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νομοθεσία αλλάζει, οι σχεδιασμοί επικαιροποιούνται
και μόνο δύο πράγματα φαίνεται να μένουν σταθερά
στον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Κρήτης για τη

διαχείριση των απορριμμάτων: η Κεντρική Μονάδα Διαχείρι-
σης για τρείς νομούς, (Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου
πλην Σητείας) και ο στόχος της Ενεργειακής Αξιοποίησης των
απορριμμάτων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης δεσμεύ-
τηκε στα παραπάνω, πριν καν επικαιροποιηθεί ο Περιφερεια-
κός Σχεδιασμός του 2001 με τη νεώτερη νομοθεσία του 2003
(ΦΕΚ Β΄ 1909/22.12.2003), όπως είχε υποδείξει και Ο.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΑΚ (Νοέμβριος 2005).
Η εναρμόνιση αυτή ήταν απαραίτητη γιατί στην υπουργική
απόφαση 50910/2727/2003 :
• Περιλαμβάνονται οι παράμετροι του Εθνικού Σχεδιασμού για
τα στερεά απόβλητα, με κύριο στόχο την πρόληψη και μείω-
ση της παραγωγής των αστικών αποβλήτων. Με το σχεδιασμό
αυτό, οι Περιφερειακοί σχεδιασμοί οφείλουν να εναρμονίζο-
νται.
• Αυξάνονται οι απαιτήσεις για φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις
με ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών.
• Προκειμένου για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό (Παράρτημα
ΙΙΙ), επιβάλλεται μεταξύ άλλων να υπάρχουν «Προτάσεις δια-
χείρισης των στερεών αποβλήτων (μέθοδοι διαχείρισης)», δη-
λαδή περιγραφή όλων των εφικτών ολοκληρωμένων συστη-
μάτων διαχείρισης που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες
και στους εξειδικευμένους στόχους του σχεδιασμού της πε-
ριοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδιασμού και συγκρι-
τική αξιολόγηση των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης,
για να προκύψουν οι βέλτιστες λύσεις με κριτήρια περιβαλ-

λοντικά και τεχνικοοικονομικά. Από τέτοια διερεύνηση και
μόνο μπορεί να προκύψει Κεντρική ή περισσότερες Μονά-
δες.
Από την Περιφέρεια Κρήτης είχε εξαγγελθεί και είχε αποτυ-
πωθεί σε όλα τα σχετικά άρθρα του τοπικού τύπου από τις αρ-
χές του 2007, αλλά και με Δελτίο Τύπου, στις 11-01-2007,
που υπάρχει ακόμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης,
ότι η διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο διαχείρισης, θα γι-
νόταν από τη μελέτη που επρόκειτο να ανατεθεί στο Πολυτε-
χνείο Κρήτης. Με τη μελέτη αυτή θα καθοριζόταν το «που» θα
γίνει η Κεντρική Μονάδα αλλά και «τι» Μονάδα θα είναι αυ-
τή. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει τότε την αντίδρασή μας.
Προτείναμε στο ΤΕΕ/ΤΑΚ και έγινε δεκτό, να διαμαρτυρη-
θούμε στην Περιφέρεια Κρήτης για δύο λόγους: ο πρώτος
ήταν ότι το «που» και «τι» δεν απομονώνεται αλλά πρέπει να
προκύψει από ολοκληρωμένη μελέτη σύμφωνα με το πνεύμα
και τις προδιαγραφές της Υ.Α. 50910/2727 και ο δεύτερος
ότι αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο ερευνητικού προγράμματος
και δεν πρέπει να ανατεθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Τι να πούμε σήμερα όταν διαπιστώνουμε ότι ο αποσπασματικός
τρόπος ανάθεσης, ήταν ακόμη αποσπασματικότερος, ότι αφο-
ρούσε μόνο το «που» και όχι το «τι»;

ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  ττηη  μμεελλέέττηη  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς  ααννααφφέέρρεε--
ττααιι  όόττιι  ααυυττήή  κκααθθοορρίίσσττηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ππρροογγεεννέέσσττεερρηη ααππόόφφαα--
σσηη  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ΜΜοοννάάδδαα  ΚΚεεννττρριικκήήςς
ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς  ττωωνν  ττρριιώώνν  ννοομμώώνν  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  κκααιι  όόττιι  δδιιεε--
ρρεευυννήήθθηηκκαανν  μμόόννοο  δδύύοο  ζζηηττήήμμαατταα,,  οο  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  ττοουυ  σσυυ--
σσττήήμμααττοοςς  μμεεττααφφοορράάςς  κκααιι  οο  εεννττοοππιισσμμόόςς  υυπποοψψηηφφίίωωνν  θθέέσσεε--

ωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ααυυττήήςς  ττηηςς  μμοοννάάδδααςς..
ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΔΔΑΑΚΚ,,  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  ππίίεεσσηη  ττωωνν  ααννττιιδδρράά--
σσεεωωνν,,  νναα  ααννααττεεθθεείί  εεκκ  ττωωνν  υυσσττέέρρωωνν  ττοο  ««ττιι»»  εείίδδοουυςς  εεππεεξξεερρ--
γγαασσίίαα  εεννδδεείίκκννυυττααιι,,  εεππιιββεεββααιιώώννεειι  ααππλλάά όόττιι  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο
ήήτταανν  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  εείίχχεε  γγίίννεειι!!

ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  ττηηςς ««εεννεερργγεειιαακκήήςς  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς»»,,  πποουυ  οοδδηηγγεείί  σσεε
κκααύύσσηη  ττωωνν  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν,,  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ππρροοϊϊόόνν
««πποολλιιττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς»»..  ΑΑνν  κκάάπποοιιοοιι  ««πποολλιιττιικκάά»»  ααπποοφφαασσίί--
ζζοουυνν  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο,,  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  ««πποολλιιττιικκάά»»  ααπποοφφαασσίίζζοουυνν  νναα
θθέέσσοουυνν  σσεε  κκίίννδδυυννοο  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν
ππρροοοοππττιικκήή  ππααρρααγγωωγγήήςς  πποοιιοοττιικκώώνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν
σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη,,  αακκυυρρώώννοοννττααςς  έένναα  ααππόό  τταα  ππιιοο  σσηημμααννττιικκάά σσυυ--
γγκκρριιττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττοουυ  ττόόπποουυ  ..  ΣΣηημμααίίννεειι  όόττιι  ««πποολλιιττιι--
κκάά»»  ααπποοφφαασσίίζζοουυνν  νναα  μμηηνν  δδιιεερρεευυννήήσσοουυνν  αανν  μμιιαα  άάλλλληη  μμέέθθοο--
δδοοςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  θθαα  ήήτταανν  οοιικκοοννοομμιικκόόττεερρηη  χχωωρρίίςς  ΚΚεεννττρριικκήή
ΜΜοοννάάδδαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  κκααιι  όόττιι  ««πποολλιιττιικκάά»»  εεππιιλλέέγγοουυνν  ττηη  δδαα--
ππααννηηρρόόττεερρηη  μμέέθθοοδδοο  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  πποουυ  ηη  ββιιωωσσιιμμόόττηηττάά  ττηηςς
ααννττιισσττρρααττεεύύεεττααιι  ττηη  μμεείίωωσσηη,,  ττηηνν  ααννάάκκττηησσηη  κκααιι  ττηηνν  αανναακκύύ--
κκλλωωσσηη,,  όόττιι,,  εενν  ττέέλλεειι,,  εεππιιλλέέγγοουυνν  ττηη  μμέέθθοοδδοο  πποουυ  σσήήμμεερραα
εεγγκκααττααλλεείίππεεττααιι  δδιιεεθθννώώςς!!

