
πιστωτική κρίση που βιώνουμε σήμερα δεν είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας των τραπε-
ζών. Αντιθέτως, ήταν αναμενόμενη και σε μεγάλο βαθμό προϊόν της εξαιρετικής επιτυ-
χίας τους! Επιτυχίας τους να μετατρέψουν μια πλειοψηφία ανδρών και γυναικών, νέων

και γέρων, σε οφειλέτες: οφειλέτες για πάντα, από τη στιγμή που η συνθήκη του να είσαι χρεωμέ-
νος αυτοδιαιωνίζεται, ενώ προσφέρονται όλο και περισσότερα χρέη ως η μόνη ρεαλιστική σωτηρία
από τα ήδη υπάρχοντα. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το να λάβεις πίστωση έγινε ευκολότερο από
ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία, ενώ το να ξεφύγεις από αυτή την κατάσταση δεν ήταν ποτέ δυσκολό-
τερο! Όλοι αποπλανήθηκαν και μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι. Όπως το να αποκτήσουν παπούτσια όλοι
οι ξυπόλητοι θα δημιουργούσε πρόβλημα στη βιομηχανία παπουτσιών, έτσι και το ότι μπήκαν στα
χρέη σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που δεν είχαν χρέη δημιούργησε πρόβλημα στη βιομηχανία δανει-
σμού…
…Η εκπαίδευση στην τέχνη του να ζεις με χρέη μέχρι να πεθάνεις ενσωματώθηκε στη διδακτέα ύλη,
τόσο στην Αμερική όσο και στην Αγγλία. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πάνε πίσω. Ο πλανήτης των τρα-
πεζών ξεμένει από παρθένα εδάφη, αφού ήδη εκμεταλλεύθηκε ριψοκίνδυνα ακόμη και άγονη γη.
Αυτά υποστηρίζει ο Ζίγκμουντ Μπάουμαν, από τις σημαντικότερες φωνές της κοινωνιολογικής σκέψης,
επίτιμος καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Λιντς (Αγγλία) και της Βαρσοβίας, βραβευμένος με τα ευρωπαϊ-
κά βραβεία Αmalfi (1990) και Αdorno (1998), σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» στις 13 του
Δεκέμβρη.
Αν θεωρήσουμε ότι ο καθηγητής έχει δίκιο και ότι ο όρος «υπερδανεισμός» αντιστοιχεί στον όρο
«υπερπαραγωγή» απλούστερων μορφών οικονομίας, προγενέστερων της ανάπτυξης του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η ενίσχυση των τραπεζών, παγκο-
σμίως και στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν να μας δανείζουν, ισοδυναμεί με
περαιτέρω εντατικοποίηση της υπερπαραγωγής προϊόντων, προϊόντων που έχει αποδειχθεί ότι η
αγορά αδυνατεί να απορροφήσει! Παράλληλα, σημαίνει ότι το σύστημα επιμένει να υποβάλλει τις
κοινωνίες στις διαδικασίες αυτές που αποδεδειγμένα τις οδηγούν σε εξαθλίωση και διαλύουν τον
πλανήτη με την κατασπατάληση των φυσικών του πόρων. Η καταστροφή αυτή δεν αναστέλλεται με
την ανάπτυξη «πράσινης οικονομίας» αλλά συνεχίζεται όσο δεν διαφοροποιείται το πρότυπο της κα-
τανάλωσης και το πρόταγμα του κέρδους πάνω από κάθε άλλη παράμετρο.
Εξ άλλου, η ανάπτυξη της οικονομίας μέσω των χρηματιστηριακών αγορών και ο προκλητικός πλού-
τος που αυτή δημιουργεί σε πολύ μικρό ποσοστό αφορά στην πραγματική οικονομία και τις βασικές
ανάγκες των ανθρώπων.
Γι αυτό το μόνο που μπορεί να ελπίζει κανείς να προκύψει σήμερα ως απάντηση στις τραγικές συ-
νέπειες της κρίσης, είναι η υπέρβαση των «αξιών» που διαμόρφωσαν τον τρόπο που ζούμε και σκε-
φτόμαστε μέχρι σήμερα.

Η πολιτική της κυβέρνησης στον αυτόματο πιλότο!
Τίποτα από τα παραπάνω δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται η ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλες πολιτικές
δυνάμεις. Τη στιγμή που σε όλο τον κόσμο οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις χρηματοδοτούν ιδιωτικούς κο-
λοσσούς, που τους θεωρούν «εθνικής σημασίας», στην χώρα μας όλα τα μέτρα που παίρνονται είναι στην
κατεύθυνση ολοκλήρωσης των διαδικασιών που έφεραν τον κόσμο εκεί που τον έχουν φέρει και διάλυ-
σης των παραγόντων εκείνων που σώζουν ακόμα τη χώρα από την κατάρρευση και που θεωρούνται από
τους ιθύνοντες παράγοντες «καθυστέρησης».
Αν για άλλες χώρες στόχος είναι η διαιώνιση του καταστροφικού πρότυπου ανάπτυξης, για τη χώρα
μας είναι η ολοκλήρωση της δημιουργίας του!
Αυτό επιδιώκεται με ιδιωτικοποιήσεις ακόμα και κερδοφόρων κρατικών επιχειρήσεων και ενίσχυση
του ρόλου των τραπεζών σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, χωρίς την παραμικρή
φροντίδα για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας.

� Με τη λογική ότι είναι ανέφικτη και χωρίς προοπτική η ανάπτυξη τόσο του πρωτογενούς όσο και του
δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, εγκαταλείπεται το πεδίο ελεύθερο σε άλλες χώρες (Ισπανία, Ιταλία,
Ισραήλ κλπ) που το αξιοποιούν δεόντως.
� Δεν επενδύονται χρήματα στην παιδεία και την έρευνα και μεθοδεύεται η πλήρης ιδιωτικοποίησή τους,
η πλήρης σύνδεσή τους με την αγορά και η απαξίωσή τους, με σταδιακή προσαρμογή τους στις συμφωνίες

