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Οι διαρθρωτικές αλλαγές που θεσπίζονται αλλά-
ζουν ό,τι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε για τον τρόπο
που εργαζόμαστε στον ιδιωτικό και το δημόσιο το-
μέα και θα τις πληρώσουν πολύ περισσότερο οι πιο
ευάλωτοι και οι  νέοι μηχανικοί. 
Με το φορολογικό νομοσχέδιο γυρίζουμε χρόνια
πίσω, οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί οδηγούνται
σε κάθε είδους εκπτώσεις και συναλλαγή και τα γρα-
φεία τους σε λουκέτα.
Με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και την επιδρομή
στα αποθεματικά μας οδηγούμαστε σε πλήρη ανα-
σφάλεια για το μέλλον. 
Με την ιδιωτικοποίηση των ευθυνών στο πρόσω-
πο των μηχανικών αντί του δίκαιου καταμερισμού
τους σε όλους τους συντελεστές παραγωγής των έρ-
γων, χάνεται κάθε ευθύνη του δημοσίου απέναντι στο
κοινωνικό σύνολο.
Με το πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο το-
μέα, την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών μέσω του
προγράμματος «Καλλικράτης», τη δημιουργία νέ-

ων ιδιωτικοποιημένων φορέων, όπως η ΚΡΗΤΗ
Α.Ε., διαλύονται οι δημόσιες  τεχνικές υπηρεσίες τις
οποίες φρόντισαν συστηματικά να απαξιώσουν και
μαζί τους τα όποια θεσμικά πλαίσια έργων και μελε-
τών.
Με την «τακτοποίηση» των κολεγίων, την εξίσω-
ση χωρίς προϋποθέσεις των αποφοίτων ΤΕΙ με
τους απόφοιτους των Πανεπιστημίων, την εφαρ-
μογή του Πλαισίου Προσόντων με το οποίο η εμπει-
ρία ανταγωνίζεται τη γνώση, εξασφαλίζεται η κατωτα-
τοποίηση όλων.
Εδώ και χρόνια λέμε:
� ότι το παραγωγικό δυναμικό της χώρας καταστρέ-
φεται με συστηματικό τρόπο και στον ιδιωτικό και στο
δημόσιο τομέα,
� ότι δεν ενθαρρύνεται η προσπάθεια, η πρωτοβου-
λία, η ανεξάρτητη έρευνα και η υγιής επιχειρηματικό-
τητα, αλλά επιβραβεύονται οι εκπτώσεις και η λογική
της αρπαχτής,
� ότι με μικροπολιτική, διαπλοκή και διαφθορά δεν
πάει μπροστά η χώρα, 
� ότι εν τέλει γίνεται αντιαναπτυξιακή διαχείριση της
ανάπτυξης,
Σήμερα που η πραγματικότητα μας επιβεβαιώνει, αι-
σθανόμαστε δικαιωμένοι, δυστυχώς με τον πιο δρα-
ματικό τρόπο και αγανακτισμένοι  βλέποντας το τίμη-
μα που πληρώνει ο τόπος και το παραγωγικό του δυ-
ναμικό από την πολιτική που ασκείται.

Την αντίδραση αυτή μπορούν να την πάνε μπροστά
μόνο: 
� Όσοι δεν αισθάνονται εξαρτημένοι από κομματικές
επιλογές και ασφαλείς ότι, όπως κι αν πάνε τα πράγ-
ματα για τους «άλλους», το κόμμα τους θα τους δια-
σφαλίσει.

� Όσοι μιλώντας για ανάπτυξη, για σεβασμό στο πε-
ριβάλλον, για σχεδιασμό και προγραμματισμό, για δη-
μόσιο συμφέρον, δημόσιο χώρο και υπηρεσίες, για
διαφάνεια, για ίσες ευκαιρίες, για συμμετοχή, ζητούν
αυτά να εφαρμόζονται σήμερα, σε κάθε περίπτωση,
σε κάθε έργο και μέτρο κι όχι μόνο αόριστα, γενικό-
λογα, ή κατά περίπτωση. 
� Όσοι επιμένουν ότι η οικονομία πρέπει να είναι ερ-
γαλείο που υπηρετεί την κοινωνία και όχι αυτοσκοπός
που αναδεικνύει την υπεροχή εκείνων που δεν έχουν
αρχές και ενδοιασμούς και ουδόλως ενδιαφέρονται
για λύσεις για τον τόπο και τους ανθρώπους.
� Όσοι ξέρουν καλά «που πήγαν τα λεφτά» και εξορ-
γίζονται.
� Όσοι δεν θεωρούν μονόδρομο την επιβολή της
αγοραίας λογικής των αγορών επειδή πιστεύουν ότι
υπάρχουν κι άλλες λύσεις που υπηρετούν τον άν-
θρωπο .
Η ξεκάθαρη αυτή στάση δε χαρακτηρίζει τις παρατά-
ξεις που διοίκησαν το ΤΕΕ/ΤΑΚ την τελευταία τριετία,
που είτε αμφιβάλλουν, είτε συμφωνούν, είτε θεω-
ρούν μονόδρομο την πολιτική που καταστρέφει τη
χώρα και τους Μηχανικούς.
Όμως, η ασάφεια και οι αντιφάσεις δεν μπορούν να
χτίσουν την αντίδραση μας, η χαοτική κατάσταση
όπου «όλα και όλοι χωρούν» δεν μπορεί να υποκατα-
στήσει δημοκρατικές διαδικασίες και ίσες ευκαιρίες
για όλους.
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εκλογές στο

Π E P I E X O M E N A

Συνάδελφοι,
οι εκλογές στο ΤΕΕ γίνονται μέσα σε μια συγκυρία όπου, με αφορμή την οικονομική κρίση, όλη η
κοινωνία εκβιάζεται να συμμορφωθεί και να δεχθεί να πάει πίσω για να μην της συμβούν υποτίθε-
ται τα χειρότερα.
Για τους Μηχανικούς αυτό σημαίνει εκβιασμός να αποδεχθούν  όλα τα μέτρα που εδώ και  χρόνια
σχεδιάζονται από όλες τις κυβερνήσεις, μέτρα που δεν έχουν καταφέρει να περάσουν μέχρι τώρα
στο βαθμό που θα ήθελαν για να πετύχουν την απόλυτη κυριαρχία των «αγορών» στη χώρα μας.