Στη διαδικασία της «πολιτικής επιλογής» δικαίως οι πολίτες
απάντησαν «πολιτικά». Γιατί:

ΚΚΑΑΝΝΕΕΝΝΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΔΔΕΕΝΝ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΣΣ  
ΝΝΑΑ  ΔΔΕΕΧΧΘΘΕΕΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΞΞΙΙΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑ  ΤΤΕΕΦΦΡΡΑΑ!!
ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΝΝΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗ  ΔΔΕΕΝΝ  ΑΑΞΞΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΔΔΙΙΑΑΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ,,  ΜΜΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΗΗΔΔΗΗ
ΕΕΙΙΛΛΗΗΜΜΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ!!

Σχεδιασμοί ...για τα σκουπίδια

ε το άρθρο 12 του σε πολλές αμαρτίες πεσόντος
Ν. 3212/2003, «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές
κλπ διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ»,

η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατάργησε το άρθρο 24 του από
15-12-1923/21-1-24 Β.Δ. Η κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας
που ανέστειλε πολλές διατάξεις αυτού του νόμου και εξαγ-
γέλλει εδώ και καιρό ότι θα τον αντικαταστήσει με νέο δεν
φρόντισε να συμπεριλάβει το θέμα στις διατάξεις που ανέ-
στειλε. 
Το περιεχόμενο της διάταξης είναι:
«Στο αρχείο της υπηρεσίας που χορηγεί τις οικοδομικές
άδειες τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται εφάπαξ η
ιδιόχειρη υπογραφή των επαγγελματιών που αναλαμβάνουν

την επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών δόμησης. 
Επίσης τηρείται βιβλίο, στο οποίο σημειώνονται πληροφο-
ρίες για τα προσόντα κάθε επαγγελματία (δηλαδή εάν εί-
ναι εμπειρικός ή επιστήμων και ποιας ειδικότητας, εάν έχει
απλώς πιστοποιητικά ανώτερων τεχνικών σπουδών χωρίς
δίπλωμα κτλ), καθώς και η διεύθυνσή του. Οι ενδιαφερό-
μενοι οφείλουν να ανακοινώνουν κάθε μεταγενέστερη αλ-
λαγή της διεύθυνσής τους στην παραπάνω υπηρεσία, η
οποία οφείλει να σημειώνει τη μεταβολή στο βιβλίο αυτό.»
Η σκοπιμότητα αυτή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της
Ν. Δημοκρατίας προφανώς εντάσσεται στα μέτρα ισοπέδω-
σης της εκπαίδευσης, των πτυχίων και των επαγγελματικών
δικαιωμάτων.

H

Μ Καύση Αποβλήτων σελ.5

Ερευνα υποταγμένη στις ανάγκες της αγοράς σελ.2

Η περιβαλλοντική πληροφορία είναι δικαίωμα σελ.3

Τα βήματα ιδιωτικοποίησης της έρευνας  
συμβάλουν στη διάλυση του μελετητικού δυναμικού σελ.7

Κεντρική ή περισσότερες 
Μονάδες Διαχείρησης Απορριμμάτων; σελ.4

Είχε εξαγγελθεί οτι θα μελετηθεί 
και το πού και το τί; σελ.4

Πλούσια η δραστηριότητα
του Συλλόγου Εργοληπτών Δ.Ε. Ηρακλείου σελ.8

(Περισσότερα στις σελ. 4-5)

ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
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ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ία από τις βασικές διαφωνίες μας όταν συζη-
τούσαμε το πλαίσιο δράσης του ΤΕΕ ήταν η
αντίληψη της ΠΑΣΚ που τελικά παρέμεινε

στο κείμενο που ψηφίστηκε από την Αντιπροσωπεία ότι:
«Το  ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει να συμβάλλει στην αναγνώριση και
διάδοση του έργου των Ανωτάτων Πανεπιστημιακών και
Τεχνολογικών Σχολών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων του
νησιού μας. Η διασύνδεση των παραπάνω ιδρυμάτων με
τη Βιομηχανία και την Παραγωγή μπορεί να υποστηριχθεί
και  μέσω του τμήματος μας.»
Αν σε σχέση με την πρώτη φράση οι αντιρρήσεως μας
αφορούν μόνο στο ότι με όλους τους φορείς επιζητούμε
όχι μονόπλευρη συνεργασία αλλά συνεργασία με όρους
αμοιβαιότητας και αλληλοσεβασμού, σε σχέση με τη δεύ-
τερη φράση η αντίληψή μας βρίσκεται σε απόλυτη αντι-
διαστολή με την παραπάνω.
ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι  ττοο  εερρεευυννηηττιικκόό  έέρργγοο  ττωωνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιι--
κκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό

ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ααλλλλάά  ααππόό  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς
χχώώρρααςς  κκααιι  ττοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ  σσυυννόόλλοουυ.. Για να το επιτύ-
χουν αυτό τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα πρέπει να είναι
ααπποολλύύττωωςς  ααννεεξξάάρρττηητταα στη διάγνωση των αναγκών αυ-
τών και η ίδια η διάγνωση θα πρέπει να αποτελεί το πρώ-
το αντικείμενο της έρευνας.
ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  ττωωνν  ΕΕκκππααιι--
δδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππωωλλοούύννττααιι
ααλλλλάά  νναα  δδιιααχχέέοοννττααιι.. Ο ιδιωτικός τομέας, έτσι, θα μπορεί
να κάνει χρήση των προϊόντων αυτών και να τα εξειδι-
κεύει παρέχοντας υπηρεσίες σε μία ή ομάδες επιχειρή-
σεων.
Αντίθετα, η σύνδεση των Ιδρυμάτων με τη Βιομηχανία και
την Παραγωγή συνεπάγεται:
ΓΓιιαα  τταα  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκάά  ΙΙδδρρύύμμαατταα
Υποβάθμιση του ρόλου τους, που εγκλωβίζονται στις
ανάγκες και τις επιλογές της επιχειρηματικότητας και των
«πολιτικών επιλογών», αντί να ερευνούν αντικείμενα και