της Μπολόνια.
� Υιοθετούνται πρότυπα «ευέλικτης εργασίας», σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη δημιουργία
στρατιάς «απασχολήσιμων», την αποδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, των εργασιακών σχέσεων και της
συνδικαλιστικής έκφρασης των εργαζομένων σε όλους τους τομείς.
� Στον τομέα των υποδομών αναπτύσσονται απρογραμμάτιστα εκατοντάδες έργα ΣΔΙΤ και έργα που εκτε-
λούνται με συμβάσεις παραχώρησης, χωρίς κανείς να αναρωτιέται ποιος και πως θα τα πληρώσει και πό-
σο και για πόσα χρόνια επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος.
� Εναποτίθενται οι ελπίδες στον ευμετάβλητο τομέα του τουρισμού, χωρίς καμιά μέριμνα για τη διαφύλα-
ξη των ίδιων των πόρων (φυσικών, πολιτιστικών) που αποτελούν και τις απόλυτες προϋποθέσεις του,
� Επιστρατεύεται για μια ακόμα φορά η οικοδομή, αυτή τη φορά με τη μορφή της παραθεριστικής κατοι-
κίας, για να αναθερμάνει την οικονομία και παράλληλα να δώσει ύλη στην κατασκευή αλλά και στη χρημα-
τιστηριακή αγορά που δείχνει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό.
� Ενθαρρύνονται και επιδοτούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εκκλησίας, επειδή ακριβώς δια-
θέτει συσσωρευμένο κεφάλαιο και είναι μεγαλοϊδιοκτήτης γης, κεφάλαιο και γη, που η ίδια η εκκλησία με
τη βοήθεια ειδικών και πολιτικών, φροντίζει να πολλαπλασιάζει.

« Έχουμε εξέγερση. Τα Χριστούγεννα αναβάλλονται »
Δεν ήταν απαραίτητο να έχουν βαθειά γνώση, οργάνωση και διαμορφωμένο πρόγραμμα οι νέοι που πλημ-
μύρισαν τους δρόμους με αφορμή τη
δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου, για να αποκτήσει αξία η εξέγερ-
σή τους.
Την κρίση τη ζούσαν και τη ζουν κά-
θε μέρα, στο σπίτι, στα σχολεία και
τα πανεπιστήμια, στον εχθρικό δη-
μόσιο χώρο, στην απαξίωση που
βιώνουν.
Η στάση τους λειτούργησε καταλυτι-
κά στη συνείδηση της κοινωνίας που
κατανοεί ότι η εξέγερση αυτή σημα-
τοδοτεί και υπερβαίνει κάτι πολύ ευ-
ρύτερο από γεγονότα, στάσεις, μέ-
τρα και συσχετισμούς του παρόντος.
Ανεξάρτητα από το αν και που θα οδηγηθεί η κατάσταση, το βέβαιο είναι ότι η νεολαία στέκεται συνολικά
απέναντι στους θεσμούς και την πολιτική που την οδηγούν σε αδιέξοδο και η κοινωνία αφουγκράζεται, κα-
τανοεί, νιώθει ένοχη.
Την ίδια ανασφάλεια, αβεβαιότητα, δυσπιστία και οργή είναι βέβαιο ότι νοιώθουν και όλοι οι νέοι απόφοι-
τοι των πανεπιστημίων, μεταξύ τους και οι νέοι συνάδελφοι, είτε έχουν καταφέρει να εργάζονται, είτε όχι,
είτε κρατούν αποστάσεις από τους φορείς των μηχανικών, ΤΕΕ/ΤΑΚ και συλλόγους, είτε εμφανίζονται σπο-
ραδικά και κυρίως στις εκλογικές διαδικασίες.
Γι αυτό, οι φορείς των μηχανικών έχουν πολλά και σύνθετα προβλήματα να λύσουν, αν και αφού πάρουν
πρώτα την κρίσιμη απόφαση να ξεπε-
ράσουν τα στερεότυπα, να ξεπε-
ράσουν εν τέλει τον εαυτό τους
και την εικόνα τους στην κοι-
νωνία. Ελπίζουμε οι εξελίξεις
να λειτουργήσουν ως κατα-
λύτης και να δώσουν τις κα-
τάλληλες ευκαιρίες για υπερ-
βάσεις!
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Η ...επιτυχία των τραπεζών έφερε το κράχ

καλή χρονιά
κι’ ας μείνουμε όλοι
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Π E P I E X O M E N A
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
Για το γεφύρι της Άρτας θυσίασαν την κόρη του πρωτομάστορα! σελ.2

Εξόρμηση με θέα το Λιβυκό - Τα προβλήματα με τα θερμοκήπια -
Για το ΣΧΟΟΑΠ Ιεράπετρας σελ.7

Οι σύλλογοι εν δράσει! Εκλογές στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων σελ.8
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χει γίνει πλέον κανόνας, η οποιαδήποτε διαφωνία για τους χειρισμούς φορέων κατά την υλοποίηση των έρ-
γων να θεωρείται από κάποιους εχθρική στάση απέναντι στα έργα και τους φορείς που τα υλοποιούν, εν τέ-
λει εχθρική στάση απέναντι στον τόπο! Έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια η στάση φορέων και ατόμων να «ξε-