 Με τα μέτρα αυτά το μόνο 
που ρυθμίζεται είναι η απορρύθμιση.

Μόνη διέξοδος η αντίδρασή μας!

Η μείωση των εισοδημάτων, 
η ύφεση και η ανεργία
ήρθαν για να μείνουν.
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Μοιάζει σαν να ζούμε σε κινηματογραφική ταινία...
Ποτέ όσο σήμερα  η πληροφορία δεν ήταν τόσο διαδεδομένη και προ-
σβάσιμη. Το πρόβλημα είναι να διακρίνει κανείς τις αλήθειες και τα ψέμα-
τα. Να αντιλαμβάνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία, ακόμη κι όταν δεν είναι
μαγειρεμένα, δε λένε πάντα την αλήθεια. Είναι κι αυτά όπως οι δημοσκο-
πήσεις: απαντούν σε ερωτήματα όπως τέθηκαν και πρέπει κανείς να προ-

σέχει πάρα πολύ το πως τέθηκαν...
Παρ΄όλα αυτά, θα παραθέσουμε κάποια στοιχεία που διαψεύδουν αλή-
θειες που σήμερα κυκλοφορούν ευρέως και δημιουργούν το κατάλληλο
κλίμα για να διευκολύνουν την επιβολή σκληρών μέτρων, μέτρων που
μας πάνε χρόνια πίσω και που κανείς δεν πιστεύει τελικά ότι μπορούν να
λύσουν τα προβλήματα

Μέσα σε ένα κλίμα παράνοιας, όπου πριν
λίγες στις ΗΠΑ διαδήλωναν άνθρωποι για
να ...μην δημιουργηθεί σύστημα υγείας
κάτω από το φόβο ότι η χώρα θα οδηγη-
θεί έτσι ...στο σοσιαλισμό (!),
μέσα σ΄ένα κλίμα όπου στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα ξαφνικά κατάλαβαν ότι το
Σύμφωνο Σταθερότητας σταθεροποιεί και
εντείνει μόνο ανισότητα κι εκμετάλλευση
μεταξύ των χωρών – μελών της Ένωσης,
μιας Ένωσης που ούτως ή άλλως δε νοι-
άστηκε ποτέ για σύγκλιση της ευημερίας
των λαών της αλλά μόνο για εξίσωση σε
ότι είναι εις βάρος τους, χάριν ανταγωνι-
στικότητας, 
μέσα σ΄ένα κλίμα όπου κι ο πιο αδιάφο-
ρος αντιλαμβάνεται ότι διεθνείς και ευρω-
παίοι οικονομικοί και πολιτικοί παράγο-
ντες ασελγούν πάνω στη χώρα και πειρα-
ματίζονται σε μια γενικότερη προσπάθεια
αναδιανομής κερδών και επιρροών ανά
τον κόσμο, βλέποντας  την οικονομική κρί-
ση, μόνο γι αυτό το λόγο, ως ευκαιρία,
ο Στ. Κούλογλου με την ταινία του “Εξομο-
λόγηση ενός Οικονομικού Δολοφόνου”,
που προβλήθηκε στην Κρήτη στις 26-28
Φεβρουαρίου, βασισμένη στο ομώνυμο
βιβλίο του Τζoν Πέρκινς, ήρθε να μας θυ-
μίσει το μηχανισμό υποδούλωσης από τις
ΗΠΑ φτωχών χωρών και να μας οδηγή-
σει στους αναγκαίους συνειρμούς.  Ο
Πέρκινς δούλευε τη δεκαετία του ‘70 για
λογαριασμό μιας εταιρείας μελετών, η
οποία συνεργαζόταν με την κυβέρνηση

της Ουάσινγκτον, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, που

υποτίθεται ότι είχε σκοπό της να βοηθήσει
την ανάπτυξη των χωρών του Τρίτου Κό-
σμου.
� Το μεγάλο όπλο των οικονομικών
δολοφόνων ήταν το εξωτερικό χρέος. Ο
Πέρκινς και οι συνάδελφοί του πήγαιναν
σε μια χώρα-στόχο, συναντούσαν τον
Πρόεδρο της και του πρότειναν μεγάλα
έργα για τον εκσυγχρονισμό της. Οι ιθαγε-

νείς δεν έπρεπε να ανησυχούν για το γε-
γονός ότι δεν είχαν χρήματα για την εκτέ-
λεση των έργων: η Παγκόσμια Τράπεζα
ήταν έτοιμη να τους χορηγήσει πλουσιο-
πάροχα δάνεια, αν και γνώριζε πολύ καλά
ότι δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν. Σε
λίγα χρόνια, τα δάνεια αυτά είχαν κατα-
στήσει τη χώρα όμηρο των διεθνών οικο-
νομικών κύκλων και της αμερικανικής κυ-
βέρνησης.
Η τελευταία είχε πλέον στο χέρι την
υπερχρεωμένη χώρα, υποχρεώνο-ντάς
την να ακολουθεί πιστά την εξωτερική
της πολιτική. Από την πλευρά τους, το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκό-
σμια Τράπεζα επέβαλλαν αυστηρότατα
μέτρα λιτότητας, που προκαλούσαν ύφε-
ση και μεγαλύτερη φτώχεια, ενώ συνο-
δεύονταν από μέτρα περιορισμού του δη-
μόσιου τομέα και εκτεταμένες ιδιωτικο-
ποιήσεις. Λίγο πριν την πλήρη κοινωνική
και οικονομική κατάρρευση, οι μεγάλες
διεθνείς εταιρείες αγόραζαν μπιτ παρά τις
δημόσιες επιχειρήσεις. Κάπως έτσι στη
Βολιβία ιδιωτικοποιήθηκε ακόμη και το
νερό της βροχής.
Τα χρόνια έχουν περάσει, αλλά μόνο οι
τεχνικές έχουν αλλάξει. Το εξωτερικό
χρέος παραμένει το βασικό όπλο εκβια-
σμού. Η πρόοδος των επικοινωνιών και η
πλήρης επικράτηση σε παγκόσμιο επίπε-
δο της ασυδοσίας των αγορών έχουν φέ-
ρει στο προσκήνιο και άλλους παίκτες,
όπως π.χ. η Goldman Sachs... 