να υποδεικνύουν λύσεις στη χώρα και στην κοινωνία και
όχι απλά στην κερδοφορία των επιχειρήσεων 
Οικονομική εξάρτησή τους από την αγορά. 
ΓΓιιαα  ττηηνν  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη
Υποβάθμιση των σπουδών που μοιραία καθορίζονται από
την υποβάθμιση και την εξάρτηση των Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
ΓΓιιαα  ττοουυςς  ααππόόφφοοιιττοουυςς  ττωωνν  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν
Αθέμιτο ανταγωνισμό στους απόφοιτους σε όλους τους
τομείς παροχής υπηρεσιών.
ΓΓιιαα  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο
Βλάβη σε όλα τα παραπάνω επίπεδα αλλά και σε περι-
πτώσεις όπου μέσω της έρευνας – μελέτης «νομιμοποι-
ούνται» πολιτικές επιλογές που έρχονται σε σύγκρουση
με τις τοπικές κοινωνίες αλλά και με ότι επιτάσσει η επι-
στήμη και η τεχνική. Τρανό τοπικό παράδειγμα η εμπλο-
κή του ΕΜΠ στις μελέτες για το Λιμάνι - Διαμετακομιστι-
κό Κέντρο στο Νότο και τη Μαρίνα στον όρμο Δερματά.

Άλµπερτ Αϊνστάιν

M

Από τον Ο.Λ.Η. και μόνο μέσα σ΄ένα χρόνο, ανατέ-
θηκαν σε καθηγητές του Ε.Μ.Π. οι παρακάτω μελέ-
τες:
ΓΓιιαα  ττοο  δδιιααμμεετταακκοομμιισσττιικκόό  κκέέννττρροο  σσττοο  ΤΤυυμμππάάκκιι
• Προκαταρκτική εκτίμηση των κοινωνικών οικονο-
μικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κα-
τασκευή ενός διεθνούς εμβέλειας λιμανιού στην πε-
ριοχή του Τυμπακίου, σε ομάδα Καθηγητών του
ΕΜΠ.
• Διερεύνηση οικονομικής και τεχνικής βιωσιμότη-
τας δημιουργίας σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στη
Νότια Κρήτη (Τυμπάκι) στον Τομέα Μεταφορών και
Συγκοινωνιακής Υποδομής του Ε.Μ.Π.
ΓΓιιαα  ττηη  ΜΜααρρίίνναα  σσττοονν  όόρρμμοο  ΔΔεερρμμααττάά
• Βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση

• Καθορισμός του κυματικού κλίματος της περιοχής
του έργου
• Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών και μελέ-
τη στερεομεταφοράς
• Γεωλογική έρευνα – δειγματοληψίες και αναλύ-
σεις ιζημάτων
• Γεωτεχνική έρευνα (6 γεωτρήσεις σε βάθος 15-20
μέτρων)
• Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.
Είναι προφανές ότι οι παραπάνω μελέτες δεν εμπί-
πτουν στην ερευνητική αποστολή των Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων.
Με τις μελέτες αυτές το ΕΜΠ γίνεται συνεργός σε
έργα στα οποία αντιτάσσεται η κοινωνία και οι τοπι-
κοί φορείς που υπαγορεύονται μόνο από «πολιτική
βούληση».
Έτσι, με δελτίο τύπου μας στις 20 Μαΐου καλέσαμε
το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ να μη γί-
νει υπόλογο αλλά…

……ΝΝΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΤΤΑΑΧΧΘΘΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑΣΣ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΡΡΜΜΟΟ  ΔΔΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΑΑ,,  ΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ ΠΠΟΟΥΥ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΥΥΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ  ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  
ΜΜΕΕ  ΣΣΕΕΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΠΠΟΟΥΥ!!  

επειδή το έργο έρχεται σε αντίθεση…

......  ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΔΔΑΑΣΣΚΚΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
ΣΣΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΑΑ
Τα πανεπιστήμια υποδυόμενα τα μελετητικά γρα-
φεία, κάποιες φορές παραλείπουν ακόμα και να εξε-
τάσουν το ρόλο τους στο αναπτυξιακό, χωροταξικό,
πολεοδομικό, περιβαλλοντικό κλπ. γίγνεσθαι σ΄ αυτή
τη χώρα, συμμετέχοντας στη δημιουργία τερατουρ-

γημάτων που εντάσσονται σε λογική που (ελπίζουμε
ότι) δεν διδάσκουν στους φοιτητές τους.
......  ΑΑΚΚΟΟΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ
Για τη “Μελέτη – Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λει-
τουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Τουριστι-
κού Λιμένα Ηρακλείου Κρήτης» στις 3-9-2007, 4
όμιλοι εταιριών κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους  στη
φάση προεπιλογής σε Διεθνή Διαγωνισμό, για την
επιλογή Αναδόχου Σύμβασης Παραχώρησης. Το έρ-
γο αυτό:
• «Χωροθετήθηκε» με το Ν. 2160/1993 από τη Βου-
λή στον ιστορικό όρμο Δερματά πάνω στο παράλιο
τείχος με «πολιτική βούληση» χωρίς να προϋπάρχουν
εγκρίσεις υπηρεσιών, χωρίς να προβλέπεται από το
Γ.Π.Σ. Ηρακλείου (ούτε και την αναθεώρησή του
2003) και παραβιάζει τη Μελέτη Ανάπλασης της Πα-
λιάς Πόλης του Ηρακλείου της οποίας η Προκαταρ-
τική Πρόταση  δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το 2002.
• Με το έργο αυτό μπαζώνεται ολόκληρος ο όρμος
και  μετατρέπεται η θάλασσα σε οικόπεδο που προ-
ορίζεται για δόμηση συνολικής επιφάνειας 10.000
μ2 κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων μονάδων
αναψυχής, πολιτιστικών λειτουργιών και θέσεων
στάθμευσης.
Το 1999, το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ
συνεργάστηκε με την εταιρεία GLOBAL VIEW στη
σύνταξη της Μελέτης Ανάπτυξης Εθνικού Συστήμα-
τος Λιμένων Αναψυχής του ΕΟΤ, με την οποία προ-
κρίνεται η διαμόρφωση ζωνών σκαφών αναψυχής σε
υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στις οποίες
περιλαμβάνεται  το λιμάνι Ηρακλείου. Σε δημοσίευ-
μα της εφημερίδας «Το Βήμα» στις 10-10-1999,
αναφέρεται: « ... επιστήμονες του ΕΜΠ –με επικεφα-
λής τον καθηγητή κ. Κ.Ι. Μουτζούρη, επιστημονικό
υπεύθυνο του προγράμματος- κατέληξαν στο χωρο-
ταξικό σχεδιασμό των ...επίμαχων θέσεων...Σε πείσμα
των ασφυκτικών πιέσεων που εκδηλώθηκαν από πο-
λυάριθμους παράγοντες των τοπικών κοινωνιών, οι
οποίοι θα ήθελαν να δουν τις περιοχές τους να με-
τατρέπονται σε μικρά Λας Βέγκας, οι επιστήμονες
του ΕΜΠ προκρίνουν τις ήπιες μορφές επέμβασης
με τη δημιουργία μόνο 14 λιμένων σκαφών αναψυ-
χής  και 245 ζωνών σκαφών αναψυχής...».