χνούν» το ρόλο τους και να παραμερίζουν τις αρχές τους, υποκύπτοντας στον παραπάνω εκβιασμό και στους κομ-
ματικούς συσχετισμούς. Έχει ξεπεράσει τα όρια η λογική του έργου - αυτοσκοπού και της απορρόφησης ως κύριου
κριτήριου για τη στάση του καθενός.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλοιό και προάγουν την αυθαιρεσία των φορέων να υπερβαίνουν
κανόνες και κοινωνία προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους τους.
Τέτοιο παράδειγμα ανάδειξης όλων των παραπάνω παραμέτρων αποτελεί ο τρόπος υλοποίησης του Πολιτιστικού
Κέντρου στο Ηράκλειο. Οι Δημοτικές Αρχές της τελευταίας εικοσαετίας, πρόταξαν την «ευελιξία» στην υλοποίηση
του έργου, θεωρώντας ότι η ΔΕΠΤΑΗ, μια Δημοτική Επιχείρηση που από το ίδιο το θεσμικό της πλαίσιο δεν διέθε-
τε τέτοιο χαρακτήρα, θα την εξασφάλιζε. ‘Ετσι κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα αφόρητο ιστορικό από παλλινω-
δίες και καθυστερήσεις για το έργο, στην προσπάθεια πάντα να ξεπεραστούν οι κανόνες υλοποίησης των έργων,
που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται μόνο ως γραφειοκρατία.
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Η σημερινή Δημοτική Αρχή, προσπαθεί να πείσει ότι ένα έργο
όπως το Πολιτιστικό Κέντρο, στο στάδιο κατασκευής που βρί-
σκεται σήμερα, θα ήταν ποτέ δυνατόν να ολοκληρωθεί μέσα
στο 2008 και ότι αυτό εξαρτάται από τις ικανότητες ή μη κά-
ποιων προσώπων! Επί τέλους Μηχανικοί είμαστε! Ποιός
απ΄όλους μας μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό είναι δυνατόν,
ακόμα και εάν δεν επρόκειτο για Δημόσιο αλλά ιδιωτικό έργο!
Το θέμα ήρθε στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 12/11
από την Πανεπιστημονική. Η Αντιπροσωπεία με οριακή πλειο-
ψηφία αποφάσισε ότι χρειάζεται πολλαπλή ενημέρωση, την
οποία ωστόσο αρνήθηκε, με απόφαση που λήθφθηκε με ορια-
κή πλειοψηφία, να έχει η ίδια και εξουσιοδοτήθηκε η Δ.Ε. να ει-
σηγηθεί σχετικά στην Αντιπροσωπεία. Στη Δ.Ε. προφανώς οι
συσχετισμοί εξασφαλίζονται ευκολότερα, κουράζονται και
παίρνουν την ευθύνη λιγότεροι!
Ενάμιση μήνα μετά, η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν έχει λάβει απόφα-
ση. Επιχειρήσαμε να διευκολύνουμε τη Δ.Ε. να αποφασίσει
καταθέτοντας σχέδιο απόφασης που περιορίζεται μόνο στο
ιστορικό και στις πάγιες θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ, που κατά και-
ρούς έχουν εκφραστεί και μάλιστα για το ίδιο το Πολιτιστικό.
Ούτε αυτό είχε αποτέλεσμα. Μας ζητήθηκε να επαναφέρουμε
το θέμα σε άλλη συζήτηση επειδή καλύπτει παραμέτρους
εκτός αυτών της επικαιρότητας που είναι αποκλειστικά το θέ-
μα αποπομπής του συναδέλφου Κώστα Λατρώνη. Βέβαια,
αφού «δικαστές δεν είμαστε» και αφού «δεν μπορούμε να κρί-
νουμε πρόσωπα», το μόνο που πραγματικά μας μένει είναι να
κρίνουμε τις διαδικασίες. Κι αυτό δεν είναι επιθυμητό!
Το σχέδιο απόφασης που υποβάλαμε, βασιζόμενο στο ιστορι-
κό του έργου κατέληγε:
Από την παρουσίαση του παραπάνω σύντομου ιστορικού εί-
ναι φανερές οι παλινωδίες στις αποφάσεις του Δ. Ηρακλεί-
ου. Έτσι, αφού το 1993 ο Δ. Ηρακλείου έχει παραλάβει την
τροποποιημένη μελέτη από τους αρχικούς μελέτες, προσπά-
θησε στη συνέχεια ανεπιτυχώς :
� την αλλαγή του συστήματος δημοπράτησης με το σύστη-
μα μελέτης – κατασκευής
� την επικαιροποίηση των μελετών χαρακτηρίζοντάς τις
«ερευνητική εργασία»
� την ανάθεση των καθηκόντων της Διευθύνουσας Υπηρε-
σίας σε Τεχνικό Σύμβουλο
� την τροποποίηση της μελέτης με το Ν. 716/77
για να φτάσει έντεκα χρόνια μετά, στην υπογραφή της σύμ-
βασης με τους αρχικούς μελετητές του έργου.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα που πρέπει να αναφερθεί είναι
η ανάθεση της υλοποίησης του έργου στη ΔΕΠΤΑΗ (ΝΠΙΔ)
για λόγους ευελιξίας. Η επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με τη
μη στελέχωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (για πάρα πολ-
λά χρόνια ένας μόνο μηχανικός με τον τίτλο του διευθυντή)
παρά τις αντίθετες αποφάσεις του ίδιου του Δ. Ηρακλείου, τα
πορίσματα του ΣΕΔΕ και τις παραινέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ που
κατ’ επανάληψη έγιναν, δημιούργησε, όπως ήταν αναμενό-
μενο, δυσχέρειες στην πορεία υλοποίησης του έργου. Τα
αποτελέσματα των επιλογών αυτών παρουσιάζονται σήμερα
από τη Δημοτική Αρχή να βαραίνουν αποκλειστικά το μονα-
δικό στέλεχος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.

Έτσι, η κατασκευή του μεγαλύτερου δημόσιου κτιριακού έρ-
γου στην Κρήτη πραγματοποιείται (ειδικά σήμερα) με τη δη-
μόσια διοίκηση απούσα! Η παρουσία εξειδικευμένων τεχνι-
κών συμβούλων, των μελετητών του έργου ως επιβλεπό-
ντων και η επιτροπή παρακολούθησης του έργου αποτελούν
νόμιμες συνιστώσες για τα δημόσια έργα, επιβεβλημένες για
έργα του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του ΠΣΚΗ. Η
παρουσία αυτή δε μπορεί να υποκαταστήσει, αλλά μόνο να
υποστηρίξει, μια άρτια στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, που
έχει και τη νόμιμη ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα.