Η συγκεκριμένη τράπεζα και οι όμοιές
της, μαζί με τους διάφορους οίκους που
με ύφος αυθεντίας αξιολογούν εθνικές
οικονομίες, έχουν μεγάλες ευθύνες για το
ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να
διαμορφώνει τις διεθνείς οικονομικές
εξελίξεις και, όπως παλιότερα η Παγκό-
σμια Τράπεζα και οι οικονομικοί δολοφό-
νοι, να επισκέπτεται τους ηγέτες των ευά-
λωτων χωρών... 
H Goldman Sachs προσφέρθηκε να βοη-
θήσει για την ελάφρυνση του ελληνικού
ελλείμματος… Συγχρόνως, συνιστούσε
στους πελάτες της να αγοράσουν ομόλο-
γα που προεξοφλούσαν ότι κινδυνεύει η
Ελλάδα.
Στους αντίποδες των προεκλογικών
του υποσχέσεων, το ΠΑΣΟΚ ανακοί-
νωσε μια σειρά σκληρά μέτρα που θα
μαραζώσουν ό,τι έχει μείνει από την ελ-
ληνική οικονομία. Θα ακολουθήσουν
και άλλα. Ύστερα, η Ευρώπη θα κοιτά-
ξει να βοηθήσει τη δεινοπαθούσα χώρα
με κάποιο έκτακτο πρόγραμμα, στο
πλαίσιο του οποίου γερμανικά και ευ-
ρωπαϊκά κεφάλαια θα αγοράσουν φθη-
νά μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις,
που το πρόγραμμα έκτακτης βοήθειας
θα έχει επιβάλλει να ιδιωτικοποιηθούν.

� ΠΠΗΗΓΓΗΗ::    ««ΕΕλλλλάάδδαα::  όόμμηηρροοςς  οοιικκοοννοομμιικκώώνν

δδοολλοοφφόόννωωνν»»  ττοουυ  ΣΣττ..  ΚΚοούύλλοογγλλοουυ  
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Τα ελλείμματα δεν αρκούν σε καμιά περίπτωση για
να οδηγηθεί μια χώρα σε χρεοκοπία. Μπορούν να γί-
νουν όμως αφορμή για μια τεράστια κερδοσκοπία
εις βάρος της χώρας από τους ίδιους μηχανισμούς
που υποτίθεται ότι βοηθούν τη σωτηρία της. Μας το
εξήγησε πολύ καλά αυτό ο Γ. Δελαστίκ σε δύο άρ-
θρα του στο «ΕΘΝΟΣ», στις 11/2/2010 &
16/2/2010.
Την τελευταία δεκαετία η ευρωζώνη, η ΗΠΑ και
η Ιαπωνία είχαν μόνο ελλείμματα.
Το 2009 τα ελλείμματα αυτά ήταν για την ευρωζώ-
νη 6,2% για τις ΗΠΑ 12,5% και για την Ιαπωνία
10,5%. Το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας το
2009 εκτοξεύτηκε στο 197,2%, όταν το ελλη-
νικό δημόσιο χρέος ήταν 112,6%. Αναλύοντας
το συνολικό χρέος κάθε χώρας, το σύνολο του πο-
σού δηλαδή που έχει δανειστεί το κράτος, οι επιχει-
ρήσεις και οι ιδιώτες, η εικόνα αλλάζει εντυπωσια-
κά. Τη στιγμή που το συνολικό χρέος της Ελλά-
δας, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ βρίσκεται στο
ύψος του 179% του ΑΕΠ, ο μέσος όρος της ΕΕ
είναι... 175%,  ίδιο δηλαδή με της Ελλάδας! Στο
συνολικό χρέος μάλιστα η Ελλάδα κάθε άλλο παρά
«πρωταθλήτρια» της ευρωζώνης είναι. Την ξεπερ-
νούν η Ολλανδία (!) με 234%, η Ιρλανδία με 222%,
το Βέλγιο με 219%, η Ισπανία με 207%, η Πορτο-
γαλία με 197%, και η Ιταλία με 194%. Στο εξωτε-
ρικό χρέος, η Ιρλανδία χρωστάει το 414% του ΑΕΠ

της και η Πορτογαλία το 130% του δικού της ΑΕΠ,
ενώ η Ελλάδα το 89,5% του ΑΕΠ και η Ισπανία το
80%, βάσει στοιχείων της «Φράνκφουρτερ Αλγκε-
μάινε».
Ανατριχιαστικός είναι ο μηχανισμός με τον οποίο
συγκεκριμένοι τραπεζικοί κολοσσοί κερδοσκό-
πησαν εναντίον της χώρας μας, με εργαλείο ένα
εντελώς πρόσφατο χρηματοπιστωτικό προϊόν το
CDS, που ασφαλίζει την περίπτωση μη αποπλη-
ρωμής ενός χρέους. Τρεις και μόνο τραπεζικοί κο-
λοσσοί, η γερμανική Ντόιτσε Μπανκ και οι αμερικα-
νικές Γκόλντμαν Ζαξ και Τζ. Π. Μόργκαν ελέγχουν
τον 75% (!) της παγκόσμιας αγοράς των CDS. Στα
μέσα του Γενάρη, λίγο πριν η χώρα μας αναζητήσει
αγοραστές για το πενταετές ομόλογό της, η Ντόιτσε
Μπανκ δημοσιοποίησε μια έκθεση - φωτιά για την
ελληνική οικονομία, όπου αναφέρει πως πάμε χάλια
και δεν αποκλείεται κατάρρευση. Αμέσως μετά κινη-
τοποιήθηκε το τμήμα της CDS της Ντόιτσε Μπανκ ζη-
τώντας πολύ υψηλότερα ασφάλιστρα για το ελληνικό
χρέος, αφού υποτίθεται ότι η χώρα μας βρίσκεται σε
επικίνδυνη κατάσταση, όπως έλεγε το τμήμα μελε-
τών της... ίδιας τράπεζας! Στη συνεχεία η ίδια η Ντόι-
τσε Μπανκ μαζί με την Γκόλντμαν Ζαξ ανέλαβαν να
πουλήσουν τα ελληνικά ομόλογα προωθώντας τα
στους υποψήφιους αγοραστές που έτρεχαν σαν τρε-
λοί να τα αγοράσουν με επιτόκιο 6,2%, ενημερωμέ-
νοι από τις τράπεζες που γνώριζαν καλά πως έχει

Το έλλειμμα και η κερδοσκοπία
στηθεί το παραμύθι της δήθεν επαπειλούμενης χρεοκοπίας. Η Ντόιτσε
Μπανκ και η Γκόλντμαν Ζαξ εισέπραξαν προμήθειες εκατομμυρίων ευ-
ρώ από τους πελάτες τους, ενώ αγόρασαν και οι ίδιες μεγάλες ποσό-
τητες χρυσοφόρων ελληνικών ομολόγων.

