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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, 
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ. 
  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
01. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
02. Ενηµέρωση δραστηριότητος ∆.Ε. 
03. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε. 
04. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων 

σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
05. Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των αποτελεσµάτων του 

συνεδρίου των Νησιωτικών Π.Τ. του Τ.Ε.Ε. «Αναπτυξιακός 
Χωροταξικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον – ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
και Νησιωτικές Πολιτικές». 

06. ∆ιασυνοριακή και ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία της Ε.Ε. 
07. ∆ιεκδικήσεις µας για το ΤΣΜΕ∆Ε. 
08. Προτεινόµενες από το ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε τροποποιήσεις του Ν. 

3518/2006. 
09. Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των Ευροκωδίκων (EN                       

EUROCODE). 
10. Απλοποίηση υπολογισµού αµοιβών Μηχανικού. 
11. Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη    
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι παρόντα 26 µέλη και σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού λειτουργίας της «Α» 
Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε., σε συνδυασµό µε το άρθρο 7§9 του 
Ν.1486/1984 έχουµε απαρτία. 
 Τα θέµατα της Η.∆. είναι:  
01. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
02. Ενηµέρωση δραστηριότητος ∆.Ε.  
03. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε. 
04. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε 

τη δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε.  
05. Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των αποτελεσµάτων του 

συνεδρίου των Νησιωτικών Π.Τ. του Τ.Ε.Ε. «Αναπτυξιακός 
Χωροταξικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον – ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και 
Νησιωτικές Πολιτικές». 

06. ∆ιασυνοριακή και ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία της Ε.Ε. 
07. ∆ιεκδικήσεις µας για το ΤΣΜΕ∆Ε. 
08. Προτεινόµενες από το ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε τροποποιήσεις του Ν. 

3518/2006. 
09. Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των Ευροκωδίκων (EN 

EUROCODE).  
10. Απλοποίηση υπολογισµού αµοιβών Μηχανικού. 
11. Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τη διάθεση 

αποβλήτων. 
Στο Πρόεδρο έχει κατατεθεί από τη παράταξη ΠΑΣΚ-Σ ψήφισµα για 

την παραµονή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια των 
∆ικτύων και Πληροφοριών (ΕΝΙSΑ) στην Κρήτη. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του κανονισµού 
λειτουργίας το Προεδρείο αποφάσισε ότι το κείµενο αποτελεί ψήφισµα και 
σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 θα συζητηθεί µετά το 4ο  θέµα, ανακοινώσεις 
Προεδρείου. 

Η διάρκεια της συζήτησης δεν θα υπερβεί τα 25 λεπτά. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 τα ψηφίσµατα συζητιούνται και 

ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέµατα. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέµα 1ο ,  ανακοινώσεις Προεδρείου. 
 Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι κοινοποιήθηκε αρµοδίως η απόφαση 
σχετικά µε το θέµα «Οι µηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη διάλυσης του 
ΤΣΕΜ∆Ε». 
 Στο Προεδρείο της «Α» κοινοποιήθηκε έγγραφο της ∆ΚΜ σχετικά µε 
την εκλογή Π.∆.Ε. της ∆ΚΜ, καθώς επίσης και το από 02.01.2008 
έγγραφο της ΑΜΑΚ σχετικά µε την αξιοποίηση χώρου πρώην 
Αµερικανικής Βάσης Γουρνών. 
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 Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι,  τα πρακτικά των προηγουµένων 
συνεδριάσεων, δηλαδή 7ης  και 12ης  Νοεµβρίου 2007 καθώς και της 5ης  
∆εκεµβρίου 2007, έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του τµήµατος.  
 Επίσης έχει καταχωρηθεί η συνοπτική δραστηριότητα της «Α». 
 Παρακαλούνται τα µέλη να ελέγξουν τις παρουσίες και τ ις απουσίες 
που έχουν. 
 Την 13η  Φεβρουαρίου θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της «Α» µε θέµα 
το θεσµικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε..  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Πότε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  13 Φεβρουαρίου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποια Πανελλαδική; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Απεργία για όλους τους νοµούς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν έχει βγει ακόµα.  Εάν είναι θα το 
πάµε αργότερα.  Πάντως έχω κλείσει την αίθουσα για τις 13 του µηνός. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Νέα 24ώρη πανελλαδική απεργία και 
αποχή από τα έργα που αποφάσισε το συντονιστικό όργανο των 
µηχανικών. 
 Σας διαβάζω το δελτίο τύπου του Τ.Ε.Ε. της 15.01.2008.  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Το γράφει,  το γράφει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα το δούµε. 
 Νέα 24ώρη πανελλαδική απεργία και αποχή από τα έργα 
αποφάσισε το συντονιστικό όργανο των µηχανικών. 
 Το συντονιστικό όργανο των µηχανικών υπό την Προεδρεία του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Γιάννη Αλαβάνου συνεδρίασε σήµερα και 
αποφάσισε νέα 24ώρη πανελλαδική απεργία και αποχή από κάθε έργο 
όλων των µηχανικών εντός του Φεβρουαρίου αντιδρώντας στην 
επιχειρούµενη κατάργηση του ΤΣΜΕ∆Ε µέσω της προσχηµατικής 
ενοποίησης µε άλλα ταµεία. 
 Η ακριβής ηµεροµηνία θα προσδιοριστεί τις επόµενες ηµέρες, 
καθώς απόφαση των µηχανικών είναι να συντονίσουν τις κοινοποιήσεις 
τους µε αυτές τις ΓΕΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ. 
 Επιπροσθέτως το συντονιστικό όργανο στο οποίο εκτός από τα 
µέλη της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε. µετέχουν εκπρόσωποι όλων των συλλόγων των 
µηχανικών, της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και των εργοληπτικών οργανώσεων 
αποφάσισε:   
�  Την απόσυρση των εκπροσώπων απ’ όλες τις επιτροπές, ΕΠΑΕ, 

δηµοσίων έργων και άλλες. 
�  Τη νοµική στήριξη της αποχής από έργα που προγραµµατίζουν η 

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και οι εργοληπτικές οργανώσεις. 
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Με τις νέες κινητοποιήσεις που ενδεχοµένως να κλιµακωθούν οι 
εκπρόσωποι των µηχανικών, εκτός από το ασφαλιστικό, διαµαρτύρονται 
και για µία σειρά άλλα προβλήµατα που µε οξύτητα πλέον αντιµετωπίζει ο 
τεχνικός κόσµος όπως: 
�  Το απαράδεκτο καθεστώς που έχει διαµορφωθεί αναφορικά µε την 

υλοποίηση των έργων. 
�  Οι επίσης απαράδεκτα χαµηλές τ ιµές που έχουν προσδιοριστεί µε τα 

δηµόσια έργα. 
�  Η µεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση των τιµολογίων των έργων. 
�  Και η εµµονή στην υλοποίηση των Σ∆ΙΤ µε όρους και προϋποθέσεις 

που ουσιαστικά αποξενώνουν τις εργοληπτικές εταιρείες από το έργα. 
Το γεγονός ότι πιθανόν να έχει απεργία, εµείς έχουµε πρόβληµα να 