Η πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την κατασκευή των δημο-
σίων έργων είναι ότι προϋπόθεση για την καλή εκτέλεσή
τους είναι : α) οι άρτιες και πλήρεις μελέτες, β) η εξασφάλι-
ση της χρηματοδότησης του έργου στη φάση της δημοπρά-
τησης και γ) η παρουσία ισχυρής δημόσιας διοίκησης στην
υλοποίησή του.
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1975 Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφά-
σισε την προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού για το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
1982 Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός.
1987-1988 Εγκρίθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου
Ηρακλείου η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημο-
πράτησης του έργου.
1991 Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το έργο
να γίνει με αυτεπιστασία από τη ΔΕΠΤΑΗ, με τη δη-
μιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας. Ορίστηκε Προϊσταμέ-
νη Αρχή το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ και Διευθύνουσα Υπη-
ρεσία η Τεχνική της Υπηρεσία.
1992 Η Επιτροπή Ανέγερσης του ΠΚΗ θεωρώντας
ότι το κτίριο θα ήταν περιορισμένων προοπτικών και
ότι δεν θα κάλυπτε τις μελλοντικές απαιτήσεις, πρό-
τεινε την τροποποίηση της μελέτης.
1993 Παρελήφθη η τροποποιημένη μελέτη.
1997 Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε τη σύνταξη
τευχών δημοπράτησης του έργου με το σύστημα με-
λέτη – κατασκευή και προκήρυξε διαγωνισμό
1999 Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω ελλιπούς
ανταγωνισμού.
2001 Υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Ηρακλείου και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.
που, μεταξύ άλλων, προέβλεπε την «ερευνητική ερ-
γασία» επικαιροποίησης της αρχιτεκτονικής μελέτης
και των τευχών δημοπράτησης. Η ΔΕΠΤΑΗ (Προϊ-
σταμένη Αρχή) προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος, προκειμένου να αναθέσει σε
Τεχνικό Σύμβουλο («Φορέας Διεύθυνσης Εργου»)
τη θέση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου
καθ’ όλη τη διάρκεια μελέτης και κατασκευής αυτού.
2002 Με αφορμή καταγγελίες τεσσάρων Δημοτι-
κών Παρατάξεων, το Σώμα Επιθεωρητών Δημό-
σιας Διοίκησης (ΣΕΔΕ) απέστειλε πόρισμα βάσει
του οποίου :
κρίθηκε παράνομη η σύμβαση του Δήμου Ηρακλεί-
ου με την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.
κρίθηκε άκυρη η απόφαση για πρόσληψη Τεχνικού
Συμβούλου, ως Φορέα Δ/νσης του Εργου
κρίθηκε απαραίτητη η στελέχωση της Τ.Υ. της
ΔΕΠΤΑΗ
κρίθηκε μη σύννομος ο τρόπος εφαρμογής του συ-
στήματος δημοπράτησης μελέτη – κατασκευή.
2003 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπο-
γραφή σύμβασης για τροποποίηση της μελέτης με
τους αρχικούς μελετητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι
αδυνατούν να δεσμευθούν για αμοιβή και χρονο-
διάγραμμα. Το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ αποφάσισε να
προκηρύξει την τροποποίηση της μελέτης με το Ν.
716/77.
2004 Υπογράφτηκε σύμβαση με τους αρχικούς με-
λετητές μετά από νέα απόφαση της ΔΕΠΤΑΗ που
αναγνώρισε πνευματικά δικαιώματα στους αρχι-
κούς μελετητές.
2005 Τον Δεκέμβριο δημοπρατήθηκε το έργο με
συνολικό προϋπολογισμό 42.000.000 €. Έγινε
επιλογή Τεχνικού Συμβούλου μεταξύ δύο υποψη-
φίων.
2006 Τον Απρίλιο υπογράφηκε η σύμβαση για την
κατασκευή του έργου, με έκπτωση 37% Νέες κα-
θυστερήσεις προκαλούνται από το επίμαχο θέμα
της θεμελίωσης του κτιρίου. Το καλοκαίρι στελεχώ-
θηκε μερικώς η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΠΤΑΗ με
μηχανικούς, με συμβάσεις έργου.
2007 Ένα χρόνο μετά επαναπροκηρύχθηκαν οι θέ-
σεις για τη συμπληρωματική στελέχωση της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας της ΔΕΠΤΑΗ, αλλά οι συμβάσεις έρ-
γου υπεγράφησαν μόλις τον Ιούνιο του 2008.
2008 Τέλος Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της
ΔΕΠΤΑΗ. Τον Οκτώβριο το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ άσκη-
σε πειθαρχικό έλεγχο στον Δ/ντή της Τ.Υ. της
ΔΕΠΤΑΗ και στη συνέχεια τον απάλλαξε από τα κα-
θήκοντά του, καταλογίζοντας του την ευθύνη για την
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. Τη θέ-
ση του Δ/ντή της Τ.Υ. της ΔΕΠΤΑΗ (Διευθύνουσα
Υπηρεσία) αναλαμβάνει μέλος του Δ.Σ. της
ΔΕΠΤΑΗ (Προϊσταμένη Αρχή). Αμέσως μετά και βά-
σει ενστάσεων που κατατέθηκαν, τόσο η νομική
υπηρεσία του ΤΕΕ όσο και το ΣΕΔΕ με επιστολές
τους αναφέρονται στο ασυμβίβαστο της θέσης της
Προϊσταμένης Αρχής με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
της ΔΕΠΤΑΗ.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου τον Ιούνιο του 2007

Ε

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Για το γεφύρι της Άρτας θυσίασαν την κόρη του πρωτομάστορα!



Σύμφωνα με το συνάδελφο Γιώργο Περάκη, τις από-
ψεις του οποίου προσυπογράφουμε, τα προβλήματα
από την παρουσία των θερμοκηπίων εντοπίζονται :
� Στην έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, που
οδηγεί στη συνύπαρξη σπιτιών σχολείων, βιοτεχνιών,
ξενοδοχείων.
� Στη συνεχή επέκταση της αρδευόμενης επιφά-
νειας. Η μελέτη κατασκευής των αρδευτικών δικτύων
προέβλεπε να αρδεύονται 22.000 στρέμματα καλ-
λιεργήσιμης γης. Σήμερα τα 22.000 στρ. έχουν επε-
κταθεί στα 42.000 επίσημα, ανεπίσημα δε στα
50.000 στρ. με τις ανάλογες συνέπειες που δεν μπο-
ρούν να αρθούν χωρίς νέα έργα άρδευσης αν και στο
βαθμό που αυτά είναι εφικτό να γίνουν.
� Στην υπερκάλυψη της καλλιεργούμενης επιφά-
νειας. Το ποσοστό κάλυψης για την κατασκευή θερ-
μοκηπίου ακόμη και σήμερα είναι 100 %, με αποτέ-
λεσμα, αν αφαιρέσει κανείς την επιφάνεια των δρό-
μων, που αρχικά δημιουργήθηκαν, στην υπόλοιπη επι-
φάνεια σε ορισμένες περιοχές του κάμπου όπου η
θερμοκηπιακή καλλιέργεια είναι σχεδόν αποκλειστι-
κή, να εμφανίζονται κρίσιμα λειτουργικά προβλήματα
ακόμα και για τα ίδια τα θερμοκήπια! Στις πλαγιές, δια-
νοίγονται αυθαίρετα νέοι δρόμοι, ισοπεδώνονται πρα-
νή, ενώ σοβαρές καταγγελίες έχουν γίνει και για μπα-