......  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ......
...όπως συμβαίνει με το έργο αυτό που βρίσκει αντί-
θετη όλη την τοπική κοινωνία και το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο δε
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου έχει
ασκήσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας
που θα εκδικαστεί τον Ιανουάριο του 2009.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΜΠ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΗ
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ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ
ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ
ΑΑππόό  ττοο  11999999  μμεε  ττοο  ΝΝ..22774411  άάρρθθρροο  2233  ππααρρ..  33  δδίί--
δδεεττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκώώνν
κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ΠΠάάρρκκωωνν  μμεε  ττηη  μμοορρφφήή  ΑΑ..ΕΕ..,,  πποουυ
λλοογγίίζζοοννττααιι  ωωςς  ““ΒΒιιοομμηηχχααννιικκέέςς  κκααιι  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιι--
κκέέςς  ΠΠεερριιοοχχέέςς  ((ΒΒ..ΕΕ..ΠΠΕΕ..))””  γγιιαα  νναα  φφιιλλοοξξεεννοούύνν  εεππιι--
χχεειιρρήήσσεειιςς  μμεε  κκύύρριιοο  σσκκοοππόό  ««ττηη  δδιιαασσύύννδδεεσσηη  ττοουυ
ππααρρααγγωωγγιικκοούύ  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοούύ  χχώώρροουυ  μμεε  ττοονν
εερρεευυννηηττιικκόό  κκααιι  ττεεχχννοολλοογγιικκόό  ιισσττόό»»,,
ΤΤοο  22000000  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  3344  ττοουυ  ΝΝ..22884433//22000000,,  κκαα--
θθοορρίίζζεεττααιι  όόττιι::
««ΤΤαα  εερρεευυννηηττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααιι  ηη  γγννώώσσηη  πποουυ
ππααρράάγγεεττααιι  σσεε  εερρεευυννηηττιικκάά  κκέέννττρραα,,  εεκκππααιιδδεευυττιικκάά
ιιδδρρύύμμαατταα,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ήή  άάλλλλοουυςς  οορργγααννιισσμμοούύςς
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  μμπποορρεείί  νναα  ααξξιιοο--
πποοιιηηθθεείί  οοιικκοοννοομμιικκάά  μμεε  δδιιάάφφοορροουυςς  ττρρόόπποουυςς,, και
ιδίως:

α. Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγω-
γή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από
τον ίδιο φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση. Στην
περίπτωση που ο φορέας είναι ίδρυμα της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες μπορεί να ανα-
λαμβάνονται από τις εταιρείες αξιοποίησης και δια-
χείρισης της περιουσίας τους.                                                           

β. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση
από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας εμπορικής
εκμετάλλευσης της γνώσης, έναντι τμήματος που κα-
θορίζεται με σύμβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισμό
ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής. 
γ. Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης

είτε με τη σύσταση από το φορέα παραγωγής της
γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορ-
φής για την εμπορική εκμετάλλευση αυτής, είτε με τη
συμμετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστη-
ριότητα εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς ή επι-
χειρήσεις.
δ. Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολό-

γων και ερευνητών με τη δημιουργία επιχειρηματικής
δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρή-
γαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία
μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φο-
ρέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και
τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε. Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανω-
τέρω τρόπους ή και με άλλο τρόπο.»
ΤΤοο  κκεείίμμεεννοο  ααυυττόό  έέχχεειι  ππεερράάσσεειι  ααυυττοούύσσιιοο  σσττοο  θθεε--
σσμμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  ΔΔιιααμμεε--
σσοολλάάββηησσηηςς  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορράάςς  ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς    ττοουυ
ΕΕΜΜΠΠ  πποουυ  μμάάλλιισστταα  δδιιααφφηημμίίσσττηηκκεε  σσττοονν  ηημμεερρήήσσιιοο
ττύύπποο («Καθημερινή» της 16/3/08) μμεε  ττοονν  ππιιαασσάάρριικκοο
ττίίττλλοο  ««ΤΤοο  ααρρχχααιιόόττεερροο  κκααιι  μμεεγγααλλύύττεερροο  ΤΤεεχχννοολλοογγιι--
κκόό  ΊΊδδρρυυμμαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  σσααςς  ππρροοσσκκααλλεείί  σσττοο  χχώώρροο
ττηηςς  λλύύσσηηςς»»!!!!!!..

ΤΤοο  22000011  μμεε  ττοο  ΝΝ..22991199//22000011  πποουυ  φφέέρρεειι  ττοο  χχαα--
ρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττίίττλλοο  ««ΣΣύύννδδεεσσηηςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ττεε--
χχννοολλοογγίίααςς μμεε  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάά--
ξξεειιςς»»,,  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  θθέέμμαατταα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  ΕΕρρεευυ--
ννηηττιικκάά  ΚΚέέννττρραα  κκααιι  ΙΙννσσττιιττοούύτταα  πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηη
ΓΓεεννιικκήή  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ΈΈρρεευυννααςς  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς  κκααιι
εεπποοππττεεύύοοννττααιι  ααππόό  ττοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΑΑννάάππττυυξξηηςς. Κα-
θορίζεται επίσης ότι η Α.Ε. “Εθνικό Δίκτυο Έρευνας
και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.)” «μπορεί να αναθέτει
την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προ-
μηθειών και την παροχή υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση
από κάθε κείμενη διάταξη, ππλληηνν  εεκκεείίννωωνν  ττηηςς  ΕΕυυρρωω--
ππααϊϊκκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς,, σύμφωνα με όρους και διαδικα-
σίες που προβλέπονται από εδικούς κανονισμούς που