Αν κάτι είναι βέβαιο
αυτό είναι ότι σε χρεοκοπία θα οδηγηθούμε
αν υποκύψουμε και συνεχίσουμε να δεχόμαστε
τη συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Το εξωτερικό χρέος ως όπλο
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Πριν λίγες μέρες σε εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου εμφανίστηκε καρικατούρα του Πρωθυπουργού να πη-
γαινοέρχεται στην οθόνη ψάχνοντας απεγνωσμένα για το «που πήγαν τα λεφτά» και  ήταν ...«όλα τα λεφτά»!
Το που πήγαν τα λεφτά το γράφουν αναλυτικά εδώ και καιρό οι εφημερίδες.
Και για τα χρήματα που δανείζουν οι τράπεζες στο ελληνικό Δημόσιο με πολύ υψηλότερο επιτόκιο από αυτό
με το οποίο δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έγραψαν και για τις επιδοτήσεις ακόμη και σε
επιχειρήσεις που μεταναστεύουν στα Βαλκάνια (Interreg III) ήδη ξέραμε.
«Στην Ελλάδα, το χρέος του κράτους αντικατοπτρίζει και τις αδυναμίες του ιδιωτικού τομέα της οικο-
νομίας που δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός με διεθνείς όρους. Το κράτος έτσι παίρνει πάνω του και
μέρος του ιδιωτικού χρέους, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει και την αδυναμία του ιδιωτικού τομέα να πά-
ρει τις ευθύνες του, να είναι διεθνώς ανταγωνιστικός χωρίς την κρατική προστασία και χρέωση.»,,  έγραφε
ο Θ. Πελαγίδης, Καθηγητής της Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην «Ελευθεροτυπία»
στις 13-9-2009.
«Ως μία από τις πλέον δραστήριες χώ-
ρες στον τομέα της υπεράκτιας οικονο-
μίας περιγράφει την Ελλάδα το Παγκό-
σμιο Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύ-
νης.
«Οι υπεράκτιες εταιρείες που έχουν στα
περιουσιακά τους στοιχεία μόνο ένα ακί-
νητο μεγάλης αξίας και τίποτα άλλο υπο-
λογίζονται σήμερα στις 1.500. Κατά την
εκτίμησή μου αυτές που δραστηριοποιού-
νται στα χρηματιστηριακά και στις επενδύ-
σεις υπερβαίνουν τις 10.000», λέει στα
«ΝΕΑ» ο κ. Παναγιώτης Δουβής, πρώην
διευθυντής Οικονομικών Ερευνών του
ΣΔΟΕ και συγγραφέας του βιβλίου «Οff-
shore δραστηριότητες». Βάσει μη επιβε-
βαιωμένων εκτιμήσεων, το μέγεθος της
απώλειας εσόδων του κράτους ανέρχεται
στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ελλη-
νικών συμφερόντων υπεράκτιες διακι-
νούν περί τα 500 δισ. ευρώ.» έγραφαν τα
«Νέα» στις 11-5-2009
(http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4515950&ct=1)
«Τη διευκόλυνση σε φοροδιαφυγή με την ίδρυση δικών τους εταιρειών off shore εφαρμόζουν όλες
σχεδόν οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Παράγων του υπουργείου Οικονομικών που ρωτήθηκε αν σ’ αυ-
τές συγκαταλέγονται και κρατικές (υπό κρατικό δηλ. έλεγχο) τράπεζες ανέφερε: «Η φοροδιαφυγή γίνεται
αδιακρίτως. Ερευνώνται τόσο κρατικές όσο και ιδιωτικές τράπεζες».
Η διευκόλυνση των τραπεζών προς τους πελάτες τους μεγαλοκαταθέτες φτάνει μέχρι του σημείου να ιδρύ-
ουν οι ίδιες off-shore για λογαριασμό των πελατών τους. Σ’ αυτές ή και σε άλλες off shore περιέρχονται και
τα ακίνητα των πελατών, έτσι ώστε να αποφεύγεται καταβολή του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και
του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων καθώς και των φόρων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.»
είχε γράψει η «Ελευθεροτυπία» από τις 3-5-2002
(http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=03.05.2002)

Διαβάζουμε σήμερα σε άλλη πηγή
(http://sekape.blogspot.com/2010/02/bl
og-post_22.html) ότι σύμφωνα με στοιχεία
του I.L.O. (International Labour Organiza-
tion) στην Ελλάδα οοιι  δδηημμόόσσιιοοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι
ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  2222,,33%%  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν την
ίδια στιγμή που στην Γαλλία είναι το 30%,
στην Σουηδία 34%, Ολλανδία 27%,
Αγγλία 20%, Γερμανία 14%. Διευκρινίζε-
ται ότι τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβά-
νουν τον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα.
Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτό που οι κυ-
βερνήσεις λένε, τα ΜΜΕ αναπαράγουν και
τελικά όλη η Ελλάδα νομίζει, ότι δηλαδή
έχουμε τον πιο διογκωμένο τομέα στην Ευ-
ρώπη, είναι παντελώς ανυπόστατο. Το πρό-
βλημα βρίσκεται στην οργάνωση και την
αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα κι
αν κάτι είναι υπέρμετρα διογκωμένο αυτό
είναι η μικροπολιτική που ασκείται στις προ-
σλήψεις και στη λειτουργία του δημόσιου
τομέα. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν μόνο
άλλοθι για την περαιτέρω διάλυσή του και
την υποκατάστασή του από ιδιωτικοποιημέ-