ζώματα ρεμάτων.
Παλαιότερα είχε γίνει πρόταση από υπηρεσιακούς
παράγοντες, στα πλαίσια της χρηματοδότησης και
επιδότησης των υπό κατασκευήν θερμοκηπίων,
αφενός να αφήνονται αποστάσεις 2,00 μ. από τις
όμορες ιδιοκτησίες και τους δρόμους και αφετέ-
ρου να καλύπτεται το 70% της επιφάνειας ενώ το
υπόλοιπο 30% να χρησιμοποιείται για την κατα-
σκευή δεξαμενής συλλογής των ομβρίων της στε-
γασμένης επιφάνειας και για δενδροφύτευση.
Στόχος της πρότασης ήταν αφενός να αξιοποιηθούν
τα όμβρια νερά που απορρέουν από τα θερμοκήπια
κατά τη χειμερινή περίοδο και αφετέρου να περιορι-
στούν οι πλημμύρες που δημιουργούν τεράστιες κατα-
στροφές στην περιοχή όπως και πρόσφατα συνέβη.
Δυστυχώς η παραπάνω πρόταση δεν υιοθετήθηκε και
σήμερα ισχύει, μόνο το μέτρο της απόστασης του
1.00 μ. από τις όμορες ιδιοκτησίες και τους δρόμους.
Από το Μάρτιο του 2007 ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, κατόπιν
εορτής, στα πλαίσια αντιμετώπισης του ελλείμματος
του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής, αποφάσισε στη
γενική του συνέλευση να επιβάλει ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την υδροδότηση των υπό κατασκευή
θερμοκηπίων, την κατασκευή ομβριοδεξαμενής
30,00m3 ανά στρέμμα θερμοκηπίου.

Η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Ιεράπετρας προβλημα-
τίστηκε με το θέμα των θερμοκηπίων και
πρότεινε κανονιστικούς όρους για τη χω-
ροθέτησή τους. Πρακτικά, πρότεινε συγκε-
κριμένες αποστάσεις από οικισμούς και
επαρχιακό οδικό δίκτυο και απαγόρευση
χωροθέτησης στην παραλιακή ζώνη και
πάνω από την ισοϋψή των 100 μ. Το γεγο-
νός αυτό προκάλεσε την αντίδραση των
αγροτικών συλλόγων. Έτσι, ενώ η μελέτη
είχε ολοκληρωθεί και έβαινε προς θεσμο-
θέτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπε-
τρας αποφάσισε τη δραστική τροποποίηση
των όρων της μελέτης. Η Νομαρχιακή Λα-
σιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ βιάστηκε να συμφω-
νήσει εν αγνοία της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλ-
λά και των εκπροσώπων του στην Επιτρο-
πή Παρακολούθησης του ΣΧΟΟΑΠ.
Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Γιάννης Πα-
παδάκης, στο ΣΧΟΠ της Περιφέρειες,
όπου το ΣΧΟΟΑΠ επρόκειτο να συζητηθεί,
ζήτησε ειδική συνεδρίαση της Δ.Ε. για να
πάρει κατευθύνσεις. Η συνεδρίαση έγινε
παρουσία πολλών συναδέλφων. Παρέμ-
βαση έκαναν και εκπροσώποι των αγροτι-

κών συλλόγων.
Υποστηρίξαμε το ζωτικό χώρο της αγροτι-
κής παραγωγής αλλά και την ανάγκη να
υπάρχουν κανονιστικοί όροι, όπως άλλω-
στε και για κάθε άλλη δραστηριότητα. Η
Δ.Ε. πήρε θέση για καθένα από τα θέματα
της μελέτης, που αφορούσαν και πολλά
άλλα θέματα εκτός των θερμοκηπίων.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε τις επόμενες
μέρες ότι το ΣΧΟΠ της Περιφέρειας απο-
δέχτηκε τις θέσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ιεράπετρας και ότι ο εκπρόσωπος του
ΤΕΕ δεν διαφοροποιήθηκε σε κανένα θέ-
μα!
Ζητήσαμε από τη Δ.Ε. να αποφασίσει:
� οι απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις μελέτες
ΣΧΟΟΑΠ να αποστέλλονται από τώρα και
στο εξής πάντα γραπτά και αφού έχουν συ-
ζητηθεί στη Δ.Ε.
� να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπο του
ΤΕΕ/ΤΑΚ στο ΣΧΟΠ της Περιφέρειας αφού
δεν είναι σε θέση να προωθήσει τις από-
ψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Το θέμα δεν έχει συζητηθεί στη Δ.Ε.

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2008, οργανώσαμε μια φθινοπω-
ρινή εξόρμηση, με θέα το Λυβικό. Ξεκινήσαμε από το Ηράκλειο
με κατεύθυνση την περιοχή της Ιεράπετρας. Μετά τον Αγ. Νικό-
λαο ακολουθήσαμε μια όχι τόσο συνηθισμένη διαδρομή, κατά-
φυτη με ιδιαίτερο ανάγλυφο, στρίβοντας δεξιά από το Καλό Χω-
ριό. Περάσαμε τα χωριά Μεσελέρους και Μακρυλιά και μέσω της
Ιεράπετρας καταλήξαμε στην πρώτη μας στάση στο φράγμα των
Μπραμιανών.