συνεδριάσουµε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι πολιτική, δηλαδή εάν θα 
συνεδριάζαµε για την απεργία, δεν θα έπρεπε να συνεδριάσοµε;  ∆εν 
είναι δουλειά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τι λέτε;  Υπάρχει πρόβληµα;  Πολιτικά 
δεν υπάρχει κώλυµα, έτσι το βλέπω εγώ, άλλο τώρα εάν εσείς δεν έχετε 
όρεξη. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όχι,  όχι,  δεν ε ίναι αυτό, εργασία ε ίναι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ δεν το θεωρώ εργασία, τέλος 
πάντων, εάν θέλετε.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πιθανόν εκείνη την ηµέρα να αποφασιστεί, δεν ξέρω, 
πανελλήνιο και να χρειαστεί να πάµε.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε ποιος το έφερε αυτό; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Εγώ το έφερα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν µπορούσες να το δώσεις την ώρα 
που ήρθες; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό θα το διαβάσεις στο 4ο  θέµα εσύ, 
εντάξει;  Και άλλη φορά παρακαλώ να πρωτοκολλούνται. 
 Συνάδελφοι,  επειδή πιστεύω ότι τα θέµατα και τα προβλήµατα που 
συζητούνται σ’ αυτή την αίθουσα αντιµετωπίζονται καλύτερα µε το 
διάλογο και γ ια την πληρέστερη ενηµέρωση µας, επέτρεπα σε οµιλητές να 
εκφράζουν τις απόψεις τους και να αναπτύσσουν τα θέµατα λεπτοµερώς, 
χωρίς τη πίεση που επιφέρει ο χρονικός περιορισµός, κατά παρέκκλιση 
βεβαίως των διαλαµβανοµένων στο κανονισµό λειτουργίας. 
 Επειδή κατά καιρούς έχουν εκφραστεί παράπονα για το χρόνο 
οµιλίας και τη µεγάλη διάρκεια των συνεδριάσεων η οποία επιφέρει 
κόπωση σε ορισµένους, για να εκλείψει το φαινόµενο αυτό αποφασίσαµε 
να εφαρµόσουµε πλήρως τον κανονισµό λειτουργίας της «Α» 
Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε..  
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 Σας υπενθυµίζουµε τις σχετικές διατάξεις,  να λάβετε υπόψη σας.. ,  
κ.  Καπετανάκη να λάβεις υπόψη σου αυτά που λες, γιατί ήδη διάβασα 
ένα, διαβάστε το κανονισµό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα θα σας ενηµερώσω.   
1.- ∆ιεξαγωγή εργασιών.    
Α.   Ανάπτυξη της ε ισήγησης.   
Β.   ∆ιευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον ε ισηγητή.   
Γ.    ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις του ε ισηγητή.   
∆.   Έκφραση απόψεων και προτάσεις µελών.   
Ε.   ∆ευτερολογία του ε ισηγητή.   
ΣΤ. Συνόψιση των προτάσεων από το Προεδρείο και θέσει αυτών σε 
ψηφοφορία. 
2.- Εισηγήσεις .   
Κάθε µέλος της «Α» δικαιούται να φέρει προ του Σώµατος ε ισήγηση επί 
θέµατος που πρόκειται να συζητηθεί.   Επί περισσοτέρων του ενός 
εισηγητού και για το αυτό θέµα, ο Πρόεδρος καθορίζει τη σειρά των 
εισηγητών και µπορεί να επιβάλλει κατά τη κρίση του περιορισµό χρόνου 
στους ε ισηγητές.  
 Οι δευτερολογίες ακολουθούν τη σειρά των ε ισηγήσεων και ο 
Πρόεδρος µπορεί να καθορίσει γι’  αυτές µικρότερο χρόνο. 
3.- ∆ιευκρινιστικές ερωτήσεις.  
Μετά το πέρας των ε ισηγήσεων ο Πρόεδρος καλεί όσους επιθυµούν να 
υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον ε ισηγητή και ανοίγεται 
σχετικός κατάλογος.   
 Η διαδικασία και ο χρόνος των ερωτήσεων και των απαντήσεων 
καθορίζονται από το Πρόεδρο. 
4.- Οµιλία.   
Εδώ είναι συνάδελφε Βαϊλάκη που σας ενδιαφέρει.  
Προκειµένου να αρχίσει η συζήτηση επί της ουσίας, ο Πρόεδρος καλεί 
όσους επιθυµούν να λάβουν το λόγο να εγγραφούν σε κατάλογο 
οµιλητών. 
 Μετά τη τελευταία πρόσκληση του Προέδρου, ο κατάλογος κλείνει 
και ουδείς πλέον δικαιούται να λάβει το λόγο.  Κοµµένο αυτό που 
σηκώνατε τα χέρια και που το ε ίχαν.. .,  όχι,  είχε εφαρµοστεί,  ήταν 
καλύτερο το σύστηµα διότι ενδεχοµένως έπρεπε κάτι να συµπληρωθεί.  
 Το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου οµιλίας για κάθε οµιλητή που 
δεν µπορεί να ε ίναι µικρότερο από 3 λεπτά.  Με έγκριση του Σώµατος 
µπορεί να γίνει περαιτέρω περιορισµός του χρόνου, όχι αύξηση, µείωση 
του χρόνου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μικρότερος, λιγότερο από 3 λεπτά, µε 
απόφαση δική σας τα 3 µπορούν να γίνουν 2, αλλά δεν θα µπορεί να 
ζητήσετε 4. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι αλλά το 3 ε ίναι το µικρότερο.. . , (δεν αποδίδεται 
καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό αποφασίζω. Κάθε εκλογικός 
συνδυασµός που εκπροσωπείται στην «Α», δικαιούται να ορίσει έναν 
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ειδικό οµιλητή µε χρόνο οµιλίας 5 λεπτών τουλάχιστον.  Να ε ίσαστε 
προετοιµασµένες οι παρατάξεις να ορίζετε σε κάθε θέµα τον ε ιδικό 
οµιλητή.  Οι ε ιδικοί οµιλητές προτάσσονται των άλλων.   