νους φορείς, όπως υποδεικνύουν η Ε.Ε και
το Δ.Ν.Τ.
Ειδικά για τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρε-
σίες που τις τελευταίες δεκαετίες κλήθη-
καν να ανταποκριθούν στην υλοποίηση 3
ΚΠΣ και πάρα πολλών άλλων νέων αντι-
κειμένων, κυρίως στούς πολλούς τομείς
του περιβάλλοντος, με το προσωπικό να
φυλλορροεί από τις συνταξιοδοτήσεις
χωρίς να αναπληρώνεται, η στάση αυτή
σήμαινε και σημαίνει ευθεία πρόθεση και
παραδοχή των διοικούντων και για την
απαξίωση των υπηρεσιών και για την
απαξίωση των θεσμών που αυτές υπηρε-
τούν.
Η δέσμευση της κυβέρνησης να προ-
σλαμβάνει 1 υπάλληλο για κάθε 5 που
θα συνταξιοδοτούνται, τη στιγμή που η
πρόταση της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ είναι ότι εί-
ναι αναγκαία η πρόσληψη 2.500 μηχανι-
κών, σε συνδυασμό με την προοπτική
των ιδιωτικοποιήσεων θα οδηγήσει σε
πλήρη διάλυση το δημόσιο τομέα και θα
αυξήσει τις στρατιές των ανέργων.

Ένα είναι βέβαιο: 25 χρόνια τώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις εργάστηκαν συ-
στηματικά στην κατεύθυνση της απορρύθμισης των κάθε είδους κοινωνικών
σχέσεων και κανόνων, αδιαφορώντας για το παραγωγικό δυναμικό και τον
τόπο και επιδιώκοντας τη μέγιστη ευελιξία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο
δημόσιο τομέα.
Κατάντησαν το δημόσιο τομέα  συνώνυμο του κρατισμού, του κυβερνητισμού και
της κομματικοποίησης. Καλλιεργούν συστηματικά στην κοινωνία την εντύπωση
ότι κάθε τι που σχετίζεται με το δημόσιο συμφέρον είναι εχθρικό και ότι κάθε τι
που σχετίζεται με τον ιδιωτικό τομέα είναι παραγωγικό και συμφέρον. Έτσι απαλ-
λάσσονται από τις δικές τους ευθύνες και εντείνουν τη διαπλοκή δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.
Καλλιεργούν την εντύπωση ότι κάθε εμπόδιο από την επιδίωξη οποιουδήποτε να
κάνει οτιδήποτε, οφείλεται σε αγκυλώσεις και στη γραφειοκρατία! Γραφειοκρα-
τία λοιπόν βαφτίζονται σήμερα μεταξύ άλλων τα εμπόδια που θέτει η περι-
βαλλοντική αδειοδότηση, η πολεοδομική νομοθεσία, η δασική και αρχαιολο-
γική νομοθεσία, αλλά και το δημόσιο συμφέρον έναντι του ιδιωτικού! 
30 χρόνια τώρα στο όνομα του «επείγοντος» και της «ευελιξίας» καταστρα-
τηγούν τη νομοθεσία που οι ίδιοι ψηφίζουν, ή την υποκαθιστούν με νέα για
να νομιμοποιήσουν τις επιλογές τους οδηγώντας την παραγωγή των δημο-
σίων έργων σε μονοπωλιακές καταστάσεις και τη νομοθεσία στα αζήτητα.
Σήμερα που το ενδιαφέρον των κατασκευαστικών εταιρειών στρέφεται στην ορ-
γανωμένη δόμηση, τα εμπορικά κέντρα, τις «αναπλάσεις» (διάβα-
ζε:ανακατασκευές), τις ΑΠΕ, δημιουργούν εσπευσμένα τη νομοθεσία που θα δι-
ευκολύνει την - χωρίς κανόνες - πρόσβασή τους σ΄αυτά.
Με σύμμαχο την κρίση και για μια ακόμη φορά το «επείγον» στην υλοποίη-
ση του ΕΣΠΑ, μελετούν την αναβίωση της χειρότερης νομοθεσίας που εφαρ-
μόστηκε ποτέ στη χώρα μας, αυτή για τα ολυμπιακά έργα, που έχει κριθεί
αντισυνταγματική. Η νομοθεσία αυτή, που δημιουργήθηκε ως όπλο εναντίον
αυτού που βάφτισαν γραφειοκρατία, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και για τα
ελλείμματα και για τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων στην κατα-
σκευή και για την κρίση.
Μέρος της λογικής τους αποτελεί και η επίθεση στους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες μηχανικούς με την αλλαγή του τρόπου φορολόγησής τους, που θα
τους οδηγήσει, αν δεν προστρέξουν κι αυτοί στο κυνήγι των εικονικών κα-
ταστάσεων και τη συναλλαγή, να κλείσουν τα γραφεία τους, με αποτέλεσμα
είτε την υπαλληλοποίηση είτε την ανεργία. 

Αυτά και άλλα πολλά γράφαμε στην
εφημερίδα μας και στη σελίδα μας στο
ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ την τριετία
που πέρασε .
Τα λέγαμε και στη Διοικούσα Επιτροπή
και στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Δυστυχώς οι παρατάξεις που διοικούν
το ΤΕΕ/ΤΑΚ δε φαίνεται να αντιλαμβά-
νονται τη σοβαρότητα της κατάστασης
και κυρίως τις αιτίες που δημιουργούν
τα προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην
είναι σε θέση και να τα αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά με ξεκάθαρες θέσεις
και στάσεις.
Έτσι, η τριετία έκλεισε με δύο αποφά-
σεις της Αντιπροσωπείας που αντικατο-
πτρίζουν ακριβώς τις αντιφάσεις τους:
Στην πρώτη περίπτωση με τις ψήφους
της ΠΑΣΚ και της ΔΚΜ πέρασε απόφα-
ση υπέρ της δημιουργίας της εταιρείας
«ΚΡΗΤΗ Α.Ε». Η εταιρεία αυτή αν πρι-
μοδοτηθεί, όπως πριμοδοτήθηκε η
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., με πολιτική προτεραιό-

