτουργικών 

έργων και αφετέρου την  ανάγκη για διαφάνεια στα ∆.Ε. σαν απαίτηση των καιρών, που θα 

συµβάλει αποφασιστικά στην εξυγίανση του συστήµατος  παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων.     

Η πολύ µεγάλη συµµετοχή συναδέλφων των δύο Οργανώσεων (και από τους δύο 

Νοµούς, Ηρακλείου και Λασιθίου) αλλά και από τη ∆υτική Κρήτη, επιβράβευσε  την 

πρωτοβουλία για τέτοιες από κοινού εκδηλώσεις που αφορούν και  αγγίζουν  την 

επαγγελµατική στάση   και   άσκηση του ρόλου τους.   

Τα θέµατα που αναπτύχθηκαν στην ηµερίδα ήταν: 

Α. Η Συµβολή των Μηχανικών του ∆ηµοσίου και των Εργοληπτών στην παραγωγή 

ποιοτικών και λειτουργικών ∆.Ε., µε εισηγητές τους: 

1. Κων/νο Σάσσαλο, Πρόεδρο ∆.Σ. της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και 

2. Ιωάννη Βάρκα, Πρόεδρο ΤΕΕ/∆ΥΤ. ΜΑΚ., πρώην Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε ∆υτικής Μακεδονίας,   

Β. Η διαφάνεια στα ∆ηµόσια Έργα, µε εισηγητή τον:   



∆ήµο Τουλιάτο, Τεχνικό Σύµβουλο, Επιστηµονικό Συνεργάτη ΕΜΠ.    

 

Κατά την διάρκεια των εργασιών αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για πλήρεις 

µελέτες και ποιοτικά έργα µε: 

� Αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης µέσα από δηµοκρατική λειτουργία.  

� Αναµόρφωση  του εργολαβικού δυναµικού ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο.  

� ∆ιατήρηση του ∆ηµόσιου χαρακτήρα των έργων. 

� Θεσµικές,  ρεαλιστικές και αποτελεσµατικές πρωτοβουλίες µε  στόχο την διασφάλιση της  

ποιότητας και λειτουργικότητας των έργων.  

� Συνολική αντιµετώπιση των προβληµάτων όλων των παραµέτρων του κύκλου 

παραγωγής ενός ∆ηµοσίου Έργου.   

� Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης µε µικρά και µεσαία έργα υποδοµής που θα 

συµβάλλουν, αφενός στην ανακούφιση των χιλιάδων µικρών και µεσαίων εργοληπτών 

που πρώτοι αυτοί βιώνουν την κρίση από την έλλειψη επιχειρηµατικού αντικειµένου και 

αφετέρου στην τόνωση της οικονοµίας των τοπικών κοινωνιών. 

� Καθιέρωση κανόνων διαφάνειας µε ευρωπαϊκά πρότυπα σαν απαίτηση των καιρών που 

θα αποκαταστήσει την διαρραγείσα σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτείας και πολιτών, 

σε ότι αφορά τα ∆ηµόσια Έργα. 

            

Οι διοικήσεις των δύο Οργανώσεις ευχαριστούν όλους τους προσκεκληµένους και 

συµµετέχοντες στις εργασίες της   ηµερίδας και ιδιαίτερα τους διακεκριµένους εισηγητές που 

µε τις εµπεριστατωµένες εισηγήσεις τους  εµπλούτισαν την εργαλειοθήκη της σκέψης µας.   

 

 
Για το ∆.Σ. της Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ. Ανατ. Κρήτης          Για το ∆.Σ. του Σ.Π.Ε.∆.Ε.Η. 
 
           Η Πρόεδρος                                                     Ο Πρόεδρος 

          Ειρήνη Βρέντζου                                                        Αλέξανδρος Κλάδος 

 

      Ο Γεν. Γραµµατέας                                                                Ο Γεν. Γραµµατέας 

        Νίκος Ορφανός                                                                Στέφανος Μ̟ελιµ̟ασάκης 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 
1. Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
2. ΠΕΣΕ∆Ε 
3. ΤΕΕ/ΤΑΚ 
4. ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
5. Συνάδελφοι Μηχανικοί 