Η σειρά των οµιλητών καθορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος 
δικαιούται µετά από προειδοποίηση να αφαιρέσει το λόγο από οµιλητή, 
εάν πρώτον, ο οµιλητής είναι εκτός θέµατος, που συνήθως οι 
περισσότεροι ε ίναι,  και δεύτερον, ο οµιλητής έχει υπερβεί τον 
προκαθορισµένο χρόνο οµιλίας. 

Τελείωσαν οι ανακοινώσεις.    
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  ναι,  σας διαβάζω το ψήφισµα. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  το µάξιµουµ, δεν µπορώ να 
κατέβω κάτω από το 3 λεπτά, µόνο µε έγκριση του Σώµατος.  Και σας 
λέω εκ των προτέρων ότι θα µιλάτε 3 λεπτά. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  θα σας κόβω την οµιλία, και 
επειδή έχει αποδειχθεί ότι δεν πειθαρχείτε,  θα δω πως θα εξελιχθούν τα 
πράµατα, θα τα κόβω από το πρακτικό.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  παρακαλώ ένα λεπτό, επί του 
θέµατος αυτού, έτσι;    
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Επί τους θέµατος βέβαια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Εγώ θα ήθελα να προτείνω ότι,  ανάλογα µε το θέµα, αν 
έχουν γραφτεί πολλοί ή λίγοι οµιλητές και ανάλογα πόσο σοβαρό είναι,  να 
καθορίζεται ο χρόνος οµιλίας.  Μην πούµε τώρα ότι αποφασίσαµε όλοι 
µαζί ή ότι αποδεχτήκαµε ότι ό,τι θέµα να ‘ναι,  όσοι και να ‘µαστε πάντα 3 
λεπτά θα µιλάµε.  ∆εν ε ίναι σωστό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καταρχάς δεν ε ίναι θέµα αποδοχής 
δική σας.   
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Εντάξει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο χρόνος δεν ε ίναι θέµα, η αποδοχή η 
δική σας ε ίναι στη µείωση του χρόνου, έτσι;    
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σας διαβάζω ακριβώς τι λέει ο 
κανονισµός λειτουργίας συνάδελφοι.  
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 Το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου οµιλίας για κάθε οµιλητή που 
δεν µπορεί να ε ίναι µικρότερο από 3 λεπτά.  Αν από τον αριθµό των 
οµιλητών το Προεδρείο κρίνει ότι η διάρκεια των οµιλιών θα αποτελέσει 
εµπόδιο στην ολοκλήρωση της συζήτησης των θεµάτων της Η.∆. και δεν 
τελεσφορήσει έκκληση του Προέδρου για περιορισµό του αριθµού των 
οµιλητών, εάν δεν γίνει αποδεκτό αυτό, ο Πρόεδρος µπορεί να ζητήσει 
την έγκριση του Σώµατος για περαιτέρω περιορισµό του χρόνου. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Εγώ είπα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα δεν ε ίναι δυνητικό δικό σας Βάννα, 