καταρτίζονται από την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., εγκρίνονται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις αυτές εφαρ-
μόζονται αναλόγως και για άλλους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς». (άρθρο 5 παρ. 5). Πρόκειται
για την εξοργιστική πανομοιότυπη διάταξη που υπάρ-
χει σε πλήθος διαταγμάτων σύστασης Α.Ε. που αιω-
ρούνται μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα πποουυ
εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ««εευυεελλιιξξίίααςς»»  ((δδιιάάββααζζεε
αασσυυδδοοσσίίααςς))  ππέέρραανν  ττωωνν  όόσσωωνν  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό
ττηηνν  κκοοιιννοοττιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  γγιιαα  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  ΔΔηημμοο--
σσίίοουυ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς.. ΚΚααθθεεσσττώώςς  ααππεευυθθεείίααςς  αανναα--
θθέέσσεεωωνν  γγιιαα  ««εεκκττέέλλεεσσηη  εερρεευυννηηττιικκώώνν,,  ττεεχχννοολλοογγιι--
κκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ήή  έέρργγωωνν  κκααιι  μμεελλεεττώώνν»» εξα-
σφαλίζεται (άρθρο 7 παρ. 3) με απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και με αποφάσεις των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Γεωργίας (άρθρο 11 παρ.1).
Παράλληλα εξασφαλίζεται «η συμμετοχή ερευνητών,
μελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., προσωπικού ερευνητικών και τεχνολο-
γικών φορέων του δημόσιου τομέα σε επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και
των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητά τους που
έχουν στον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό
φορέα» (άρθρο 11 παρ. 2γ). ΈΈττσσιι  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  ηη
ααππόόλλυυττηη  ζζεεύύξξηη  ααννάάμμεεσσαα  σσττηηνν  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ττηηνν
ΈΈρρεευυνναα,,  τταα  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκάά  ΙΙδδρρύύμμαατταα  κκααιι  τταα  ΕΕρρεευυννηη--
ττιικκάά  ΚΚέέννττρραα  κκααιι  όόλλωωνν  ααυυττώώνν  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  εεππιιχχεειι--
ρρηημμααττιικκόόττηητταα..  ΔΔηημμιιοουυρργγεείίττααιι  κκααιι  οο  κκααττάάλλλληηλλοοςς
δδίίααυυλλοοςς  μμεεττααξξύύ  υυπποουυρργγεείίωωνν  ΕΕθθννιικκήήςς  ΠΠααιιδδεείίααςς  κκααιι
ΘΘρρηησσκκεευυμμάάττωωνν  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  γγιιαα  νναα  ««ππεερράάσσοουυνν»»
ττώώρραα  τταα  ΚΚΕΕΣΣ  ααππόό  ττοο  δδεεύύττεερροο  σσττοο  ππρρώώττοο..

ΤΤοονν  ΙΙοούύννιιοο  ττοουυ  22000011,,  ππέέννττεε  μμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηη
δδηημμοοσσίίεευυσσηη  σσεε  ΦΦΕΕΚΚ  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  ννόόμμοουυ,,  μμεε  ττοο
ΠΠ..ΔΔ..  114433//22000011  ιιδδρρύύθθηηκκαανν  τταα  ΚΚέέννττρρωωνν  ΤΤεεχχννοολλοο--
γγιικκήήςς  ΈΈρρεευυννααςς    ((ΚΚΤΤΕΕ))  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς,,  ΚΚρρήήττηηςς,,  ΠΠεειι--
ρρααιιάά  κκααιι  ΝΝήήσσωωνν,,  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  σσττιιςς  έέδδρρεεςς  ττωωνν
ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  ΤΤΕΕΙΙ.. Σκοπός τους  «η προαγωγή της τε-
χνολογικής έρευνας, η εφαρμογή των επιστημονικών
και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκε-
κριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας,
της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περι-
φέρειάς τους, η βελτίωση των μεθόδων και παραγω-
γικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανά-
γκες της περιφέρειάς τους και κατ` επέκταση της χώ-
ρας, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, η παροχή
υπηρεσιών, καθώς και η υποστήριξη βιομηχανικών
βιοτεχνικών μονάδων».
Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών τα Κέντρα Τε-
χνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ)

i. Διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές
μονάδες της περιοχής τους και τους οργανωμένους
κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς τους.

ii. Συνεργάζονται με τα αντίστοιχα ΤΕΙ με τα οποία
είναι συνδεδεμένα και προωθούν την ανάπτυξη σχέ-
σεων με άλλα Ιδρύματα, Κέντρα Ερευνών, Ακαδημαϊ-
κά Ερευνητικά Ινστιτούτα κ.λπ. της χώρας ή του εξω-
τερικού και με Υπουργεία ή άλλους φορείς του δημό-
σιου ή ιδιωτικού τομέα.
iii. ΕΕκκπποοννοούύνν  μμεελλέέττεεςς  κκααιι  εεκκττεελλοούύνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέ--

νναα  ττεεχχννοολλοογγιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααττάά  ππααρρααγγγγεελλίίαα
ττρρίίττωωνν  ήή  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττρρίίττοουυςς  ήή  άάλλλλαα  ππρροο--
γγρράάμμμμαατταα  πποουυ  εεμμππίίππττοουυνν  σσττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ττοουυςς..
κλπ.
Μια επίσκεψη στις ιστοσελίδες των ΑΕΙ και ΤΕΙ όπου
παρατίθεται το αντικείμενο της «έρευνας» πείθει εύ-
κολα για όλα τα παραπάνω.

ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ*
«Ένας επιστήμονας που αποφοιτά απ’ το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να περιο-
ρίζεται σε μια ταχύρρυθμη εκπαίδευση δεξιοτήτων, αλλά να φέρει χαρακτη-
ριστικά ενός ώριμου επιστήμονα, ο οποίος, εκτός από τον τομέα που έχει εκ-
παιδευτεί, θα πρέπει να κατέχει τη φιλοσοφική προσέγγιση της επιστήμης
του και την παιδευτική αντίληψη της κοινωνίας» τόνισαν οι πρυτάνεις των
πανεπιστημίων της ομάδας Coimbra, στην ετήσια σύνοδό τους στην Ιένα της
Γερμανίας. Στην ομάδα Coimbra συμμετέχουν τα πανεπιστήμια της Οξφόρ-
δης, του Κέμπριτζ, της Γρανάδα, του Εδιμβούργου, του Μονπελιέ, της Γενεύ-
ης, της Σιένα, της Πράγας, της Ουψάλα και άλλα, ενώ η Ελλάδα εκπροσωπεί-
ται απ’ το ΑΠΘ. Όσον αφορά στην έρευνα, οι πρυτάνεις υποστήριξαν ότι αυ-
τή δε θα πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην εφαρμοσμένη έρευνα,
αλλά σε ικανό βαθμό στις ανθρωπιστικές επιστήμες, διότι τα ανθρωπιστικά
ιδεώδη θα πρέπει να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία.
Οι πρυτάνεις των παραπάνω πανεπιστημίων θεωρούν ότι: «Η πορεία σύγκλι-
σης των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, όπως χαράχτηκε από τη διακήρυξη της Μπολόνια και συγκεκριμένα
το εκπαιδευτικό σχήμα του 3-2-3 (3 έτη προπτυχιακών - 2 έτη μεταπτυχια-
κών - 3 έτη διδακτορικών σπουδών) δεν είναι αυτό που αρμόζει στην εκπαι-
δευτική διαδικασία».