τητα, χρηματοδοτήσεις, προσλήψεις
προσωπικού και αρμοδιότητες, θα μπο-
ρέσει να πετύχει αυτό που δεν μπόρε-
σαν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες
που θα υποκατασταθούν και που αυτό
που τους έλειπε ήταν ακριβώς οι παρα-
πάνω προϋποθέσεις που καμιά κυβέρ-
νηση δεν τους εξασφάλισε! Παράλληλα
θα εκτοπίσει, ως άλλος ΟΑΝΑΚ, ελευ-
θεροεπαγγελματίες μηχανικούς που
δραστηριοποιούνται στη μελέτη και κα-
τασκευή των δημοσίων έργων.
Στην ίδια απόφαση, εν όψη και της επί-
σκεψης των υπουργών, βιάστηκαν να
υπερθεματίσουν υπέρ της δημιουργίας
του αεροδρομίου στο Καστέλι χωρίς κα-
μιά απολύτως προϋπόθεση.
Στη δεύτερη περίπτωση πέρασε απόφα-
ση κατά του νέου τρόπου φορολόγησης
με μέρος της ΠΑΣΚ να ψηφίζει υπέρ,
μέρος της να ψηφίζει κατά, συμφωνώ-
ντας σε όλα με την κυβέρνηση και μέ-
ρος της να ψηφίζει λευκό. 

Που είναι τα λεφτά;

Μετέωρο το ΤΕΕ/ΤΑΚ 

Στόχος όλων των κυβερνήσεων η 

ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ

Πόσο διογκωμένος είναι ο δημόσιος τομέας;

Στο Ε.Δ. του ΤΕΕ αρ. 2559/9-11-2009 είχαμε δημοσιεύσει τον παρακάτω
πίνακα που δείχνει πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχοντας μια επιφύλαξη
για το αν συμπεριλαμβάνονται ή όχι αυτοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΧΧΩΩΡΡΑΑ  ΠΠΛΛΗΗΘΘΥΥΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΣΣ  ΔΔ..ΥΥ..  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΟΟΣΣ  

ΕΛΛΑΔΑ 11.257.285 741.148 6,58% 711,00  
ΓΑΛΛΙΑ 64.351.000 5.269.000 8,80% 1.341,00  
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 61.113.205 5.842.000 9,56% 1.010,00  
ΔΑΝΙΑ 5.519.441 894.400 16,2% 2.154,00

ΠΗΓΗ: «ΕΨΙΛΟΝ» τευχ. 963, « ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ» 27/9/2009



Όταν αποφάσιζε ποιό έργο θα παίξει κι άρχι-
ζε τις πρόβες η θεατρική ομάδα του Συλλό-
γου Αρχιτεκτόνων Ν, Ηρακλείου, μάλλον δεν
είχε  εικόνα του τι θα επακολουθούσε και ότι
θα έπαιζε ««ΤΤοο  σσώώσσεε»»  ττοουυ  ΜΜ..  ΦΦρράάιινν, την ίδια
ώρα που παντού στη χώρα θα γινόταν ...το
σώσε!
Πάντως ο  Πετράκης ο Γιάννης δίνει στο
πρόγραμμα της παράστασης τις δικές του
σκέψεις για την επιλογή του έργου και για
την ομάδα γράφοντας:
“Το σώσε” είναι η βραβευμένη ξέφρενη
φαρσοκωμωδία του Μ. Φράιν που αποκα-
λύπτει τα παρασκήνια ενός θιάσου από τις
πρόβες ως την παράσταση, ενώ παράλληλα
τα προσωπικά των ηθοποιών οδηγούν το
έργο στην καταστροφή!
Ένα έργο που έχει παιχτεί πάρα πολλές φο-
ρές και από πολλούς...
Πολλοί και οι λόγοι  που ώθησαν και εμάς
στην επανάληψή του εφτά χρόνια μετά την
πρεμιέρα μας σαν ομάδα στην πόλη μας.
Ίσως το οτι δεν είχαμε “κλείσει” ακόμα με
το έργο, ίσως το οτι πρόκειται για μια σκη-
νική  πρόκληση που όλοι οι συντελεστές
θέλουν να δοκιμάσουν. Ίσως πάλι η ομάδα,
ωριμότερη πια, να είχε ανάγκη από ένα διά-

λειμμα από τα πολυ-
πληθή έργα.
Οφείλω να ευχαριστή-
σω τους συντελεστές
εκείνης της πρώτης
παράστασης και όσους
στήριξαν την ομάδα
στη μέχρι σήμερα θεα-

τρική της πορεία. 
Πέρασαν οχτώ χρόνια δουλειάς και συνα-
ναστροφής.
Έχει πια συγκροτηθεί ένας ισχυρός - θέλω
να πιστεύω! - πυρήνας, όπου μπορεί να βα-
σίζεται κανείς για να δοκιμάζεται κάθε φορά
στην πιο ματαιόδοξη αλλά και αλτρουϊστική
πράξη ταυτόχρονα: αυτήν της εφήμερης,
δίωρης έκθεσης και αγωνίας πάνω στη
σκηνή.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ξένια Καλογεροπούλου 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - σκηνικό - φωτισμοί -
μουσική επένδυση: Γιάννης Πετράκης
ΔΙΑΝΟΜΗ
Kα ΚΛΑΚΕΤ:                 Ξανθούλα Ζαμφώτη
ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΟΜΣΟΝ:     Γιώργος Ζαμπετάκης
ΛΟΥΣΥ:                         Νίνα  Γεραρχάκη 
ΦΙΛΙΠ ΜΠΡΕΝΤ:            Σάκης Ζαχάρος
ΦΛΑΒΙΑ ΜΠΡΕΝΤ:        Πόπη Παπαντωνίου
ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ:               Πόπη Τζαβλάκη
ΒΟΗΘ. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:   Φανή Καλαθάκη
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ:               Αλέξης Μπιτσάβας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ενδυματολογική επιμέλεια: Εύα Κοκκινίδου
χτενίσματα: Μαρία Δρετάκη
μηχανικοί σκηνής: Βάλια Πετράκη , Γιάννης 

Παρασύρης, Μαρία Μηλαθιανάκη, Ελίνα Μα-
μουλάκη, Ειρήνη Μανουσάκη
οργάνωση παραγωγής: Πόπη Παπαντωνί-
ου, Φανή Κουτσουμπού

14 - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ευχόμαστε την ίδια επιτυχία με όλες τις
προηγούμενες παραστάσεις.
Θα είμαστε εκεί!
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Αρχιτέκτων Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης

Στ. Γεωργίου 18 - Τ.Κ. 71305 Τηλ. 2810-231471
Το φύλλο αυτό συντάχθηκε με ευθύνη των μελών της Δ.Ε.  του Τ.Ε.Ε / Τ.Α.Κ 

Μπάκιντα Κώστα - Σφακιανάκη Βάννας  

και εκτυπώθηκε τον Απρίλιο του 2010 στην

ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Γ. ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ Δ/ΧΟΙ Α.Β.Ε
ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 382800  www.kazanakis.gr

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2010 / ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
KΩΔIKOΣ 6358

Αγωνιζόμαστε διατρανώνοντας :
Δεν θα δεχθούμε καμιά μείωση στο εισόδημα μας.
Είμαστε ένας κλάδος επιστημόνων που συμβάλλει ου-
σιαστικά στην παραγωγή του τεχνικού έργου της χώ-
ρας, με χαμηλές αποδοχές που μας επέβαλε το ενιαίο
μισθολόγιο – φτωχολόγιο από τη δεκαετία του ́ 80, σε
αντίθεση με το χρόνιο αίτημα μας για μισθολόγιο Μη-
χανικών, όπως συμβαίνει με άλλους κλάδους επιστη-
μόνων (γιατρούς – δικηγόρους κλπ.). Από τότε, με
σκληρούς αγώνες κερδίσαμε τα δύο κλαδικά επιδόμα-
τα μας, σαν αντιστάθμισμα των εξειδικευμένων γνώ-
σεων και των ποινικών ευθυνών που φέρουμε κατά
την άσκηση των καθηκόντων μας, τα οποία στο σύνο-
λό τους δεν υπερβαίνουν τα 500 € καθαρά / μήνα, φο-
ρολογούνται κανονικά σαν εισόδημα είναι καθηλωμέ-
να εδώ και τρία χρόνια και τα οποία προστίθενται στο
μισθό μας ο οποίος κινείται κατά μέσο όρο στα 1.200
€ / μήνα. Δεν είμαστε λοιπόν ρετιρέ αλλά χαμηλά αμει-
βόμενοι επιστήμονες του Δημοσίου.
Δεν θα δεχθούμε καμιά υποχώρηση και συρρίκνω-
ση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δι-
καιωμάτων. Ήδη πληρώνουμε ακριβά τις συνέπειες
των αντιασφαλιστικών νόμων του παρελθόντος κα-
θώς και του πρόσφατου νόμου Πετραλιά (Ν.
3655/08), που κατήργησε το ΤΣΜΕΔΕ, επιδείνωσε
την κατάσταση των ασφαλισμένων και έθεσε σε σο-
βαρή αμφισβήτηση τα υψηλά αποθεματικά του Ταμείου
μας, που συγκεντρώθηκαν εδώ και χρόνια αποκλειστι-
κά από τους ασφαλισμένους του.
Δεν θα δεχθούμε άλλα φορολογικά βάρη. Ως μι-
σθωτοί σηκώνουμε ήδη τα περισσότερα φορολογικά
βάρη σ΄ αυτή τη χώρα τα τελευταία 20 και πλέον χρό-
νια, σε ένα κατάφωρα άδικο φορολογικό σύστημα με
υψηλούς έμμεσους φόρους από τη μία και συνεχώς
διογκούμενη φοροαπαλλαγή και φοροαποφυγή από
την άλλη για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δεν
πάει άλλο.
Δεν θα δεχθούμε την παραπέρα διάλυση του Δημό-
σιου Τομέα. Ήδη με τις ασκούμενες πολιτικές εδώ και
χρόνια ξεπουλιέται ο Δημόσιος πλούτος, ιδιωτικοποι-
ούνται όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες του Δη-
μοσίου, περιθωριοποιούνται οι Δημόσιες τεχνικές
υπηρεσίες. Το πάγωμα των προσλήψεων και η συνέ-
χιση των ιδιωτικοποιήσεων θα ολοκληρώσει την διά-
λυση του όποιου Δημόσιου Τομέα έχει απομείνει. Στο
σημείο αυτό δικαιούμαστε να ρωτήσουμε πως και με
ποιους από δω και πέρα θα υλοποιηθεί το ΕΣΠΑ, το
σχέδιο Καλλικράτης, η εφαρμογή της Πολεοδομικής
νομοθεσίας η εξοικονόμηση ενέργειας, οι νομοθετι-
κές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλο-
ντος κλπ.

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ, 
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Με αυτή την ξεκάθαρη τοποθέτηση ξεκίνησε η Π.Ο.
ΕΜΔΥΔΑΣ και η ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης τις Πα-
νελλαδικές Κινητοποιήσεις από το Φεβρουάριο,
καλώντας  όλους   τους  Διπλωματούχους Μηχανι-
κούς να συμμετέχουν. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ και οι Σύλλο-
γοι ανταποκρίθηκαν. Είναι κρίσιμο, να συνεχίσουμε
έτσι, ενωμένοι. 

Σ Ε  Κ Ι Ν Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ  Π Α Λ Ι  Η

ΕΜΔΥΔΑΣΚ Α Τ Ε Δ Α Φ Ι Σ Η
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η

κατεδάφιση του πρώτου επικινδύνως

ετοιμόρροπου κτιρίου που επέλεξε ο

Δήμος Ηρακλείου να κατεδαφίσει στην

Αγία Τριάδα από το νέο κατάλογο, σταμάτησε με-

τά από την καθαίρεση του πρώτου ορόφου -με

μηχάνημα- λόγω των αντιδράσεων του Συλλό-

γου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου. Το κτίριο αυτό
ήταν ένα από τα 28 που είχαν ήδη κριθεί δια-
τηρητέα με αιτιολογική έκθεση του ΥΠΕΚΑ
στην περιοχή της Αγ. Τριάδας. Το έγγραφο εί-
χε σταλεί από τον Νοέμβριο του 2009 στο
Δήμο Ηρακλείου για να τηρήσει τη νόμιμη
διαδικασία ανάρτησης και υποβολής ενστάσε-
ων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία κήρυξης.
Τα κτίρια αυτά νομοθετικά έχουν την ίδια αντι-
μετώπιση με τα ήδη κηρυγμένα. Η ανάρτηση

πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες και πα-

ράλληλα, να δημοσιευθεί πρόσκληση προς τους

ενδιαφερόμενους σε μια τοπική εφημερίδα. Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώσουν αν

έχουν αντιρρήσεις μέσα σε προθεσμία είκοσι

(20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης

της πρόσκλησης.