Η τεχνητή λίμνη Μπραμιανών, που τροφοδοτείται από την Σα-
ρακήνα, την Καλαμαύκα και τη Μαλαύρα, κατασκευάστηκε
για να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης της ευρύτερης περιο-
χής Ιεράπετρας και αποπερατώθηκε το 1986. Βρίσκεται βο-
ρειοδυτικά της πόλης της Ιεράπετρας, σε απόσταση 5χλμ, στον
δρόμο προς Καλαμαύκα. Έχει συνολική επιφάνεια 1050 στρέμ-
ματα και η χωρητικότητά της σε νερό είναι 15.000.000 m3. Η
έκταση των 1.350 στρεμμάτων ανήκει στο Δημόσιο, ενώ τη δια-
χείριση του υδάτινου δυναμικού έχει ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας. Σήμερα
ήδη η αρδευόμενη επιφάνεια έχει φτάσει αισίως τα 50.000
στρέμματα(!) τα θερμοκήπια έχουν εξαπλωθεί και στους γύρω
λόφους και η κατάσταση φαίνεται να είναι εκτός ελέγχου.
Είχαμε την τύχη να έχουμε μαζί μας το συνάδελφο Γιώργο Περά-
κη Πολ. Μηχ. που ήταν η ψυχή του φράγματος σε όλες τις φάσεις
της κατασκευής του. Οι πληροφορίες που μας έδωσε σε ότι αφο-
ρά αφενός τα κατασκευαστικά θέματα του φράγματος και των συ-
ναφών έργων που συνθέτουν το αρδευτικό σύστημα αλλά και σε
ότι αφορά τα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του ήταν πολύ-
τιμες.
Γύρω από τον υγρότοπο υπάρχουν πεύκα, κυπαρίσσια, λεύκες,
πλατάνια και αρμυρίκια. Βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για τα με-
ταναστευτικά πουλιά και ήδη, παρά το μικρό χρόνο ζωής του, λει-
τουργεί ως ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους στη Νό-
τια Ελλάδα. Στοιχεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
αναφέρουν 214 καταγεγραμμένα είδη πουλιών. Στο νερό και
στις όχθες υπάρχουν πάπιες, βουτηχτάρια, νερόκοτες, ερωδιοί,
χαραδριοί, γλάροι και γλαρόνια. Τριγύρω πετούν διάφορα αρπα-
κτικά, όπως αετοί και γεράκια, καθώς και πολλά ακόμη είδη,
όπως πέρδικες, τρυγόνια, κορυδαλλοί, χελιδόνια κλπ. Την άνοιξη
και το φθινόπωρο αποτελεί μεταναστευτικό σταθμό, και το χει-
μώνα καταφύγιο για τα πουλιά που ξεχειμωνιάζουν εκεί, πολλά
από αυτά απειλούμενα με εξαφάνιση σε ολόκληρο τον κόσμο
(βαλτόπαπιες, μαυροπελαργοί, χρυσογέρακα, κιρκινέζια κ.α.)

Εκτός από τα πουλιά, συναντά κανείς βατράχια, λαγούς, σκαντζό-
χοιρους, νεροχελώνες, φίδια και σαύρες.
Μετά τον απαραίτητο καφέ στην παραλία του χωριού Μύρτος και
αφού λόγω χρόνου αφήσαμε για μια άλλη φορά τις επισκέψεις
στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, ανη-

φορίσαμε προς το χωριό Μύθους, στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Σελάκανου, που αποτε-
λεί ένα από τα ομορφότερα και σπουδαιότε-
ρα διασωζόμενα οικοσυστήματα του νησιού,
καθώς και ένα σημαντικό πευκόδασος για
όλη τη Μεσόγειο.

Ένα χλμ μετά τους Μύθους φτάσαμε στο
φαράγγι της Σαρακήνας. Αφού σταματήσα-
με για λίγο στα έργα υδροληψίας που γίνο-
νται στην έξοδο του φαραγγιού με τα οποία
θα ενισχυθεί το φράγμα των Μπραμιανών,
ξεκινήσαμε την πεζοπορική διαδρομή. Το
φαράγγι της Σαρακήνας είναι ένα από τα
ομορφότερα από τα 110 περίπου φαράγγια
που αυλακώνουν την Κρήτη. Η κοίτη του κα-
ταλαμβάνεται από διαφόρων μεγεθών ογκό-
λιθους που κάνουν τη διάβαση ιδιαίτερα ελ-
κυστική και περιπετειώδη μέσα από στενούς
διαδρόμους και πέτρινα παράθυρα.
Πάνω από τα κεφάλια μας ένα ελισσόμενο χάσμα, δημιούργημα
της απομάκρυνσης των πέτρινων τοιχωμάτων του φαραγγιού.
Σκαρφαλώσαμε στους απότομους και μεγάλους, λείους από τη
ροή των ορμητικών νερών βράχους με βοηθητικές σκάλες και
πιο πάνω περάσαμε μέσα από το κενό, το πέτρινο παράθυρο που
δημιουργεί το ακούμπισμα δύο βράχων. Τρεχούμενα νερά και μι-
κρούς καταρράκτες λόγω εποχής δεν είδαμε, αλλά το μέρος ήταν

τόσο ιδιαίτερο που μας εντυπωσίασε όλους. Μερικοί, πιο τολμη-
ροί, συνέχισαν την εξερεύνηση τους και στα ενδότερα… Δε μας
είπαν αν συνάντησαν και νεράιδες στη διαδρομή! Πάντως, επέ-
στρεψαν μαγεμένοι!
Μετά απ΄ όλα αυτά με ένα καλό γεύμα στο χωριό Μεσελέρους,
όπου γευθήκαμε πεντανόστιμες τοπικές λιχουδιές, συμπληρώθη-
κε η κυριακάτικη εξόρμηση και επιστρέψαμε στην καθημερινότη-
τα. Και εις άλλα με υγεία…

Τ Α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α Μ Ε Τ Α

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Γ Ι Α Τ Ο Σ Χ Ο Ο Α Π

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
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Ασσαριωτάκη Zαχαρία - Σφακιανάκη Βάννας

και εκτυπώθηκε τον Ιανουάριο του 2009 στην

ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Γ. ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ Δ/ΧΟΙ Α.Β.Ε
ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 382800 www.kazanakis.gr
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«Μελέτη φάντασμα»
χαρακτήρισε με Δελ-
τίο Τύπου του στις
17/10 ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Ν.
Ηρακλείου τη Μελέτη
της Παλιάς Πόλης!
Μια μελέτη που …”αι-
ωρείται” πάνω από τα
πολεοδομικά δρώμε-
να της πόλης, αλλά
κανείς (εκτός από την
Δημοτική Αρχή, τους
αρμόδιους της δημο-
τικής υπηρεσίας και
τον μελετητή) δεν την
γνωρίζει.
Επισημαίνεται ότι: «αν η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να
καταστρέφει με κατεδαφίσεις και διανοίξεις, αν συ-
νεχίζει να υποσκάπτει στην πράξη τη μελέτη παλιάς
πόλης, αν συνεχίζει να ανατρέπει - τροποποιεί την με-
λέτη και να την παρατείνει σε χρόνο, το Ηράκλειο θα
καταλήξει μια πόλη χωρίς ιστορικό κέντρο και ιστορι-
κό παρελθόν μια πόλη που θα ασφυκτιά από πολυώ-
ροφα κτίρια και αυτοκίνητα, χωρίς επαρκείς κοινό-
χρηστους χώρους, χωρίς ιδιαίτερο ύφος και οικειό-
τητα, χωρίς την πολιτιστική της ταυτότητα και την ανα-
γνωρισιμότητά της. Μόνο που σήμερα, η εικόνα και η
άποψη για τις σύγχρονες ιστορικές πόλεις είναι τε-
λείως διαφορετική.» Το πλήρες κείμενο βρίσκεται
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στη διεύθυνση