* Πηγή: Εφημ. «Ελευθεροτυπία» 21/5/08

οιάζει αντιφατικό αλλά δεν είναι. Αντίθετα αποτελεί κανόνα, οι ιδιωτικοποιήσεις να διαλύουν τον ιδιωτικό τομέα γιατί ο σκοπός δεν είναι απλά οι
δραστηριότητες να ιδιωτικοποιηθούν αλλά και να συγκεντρωθούν σε λίγα χέρια. Εξ΄άλλου στο «μεγάλο στόχο» διασύνδεσης της Εκπαίδευσης με
την Παραγωγή, η διάλυση του μελετητικού δυναμικού όχι μόνο δεν ενδιαφέρει κανένα αλλά και εμποδίζει το στόχο της συγκέντρωσης. Δεν είναι

τυχαίο που η ΠΑΣΚ υποστηρίζει τη διασύνδεση των Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με τη Βιομηχανία και την Παραγωγή. Οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ μερίμνησαν όχι μόνο να δημιουργήσουν το θεσμικό πλαίσιο για την
εφαρμογή τέτοιας πολιτικής, αλλά, ακόμα χειρότερα, να δημιουργήσουν μια
κουλτούρα «αυτονόητου» για τη διασύνδεση αυτή.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ (ΚΑΙ) ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

M

(«Καθημερινή» της 16/3/08)



ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Πολιτικός  Μηχανικός Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης
Ανωπόλεως 34 - Τ.Κ. 71201 Τηλ. 2810-223861

Το φύλλο αυτό συντάχθηκε με ευθύνη των μελών της Δ.Ε.  του Τ.Ε.Ε / Τ.Α.Κ 

Ασσαριωτάκη Zαχαρία - Σφακιανάκη Βάννας  

και εκτυπώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 στην

ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Γ. ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ Δ/ΧΟΙ Α.Β.Ε
ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 382800  www.kazanakis.gr
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• ΠΠρροοςς  ττηη  ΔΔ..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ..ΗΗ στις 11-4-2008  στην οποία  διατυπώ-
θηκε η θέση του Συλλόγου ότι σε περίπτωση προϋπολογισμού
με κατ’ αποκοπή τιμές, πρέπει να υπάρχει απαραίτητα αναλυτι-
κή προμέτρηση εργασιών που να είναι συμβατικό τεύχος, και
επισημάνθηκε η υποχρέωση όλων των φορέων να εφαρμόζουν
τα επίσημα ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ. 
• ΠΠρροοςς  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΤΤΕΕΔΔΚΚ και Δήμαρχο Ηρακλείου κ.
Κουράκη στις 11-4-2008 με θέμα «Η παραγωγή ποιοτικών Δη-
μόσιων έργων είναι υποχρέωση όλων» στην οποία αναπτύχθη-
καν οι θέσεις του Συλλόγου, και υπογραμμίστηκε το δυσμενές
επιχειρηματικό περιβάλλον που βιώνει σήμερα  ο κλάδος.  
• ΠΠρροοςς  ττηηνν  ΔΔ//ννσσηη  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττηηςς  ΝΝοομμααρρχχίίααςς,
στις 15-4-2008 και στις 12-5-2008, με αφορμή τον διαγωνισμό
τακτικό και επαναληπτικό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» για την
μη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σε αυτόν λόγω των χαμη-
λών – κάτω του κόστους- τιμών του Προϋπολογισμού, με αίτημα
την ανασύνταξη της μελέτης με τιμές  που να ανταποκρίνονται
στις πραγματικές  συνθήκες της αγοράς.
• ΠΠρροοςς  ττηηνν  ΔΔ//ννσσηη  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττηηςς  ΝΝοομμααρρχχίίααςς και
τον Δήμο Ηρακλείου, στις 8-5-2008, με θέμα την «Προμήθεια
τευχών Δημοπράτησης», με την οποία εκφράστηκε η διαμαρτυ-
ρία του Συλλόγου για το κόστος των τευχών και προτάθηκαν άλ-
λες λύσεις – μέσω διαδικτύου - για την  διανομή των τευχών
δημοπράτησης σε χαμηλό, συμβολικό κόστος. 
• ΠΠρροοςς  ττηηνν  ΔΔ..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ..  ΧΧεερρσσοοννήήσσοουυ στις 15-5-2008 για την
Δημοπρασία, στις 20-5-2008, του έργου «Αξιοποίηση υφιστά-
μενης γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης νε-
ρού και δικτύου ύδρευσης μέχρι Αβδού», με αίτημα  την ακύ-
ρωση της  διαδικασίας λόγω με  σύννομης  διακήρυξης.  Οι
ενέργειες του Συλλόγου τελεσφόρησαν αφού η διαδικασία ακυ-
ρώθηκε και το έργο επαναδημοπρατείται στις  17-6-2008. 
• ΠΠρροοςς  ττηηνν  ΔΔ..ΕΕ..ΠΠ..ΤΤ..ΑΑ..  ΗΗρραακκλλεείίοουυ, στις 26-5-2008, με αφορ-
μή την εκτέλεση  εργασιών κατασκευής του χώρου στάθμευσης
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως επισημάνθηκε με έγ-
γραφο της ΜΑΡΜΙ Α.Ε.  Εκτέθηκαν και πάλι οι απόψεις   του
Συλλόγου αναφορικά με τις απ’ ευθείας αναθέσεις έργων και η
σταθερή θέση στην τήρηση  της  δεοντολογίας και του υγιούς
ανταγωνισμού.  
• ΠΠρροοςς  ττοονν  ΔΔήήμμααρρχχοο  ΒΒιιάάννννοουυ, στις 27-5-2008, με αφορμή
την δημοπρασία  στις 3-6-08 του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ». Ζητήθηκε η ακύρωση της διαδικασίας επειδή η
μελέτη ομαδοποίησε 10 γεωτρήσεις με συνέπεια να αποκλείο-
νται από τον διαγωνισμό οι ντόπιες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ
• Το Προεδρείο του Συλλόγου μαζί με τον Νομικό Σύμβουλο του
Συλλόγου στις  10-4-2008  επισκέφθηκε τον Δ/ντή της ΔΙΣΑ
για την διαπίστωση της τήρησης  του πρωτοκόλλου για την πλη-
ρωμή των Λογαριασμών.  
• Επίσης   στις  28-5-2008 επισκέφθηκε τον Προϊστάμενο της
ΤΥΔΚ  για το πρόβλημα που προέκυψε με τον διαγωνισμό του
έργου της Βιάννου.  
Στις 4-6-2008 έγινε ΠΠααγγκκρρήήττιιαα  ΣΣυυννδδιιάάσσκκεεψψηη  ΠΠρροοεεδδρρεείίωωνν
ΣΣυυννδδέέσσμμωωνν  σσττοο  ΡΡέέθθυυμμννοο  για την από κοινού αντιμετώπιση
των προβλημάτων του κλάδου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενημέρωσε με γραπτό υπόμνημα όλα τα
μέλη του Συλλόγου για όλες τις παρεμβάσεις και αποφάσισε τη
δημιουργία ιστοσελίδας για πληρέστερη ενημέρωση. 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ
Δ . Ε .  Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ  

Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ:    ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ!
το 11ο τακτικό Συνέδριο της
ΕΜΔΥΔΑΣ που έγινε στις 13-
15 Μαΐου στην Ηλεία, επικρα-

τούσε ακόμη η ευφορία για τις πρό-
σφατες κατακτήσεις, που εκφράστηκε
και στο ενδιάμεσο συνέδριο, ανάμεικτη
με την ανησυχία και την οργή των, ακό-
μα πιο πρόσφατων, εξελίξεων στο
ασφαλιστικό, οργή που έγινε ακόμα
εντονότερη όταν η  Βουλευτής της κυ-
βέρνησης  Φ. Πατριανάκου έθιξε πλευ-
ρές της κυβερνητικής πολιτικής, συ-
μπεριλαμβανομένου του ασφαλιστικού,
υπερασπιζόμενη την κυβέρνηση. Το γε-
γονός ότι καταφέρθηκε ενάντια στους
συναδέλφους της Δυτικής Ελλάδας σε
σχέση με την προσφορά τους στις πυ-
ρόπληκτες περιοχές, προκάλεσε και
σχετικό καταδικαστικό ψήφισμα του
σώματος. 
ΣΣττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ,,  ααλλλλάά
κκααιι  σστταα  ψψηηφφίίσσμμαατταα,,  κκααττααγγρράάφφηηκκεε  έέμμ--
φφαασσηη  σσεε    ππλλεευυρρέέςς  ττηηςς  ππρρααγγμμααττιικκόόττηη--
ττααςς,,  ππέέρραανν  ττωωνν  γγννωωσσττώώνν  ααιιττηημμάάττωωνν..  
ΗΗ  ψψααλλίίδδαα  πποουυ  έέχχοουυμμεε  εεππιισσηημμάάννεειι  κκααιι
ππααλλιιόόττεερραα  ααννάάμμεεσσαα  σσττηηνν  έέκκφφρραασσηη
ττωωνν  θθεεμμάάττωωνν  ααυυττώώνν  κκααιι  σσττοο  ππρρααγγμμαα--
ττιικκόό  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  κκιιννήήμμααττοοςς  ττωωνν  ΜΜηη--
χχααννιικκώώνν  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  ΥΥππααλλλλήήλλωωνν,,  θθαα
ππρρέέππεειι  νναα  ααρρχχίίσσεειι  νναα  κκλλεείίννεειι..  ΕΕππιιββάάλλ--
λλεεττααιι νναα  υυππάάρρξξεειι  ααυυξξηημμέέννηη  εεττοοιιμμόό--
ττηητταα  κκααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήή  όόλλωωνν  εεκκεείίννωωνν
πποουυ  ππρρααγγμμααττιικκάά  εεππιιθθυυμμοούύνν    κκαατταακκττήή--
σσεειιςς  κκααιι    ααξξιιοοππρρέέππεειιαα  σσττοο  ρρόόλλοο  μμααςς..
ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ααυυττόόςς  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  ααννααδδεειι--
κκννύύεεττααιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ
ττοο  εεππιιττάάσσσσοουυνν  οοιι  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  κκοοιιννωω--
ννιικκοούύ  σσυυννόόλλοουυ  κκααιι  πποουυ  οοιι  γγννώώσσεειιςς
μμααςς  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  νναα  σσττηηρρίίξξοουυνν..
Οι σύνεδροι ζώντας για τρεις ημέρες,
όχι στα καμένα αλλά σ΄ ένα πολυτελή
όσο και απομονωμένο από την κοινωνία
χώρο, βίωσαν την απόλυτη εμπειρία του
τουρίστα των πακέτων all inclusive,
που, όταν επιστρέφει στον τόπο του,
δεν έχει την παραμικρή συνείδηση του
τόπου όπου πήγε!

ΣΣττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ  σσυυ--
μμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::

ΑΑΝΝΤΤΙΙΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΡΡΧΧΟΟ
ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ
Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν
ριζικά οι προτεραιότητες και να εγκα-
ταλειφθεί το μοντέλο ανάπτυξης που
ακολουθείται και στηρίζεται στη λογική
του κέρδους και να αποκρουστεί η

κυβερνητική πολιτική στο περιβάλλον
όπως εκφράζεται και υλοποιείται από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά με την
τσιμεντοποίηση των τελευταίων αδόμη-
των και δημόσιων χώρων, την προώθη-
ση καταστροφικών για το περιβάλλον
έργων (τύπου εκτροπής Αχελώου, πα-
ραθεριστικής κατοικίας , γηπέδων
γκολφ κ.λπ.) με επίδειξη αδιαφορίας για
τις συνταγματικές επιταγές και λοιδο-
ρία του ΣΤΕ όταν αυτό παρεμβαίνει.
Ακόμα το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί ένα απα-
ράδεκτο για την χώρα και το μέλλον της
Εθνικό Χωροταξικό και τα Ειδικά Χωρο-
ταξικά που διαπνέονται από αθηνοκε-
ντρισμό και αγνοούνται μεγάλες περιο-
χές της περιφέρειας (νησιωτική Ελλάδα
κ.α.) και το οποίο έχει προκαλέσει την
καθολική αντίδραση όλων των σχετιζό-
μενων επιστημονικών φορέων.

ΕΕΜΜΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ
ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΥΥΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥΣΣ
Σήμερα η ολόπλευρη στήριξη κάθε
προσπάθειας διαφύλαξης και προστα-
σίας του περιβάλλοντος και του δημό-
σιου χώρου αποτελεί επιτακτική ανα-
γκαιότητα. 
Σ’ αυτά τα πλαίσια στόχος της
ΕΜΔΥΔΑΣ για την επόμενη περίοδο θα
είναι η κατά προτεραιότητα ανάδειξη
των προβλημάτων και των κινδύνων
που διατρέχουν το περιβάλλον και οι
δημόσιοι χώροι και η συμμετοχή της
μέσω των α’ βάθμιων ενώσεων σε όποι-
ες εκδηλώσεις, κινήσεις και αγώνες
αναπτυχθούν για την προστασία τους.

ΑΑΝΝΤΤΙΙΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ
ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ
ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..
Στα πλαίσια αυτά απαιτούμε να μην
υποκαθίστανται οι ΔΤΥ α΄ και β΄ βαθ-
μού των ΟΤΑ και των Περιφερειών από
τις αναπτυξιακές εταιρίες ΑΕ.

ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ
Το Συνέδριο, σε σχέση με το ασφαλιστι-
κό, ζήτησε τη διασφάλιση του δημόσι-
ου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτή-
ρα του ασφαλιστικού συστήματος, την
πλήρη αποκατάσταση από το Κράτος
και τους εργοδότες της ζημιάς που
έκαναν στα ασφαλιστικά Ταμεία με την
καταλήστευση των αποθεματικών τους
και επιστροφή των κλεμμένων, την κα-
τάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων
των Κυβερνήσεων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ

(2084/92 και 3029/02), και την κατάρ-
γηση όλων των ασφαλιστικών διακρίσε-
ων που έχουν θεσπισθεί σε βάρος των
νέων ασφαλισμένων από το 1992 έως
σήμερα

ΜΜΗΗ  ΕΕΞΞΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΟΟΝΝ
ΚΚΑΑΘΘΕΕΣΣΤΤΩΩΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΩΩΝΝ  ΟΟΤΤΑΑ  αα΄́&&  ββ΄́ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥ
Μετά από πρόταση των αντιπροσώπων
της Ανατολικής Κρήτης, το Συνέδριο υι-
οθέτησε το πάγιο αίτημα των υπαλλή-
λων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού για ισό-
τιμη μεταχείριση στις μετατάξεις.

ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ
ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ
Το Συνέδριο εμμένει στην πάγια θέση
να μην θιγεί στο ελάχιστο ο εδώ και 75
χρόνια κατακτημένος θεσμός της μονι-
μότητας και για μόνιμη σχέση εργασίας
στο Δημόσιο και ζήτησε τη μονιμοποίη-
ση όλων όσων καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες

ΙΙΔΔΡΡΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ
Η Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ αποφάσισε την
ίδρυση Απεργιακού Ταμείου για τις
ανάγκες των αγώνων της, στο οποίο
εντάσσονται όλες οι Α΄ βάθμιες Ενώ-
σεις. Η χρηματοδότηση του Απεργιακού
Ταμείου θα γίνεται από τμήμα της ήδη
παρακρατούμενης εισφοράς των Μη-
χανικών – φυσικών μελών των Α΄ βάθ-
μιων Ενώσεων που θα κατατίθεται απο-
κλειστικά για το σκοπό αυτό και από τυ-
χόν άλλα έσοδα της ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ
Αποφασίστηκε, επίσης, να γίνει μέχρι
το τέλος του χρόνου θεματικό Συνέδριο
με θέμα ‘’Αναβάθμιση των Δημοσίων
Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας και το
ρόλο των Μηχανικών Δ.Υ.’’ σε συνεργα-
σία με το ΤΕΕ.

ΔΔΙΙΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ  
ήή  ΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ
Το νέο Δ.Σ. δεσμεύτηκε να οργανώσει
συζήτηση μέσα στον Κλάδο για την
ένταξη ή όχι στην ΑΔΕΔΥ, εξασφαλίζο-
ντας την πλήρη ενημέρωση των συνα-
δέλφων με όλες τις απόψεις που έχουν
εκφραστεί για το θέμα αυτό, ώστε να
ληφθεί σχετική απόφαση στο επόμενο
Τακτικό Συνέδριο το 2009, μετά από
αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των
Α΄ βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΠΛΟΥΣΙΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΓΓΡΡΑΑΠΠΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ

το νέο Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ* εκλέχτηκε
ο συνάδελφος ΣΣττέέ--

φφααννοοςς  ΜΜππεελλιιμμππαασσάάκκηηςς,
ο οποίος στη συνέχεια
ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  σσεε  ΑΑννττιι--
ππρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΠΠααννεελλλλήή--
ννιιααςς  ΈΈννωωσσηηςς.. Επίσης στο
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο της ΠΕΣΕΔΕ εκλέχτηκε ο συνάδελ-
φος ΡΡιιχχάάρρδδοοςς  ΠΠοοββάάσσκκηη.
Στο νέο Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ εκλέχτηκε
ο συνάδελφος ΓΓιιάάννννηηςς  ΑΑμμααρργγιιααννιιττάάκκηηςς.
Συγχαίρομε τους συναδέλφους και τους
ευχόμαστε επιτυχία στο έργο τους.

* Στο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ θα αναφερθούμε στο
επόμενο τεύχος της εφημερίδας

ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Σ

Σ
μβλημα της αρχιτεκτονικής του 1930, το Kaufmann House, γνωστό ως «σπίτι
στον καταρράκτη»,  κορυφαία δημιουργία του Richard Neutra, παρουσιάστηκε

σε δημοπρασία του οίκου Christie's, στη Νέα Υόρκη στις 13 Μαΐου, ως πολιτισμικό
σύμβολο του 20ού αιώνα και αγοράστηκε 16.841.000 δολάρια.
Το σπίτι είχε αλλοιωθεί σε τέτοιο σημείο ώστε η αποκατάστασή του διήρκεσε πέντε
χρόνια. Αυτό έγινε μετά την αγο-
ρά του,το 1992, από τον  Μπρεντ
και τη Μπεθ Χάρις,  ιστορικό της
αρχιτεκτονικής, που πάσχισε να
επαναφέρει το σπίτι στην αρχική
του μορφή, με εκπληκτικό αποτέ-
λεσμα.
Με την απόσταση του χρόνου,
καθώς απομακρυνόμαστε ιστορι-
κά από το Μοντέρνο Κίνημα, και
οι γενιές που το δημιούργησαν
φεύγουν, γεννιέται η αναγκαία
συνθήκη επανεκτίμησης, εξιδανίκευσης, νοσταλγίας. Σήμερα, για έναν 30άρη το έτος
1946, χρονιά που χτίστηκε το Kaufmann House, είναι «αρχαία ιστορία»!

Ένα σπίτι πουλήθηκε σαν έργο τέχνης!
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