Αν ο δήμος ή η κοινότητα δεν τηρήσει τα πα-

ραπάνω, η διαδικασία χαρακτηρισμού συνεχί-
ζεται νόμιμα μετά από την πάροδο ενός μήνα
από την αποστολή της έκθεσης στο δήμο.
Από την στιγμή της κοινοποίηση της αιτιολογικής

έκθεσης για το χαρακτηρισμό κτιρίου ως διατη-

ρητέου, απαγορεύεται κάθε επέμβαση στο κτίριο

για ένα έτος ή μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση

ή να γίνει γνωστό στην αρμόδια πολεοδομική

υπηρεσία ότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία

χαρακτηρισμού. Οικοδομικές εργασίες που γίνο-

νται ακόμη και με νόμιμη οικοδομική άδεια δια-

κόπτονται. (άρθρο 4 του Ν. 1577/85, ΓΟΚ)

Αυτά βέβαια θα συνέβαιναν αν εφαρμοζόταν η

νομοθεσία κι αυτό το λέμε γιατί οι παραπάνω

προθεσμίες έχουν προ πολλού εξαντληθεί και

νέα δεν έχουμε...

Βρήκαμε όμως μια πρόσφατη απόφαση του

Συμβουλίου της Επικρατείας, με αριθμό

2516/2009, που δημοσιεύθηκε στη διεύθυν-

ση:http://www.nomosphysis.org.gr/articles.p

hp?artid=3893&lang=1&catpid=98 και που

μάλλον θα πρέπει να μελετήσει η Νομική Υπη-

ρεσία του Δήμου Ηρακλείου γιατί περιέχει όλα

τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν για να απο-

δειχθεί ότι αυτή η κατεδάφιση ήταν παράνομη.

Πρόκειται για ένα κτίριο στην Ιτέα με απολύτως

ανάλογο ιστορικό. Εκεί μάλιστα η αιτιολογική έκ-

θεση αναρτήθηκε και επιδόθηκε, όμως στη συ-

νέχεια η οικοδομή κρίθηκε επικινδύνως ετοι-

μόρροπη και κατεδαφίστηκε λίγο πριν κριθεί τε-

λικά ...διατηρητέα!

ΚΚααιι  μμπποορρεείί  οο  σσκκοοππόόςς  ττηηςς  κκααττεεδδάάφφιισσηηςς νναα
εεππεεττεεύύχχθθηη,,  ήήρρθθεε  όόμμωωςς  μμεεττάά  ηη  ααππόόφφαασσηη
ττοουυ  ΣΣττΕΕ  νναα  αακκυυρρώώσσεειι  ττοο  ππρρωωττόόκκοολλλλοο  κκαα--
ττεεδδάάφφιισσηηςς  εεππεειιδδήή όότταανν  σσυυννττάάχχθθηηκκεε::
� δδεενν  σσυυννεεκκττιιμμήήθθηηκκεε  ηη  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  κκίί--
ννηησσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  κκήήρρυυξξηη  ττοουυ
κκττιιρρίίοουυ  ωωςς  δδιιααττηηρρηηττέέοουυ  κκααιι  

� δδεενν  εεξξεεττάάσσττηηκκεε  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  άάρρσσηηςς
ττηηςς  εεππιικκιιννδδυυννόόττηηττααςς  μμεε  ηηππιιόόττεερραα  ττηηςς  κκααττεε--
δδάάφφιισσηηςς  μμέέσσαα,,  κκάάττιι πποουυ  έέππρρεεππεε  νναα  εείίχχεε  γγίί--
ννεειι  μμεε  πποολλύύ  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ππρροοσσοοχχήή  κκααιι  ααππόό--
λλυυττηη  εεξξάάννττλληησσηη  ττωωνν  δδυυννααττοοττήήττωωνν,, αακκρριι--
ββώώςς  εεππεειιδδήή    εείίχχεε  κκιιννηηθθεείί  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  κκήή--
ρρυυξξηηςς  ττοουυ  κκττιιρρίίοουυ  ωωςς  δδιιααττηηρρηηττέέοουυ..

ΑΑυυττόό  πποουυ  δδεενν  μμάάθθααμμεε  εείίννααιι  πποοιιόόςς  ττεε--
λλιικκάά  ππλληηρρώώννεειι..  ΘΘεεωωρροούύμμεε  ππάάννττωωςς
όόττιι  ααυυττόόςς  πποουυ  ττεελλιικκάά ττηηνν  ππλληηρρώώννεειι
εείίννααιι  κκυυρρίίωωςς  οοιι  ππόόλλεειιςς  μμααςς......

Εκλογές στο Σύλλογο Εργοληπτών Δημοσίων

Έργων Ν. Ηρακλείου στις 21/3/10 και το νέο

Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σουρουλλά Ανδρούλα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπριλάκης Κωνσταντίνος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λουλάκης Νικήτας

ΤΑΜΙΑΣ: Κουτεντάκης  Εμμανουήλ

ΜΕΛΟΣ: Γρυλλάκης  Αναστάσιος

ΜΕΛΟΣ: Δροσάτος  Αργύρης

ΜΕΛΟΣ: Κουμπενάκης Αντώνης

Εκλογές και στο Σύλλογο Ελευθέρων Επαγ-

γελματιών Ν. Ηρακλείου και το νέο Διοικητικό

Συμβούλιο είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουντουράκης Αντώνης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανιαδής Μηνάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αβανίδη Πόλα 

ΑΝΑΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζωγραφάκης Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ: Καλογεράκης Εμμανουήλ

ΜΕΛΟΣ: Μαραζάκης Μύρων

ΜΕΛΟΣ: Τζαννίνης Μανώλης

Ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική θητεία!

Τα προβλήματα είναι πολλά και χρειάζεται

πολλοί να τρέχουν!

Σε εκλογές πάει και η ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρή-

της. Στις 15 του Απρίλη η Απολογιστική της Συ-

νέλευση

Η

......κκααιι  σσττοο  θθέέααττρροο

ΕΕκκλλοογγέέςς  σσττοουυςς  ΣΣυυλλλλόόγγοουυςς