http://www.teetak.gr/syllogoi/snheraklio/
423-2008-11-20-09-42-27.html

Στις εκλογές που έγιναν στις 3 του Δεκέμβρη η ομά-
δα «Αρχιτέκτονες» πήρε 88 ψήφους και 4 έδρες και
η «Νέα Ομάδα Αρχιτεκτόνων» 54 ψήφους και 3
έδρες. Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε
σώμα
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Ευχόμαστε καλή θητεία και πλούσια δράση!

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι Ε Ν Δ Ρ Α Σ Ε Ι
ε αμείωτο ρυθμό συνέχισε τις
παρεμβάσεις του το Δ.Σ. του
Συνδέσμου Πτυχιούχων

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηρακλεί-
ου.
Οι προτάσεις τροποποίησης του Ν.
2940/2001 για την κατάταξη των εργολη-
πτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, με «κόκκι-
νη γραμμή» τη διατήρηση των κατωτάτων

ορίων των πτυχίων,
� η παρέμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
τον τρόπο λειτουργίας του,
� η διήμερη κατάληψη των γραφείων του
ΤΣΜΕΔΕ μετά την απόφαση της Υπουργού
Απασχόλησης να αποκλείσει τους εκπρο-
σώπους της ΠΕΣΕΔΕ από τα όργανα Διοί-
κησης του νέου ΕΤΑΑ,
� η ενεργή συμπαράσταση στις κινητοποι-
ήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης,
είναι μόνο κάποιες απ΄αυτές.
Λειτουργεί ήδη η ιστοσελίδα του Συνδέ-
σμου στη διεύθυνση www.spedeh.gr όπου
μπορεί κανείς να έχει άμεση ενημέρωση και
πληροφόρηση σχετικά με την επικαιρότητα
αλλά και πολλά άλλα θέματα (Δημοπρασίες,
Νομοθεσία, κ.α).
Στις 2-12-2008, με αφορμή τις διάφορες
προτάσεις για την ολοκλήρωση του Β.Ο.Α.Κ
με την μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης
το Δ.Σ. του Συνδέσμου δημοσιοποίησε Δελ-
τίο Τύπου που καταλήγει:

Τα Δημόσια Έργα είναι η υποχρέωση της
πολιτείας προς την κοινωνία που δεν
πρέπει να εκχωρηθεί στο τραπεζικό σύ-
στημα.
Τα έργα με σύμβαση Παραχώρησης και
Σ.Δ.Ι.Τ. δεν είναι Δημόσια Έργα που απο-
δίδονται στους πολίτες, αλλά εκχώρηση
εθνικού πλούτου.
Τα Έργα που κατασκευάζονται με συμβά-
σεις παραχώρησης ή Σ.Δ.Ι.Τ. είναι πολ-
λαπλάσιου κόστους, το οποίο αποκλει-
στικά μετακινείται στον πολίτη άμεσα
(διόδια) ή έμμεσα (αύξηση κόστους με-
ταφοράς και κλπ.)
Τα λάθη, οι παραλείψεις, η έλλειψη βασι-
κών έργων υποδομής στη Κρήτη, η μη
ολοκλήρωση του Β.Ο.Α.Κ. με τα αυξημέ-
να τροχαία ατυχήματα είναι ευθύνες
όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα
και δεν πρέπει να αποσιωπώνται.
Ο Β.Ο.Α.Κ πρέπει να ολοκληρωθεί άμε-
σα στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-
2013 και αν αυτό είναι δύσκολο να υπο-
στηριχθεί από το Π.Δ.Ε..
Γενναία Αύξηση του Π.Δ.Ε. ως απάντηση
στην οικονομική στήριξη των μικρών και
μεσαίων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
και όχι νομοθετική δίωξη αυτών. Η πραγ-
ματική ανάπτυξη του τόπου, η πάταξη της
ανεργίας έρχεται μέσα από την ευρωστία
αυτών των επιχειρήσεων που είναι η ρα-
χοκοκαλιά της οικονομίας, στην Περιφέ-
ρεια.

Προχειρότητα, αντιφάσεις και λάθη αλλά και
σοβαρές επεμβάσεις στην επαγγελματική
ύλη των ΗΜ, εντοπίζει ο Πρόεδρος του
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Συλ-
λόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων,
Μπάμπης Κουτρούλης, στον νέο κανονισμό
για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών, επισημαίνοντας παράλληλα την
αδράνεια του ΠΣΔΜ-Η.

Στο πρόβλημα που
ανέδειξε ο Σύλλο-
γος Τοπογράφων
για παράνομο δια-
γωνισμό που αφο-
ρούσε τοπογραφι-
κές εργασίες για τα
σχέδια βελτίωσης
κτηνοτροφικών μο-
νάδων, ανέδειξε
αντίστοιχο πρόβλη-
μα με παράνομο

διαγωνισμό της ΔΕΗ, που μάλιστα ζητούσε
από Ηλ/γους να κάνουν τοπογραφικά και
πρότεινε στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ ενιαία αντι-
μετώπιση των θεμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
ασχολήθηκε με τα θέματα που προέκυψαν
από την εφαρμογή της Πυροσβεστικής
Δ/ξης 13/08. Η διαδικασία που προβλέπε-
ται, ιδιαίτερα η υπογραφή των υπεύθυνων
δηλώσεων από το μηχανικό, καθιστά τους
μηχανικούς διαχρονικά ποινικά υπεύθυνους
για τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας.
Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος, αντιδρώντας
στην ποινικοποίηση του επαγγέλμα-
τος, αποφάσισε:
� Να ενώσει τις δυνάμεις του με τους υπό-
λοιπους συλλόγους των μηχανικών προκει-
μένου να γίνει πράξη το αυτονόητο: η ευθύ-
νη υπογραφής της τεχνικής έκθεσης επί-
βλεψης της εγκατάστασης σε συγκεκριμένη
μελέτη, να αφορά μόνο τη χρονική στιγμή
χορήγησης του πιστοποιητικού.
� Να προσφύγει νομικά κατά της παραπά-
νω Πυροσβεστικής Δ/ξης,
Το θέμα της ευθύνης των μηχανικών ανα-
δείξαμε κι εμείς με δημοσίευμά μας στο
Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ και το ΤΑΥ Νο
80. Το πήρες κείμενο υπάρχει και στη διεύ-
θυνση
http://www.teetak.gr/paratakseis/amak/20
08-07-10-08-50-18/452———-80.html

Αγανακτισμένος είναι ο Σύλλογος Τοπο-
γράφων Κρήτης μετά από μειοδοτικό δια-
γωνισμό που πραγματοποίησε ο Σύλλογος
Κτηνοτρόφων Ν. Ηρακλείου στις 31-10-
2008 για τα Σχέδια Βελτίωσης κτηνοτροφι-
κών μονάδων, στον οποίο συμμετείχαν με
προσφορές δεκατρείς εταιρίες και φυσικά
πρόσωπα.
Οι προσφορές κυμάνθηκαν από 205,00 €
+ Φ.Π.Α. έως 900,00 € και το έργο κατο-
χυρώθηκε στον Πολιτικό Μηχανικό Γιάννη
Σαλούστρο με προσφορά 205,00 € για
108 αιτήσεις κτηνοτρόφων. Το Δ.Σ. του
Συλλόγου αποφάσισε να φέρει το θέμα
στην επόμενη Γενική Συνέλευση με ερώτη-
μα την διαγραφή των μελών που εμπλέκο-
νται σε τέτοιες διαδικασίες και συμβάλλουν
στην υποβάθμιση του κλάδου.
Επίσης, ζήτησε ήδη από το ΤΕΕ/ΤΑΚ και η
Δ.Ε. αποφάσισε:
Να ζητηθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοι-
κήσεις Ηρακλείου και Λασιθίου:
� κατάθεση της ελάχιστης αμοιβής
5000*λ. από τους συντάκτες των τοπογρα-
φικών ή άλλων μελετών.

� έλεγχος της τήρησης των προδιαγρα-
φών στην σύνταξη των τοπογραφικών δια-
γραμμάτων (τριγωνισμός, πολυγωνομετρία
κ.λ.π.).
Θεωρώντας το θέμα εξαιρετικά κρίσιμο και
πανελληνίου ενδιαφέροντος το αναδείξαμε
στη σελίδα μας στο Ενημερωτικό Δελτίο του
ΤΕΕ και το καταχωρήσαμε στη σελίδα μας
της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διεύθυν-
ση:
http://www.teetak.gr/paratakseis/amak/2008
-07-10-08-44-20/448——-205—-.html
Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Συλλόγου
και στο θέμα της αιφνίδιας και με ελλιπή δη-
μοσιότητα διαδικασίας για το Κτηματολόγιο.
Αποφασίστηκε από κοινού με τη Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΑΚ να δημοσιοποιηθεί η απαίτηση για
παράταση του χρόνου υποβολής ενστάσε-
ων, διάθεση κατάλληλου χώρου και ενημέ-
ρωση του κοινού από μηχανικό και δικηγό-
ρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαδικα-
σία.

Εξαιρετικής σημασίας είναι το γεγονός ότι η
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του
Ν.3463/06 έκανε δεκτή την προσφυγή των
τριών Επιμελητηρίων ΤΕΕ-ΤΑΚ, ΓΕΩΤΕΕ, &
ΟΕΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής και ακύ-
ρωσε τις αποφάσεις του Γενικού Γραμμα-
τέα Περιφέρειας Κρήτης καθώς και του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που ενέ-
κρινε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του Δήμου, που εξισώνει τους διπλω-
ματούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
με τους αποφοίτους τεχνολογικής και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διαδικα-
σία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μο-
νάδων.
Αποδεικνύεται ήδη ότι η σημασία της από-
φασης αυτής δεν αφορά μόνο στο Δήμο
Ηρακλείου. Το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ, αξιο-
ποιώντας την απόφαση, απευθύνθηκε στη
Δ/νση Αυτ/σης & Αποκέντρωσης της Περι-
φέρειας, ζητώντας την εφαρμογή της σε
όλες τις περιπτώσεις έγκρισης Οργανισμών
Υπηρεσιών Δήμων. Ήδη η Δ/νση Αυτ/σης
& Αποκέντρωσης έχει απευθύνει επιστολές
σε Δήμους του Ν. Ηρακλείου ζητώντας την
εφαρμογή της απόφασης.
Την ενεργή συμπαράσταση του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
και των Συλλόγων των Μηχανικών είχε η
ΕΜΔΥΔΑΣ και στη διάρκεια των κινητοποι-
ήσεων στο διάστημα 27/10 – 21/11, με
απεργίες, στάσεις εργασίας και αποχή από
δημοπρασίες και άλλες επιτροπές, προκει-
μένου να μην συμπεριληφθούν στην κατάρ-
γηση των ειδικών λογαριασμών που εξαγ-
γέλθηκε από την κυβέρνηση οι πόροι 6‰
και 7‰. Η προσπάθεια είχε αποτέλεσμα:
ήδη έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ΚΥΑ που
διασφαλίζει το 7‰, ενώ διευκρινίστηκε ότι
ο πόρος του 6‰ δεν εμπίπτει στις διατά-
ξεις του νέου νόμου.
Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίστηκαν οι
επισκέψεις του Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ στις
υπηρεσίες του Ν. Λασιθίου (ΤΥΔΚ, Δ/νση
Τ.Υ. Δήμου Αγ. Νικολάου και Νομαρχίας
Λασιθίου) και Ν. Ηρακλείου (υπηρεσίες Νο-
μαρχίας Λασιθίου και Δήμου Ηρακλείου.
Το Δ.Σ της ΕΜΔΥΔΑΣ εξ άλλου, έχει απευ-
θύνει επιστολή προς το Δήμο Ηρακλείου με
την οποία επισημαίνει την ύπαρξη πολύ με-
γάλου αριθμού μηχανικών οι οποίοι εργά-
ζονται με μη μόνιμη σχέση εργασίας και
απαράδεκτες συνθήκες χώρου εργασίας,
ιδιαίτερα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
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