σου απάντησα εγώ και σου λέω...  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα ο κανονισµός λέει. . .  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  αλλά είναι µε απόφαση.. .  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, ε ίναι µε απόφαση του Προεδρείου, 
δεν ε ίναι απόφαση του Σώµατος Βάννα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   ∆εν ε ίπα ότι ε ίναι απόφαση του Σώµατος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ε, και σας λέω εγώ, επειδή έχω 
κουραστεί να έρχοµαι να φωνάζετε ότι άλλοι κουράζονται,  ο άλλος 
παραλίγο να µας δείρει την περασµένη φορά, κρύωσε ενώ οι άλλοι δεν 
βραχήκανε, ο συνάδελφος λέει ήρθε βρεµένος και καθόταν, λες και µου 
κάνει χάρη που έρχεται στις συνεδριάσεις. 
 Εγώ σας ενηµερώνω από τώρα να ε ίσαστε προετοιµασµένοι,  να µην 
βρεθείτε προ απροόπτου, να κανονίζετε αυτά που θέλετε να πείτε σε 3 
λεπτά και τελείωσε το θέµα.  
 Προχωρούµε στο ψήφισµα.   
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν ακούγεσαι,  δεν ακούγεσαι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έλα στο βήµα.  Ο συνάδελφος 
Ιν ιωτάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Για να βοηθήσουµε το Προεδρείο, και αυτό 
ήτανε το πνεύµα της παρέµβασης της συναδέλφου της Βάννας, όχι να 
επιβάλλουµε εµείς την άποψη µας ούτε να µπει σε ψηφοφορία, αλλά να 
βοηθήσουµε το Προεδρείο να βγάλει µία σωστή απόφαση για ένα πολύ 
σηµαντικό θέµα το οποίο θα το βρίσκουµε µπροστά µας συνεχώς. 
 Νοµίζω ότι η πρόταση της Βάννας ε ίναι πάρα πολύ σωστή, να µην 
ορίσουµε τώρα είτε τρία, ε ίτε πέντε, είτε δεκαπέντε, αλλά όπως είπες µε 
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τη διαδικασία ανάλογα το θέµα, ανάλογα τη σοβαρότητα, ανάλογα την 
έκταση των οµιλιών να λες, πόσοι θέλουν να µιλήσουν 10;  Υπολογίζουµε 
ότι θέλουµε να τελειώσουµε σε µία, δυο ώρες, θα κάνεις ένα υπολογισµό 
και θα λες, παιδιά βγαίνει 4 – 5 λεπτά, µην ξεπεράσεις το χρόνο.  Να το 
βλέπεις εσύ ανά περίπτωση και να ορίζε ις το χρόνο, µην πούµε 3 λεπτά 
και να µας κατεβάζεις κάτω, γιατί θα δυναµιτίσουµε όλες τις 
Αντιπροσωπείες από τώρα και στο εξής Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρόεδρε, δεν αντιλαµβάνοµαι που 
κολλάει ο πληθυντικός, σας ε ίπα ότι δεν ε ίναι απόφαση του Σώµατος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Και ξανάλεω, για να σε βοηθήσουµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και απλώς σας ενηµέρωσα ότι θα το 
πηγαίνω στα 3 λεπτά, το τι θα γίνει από ‘κε ί και πέρα θα το κρίνω εγώ 
συνάδελφοι,  δεν σας έκλεισα και κανένα συµβόλαιο.   
 Εγώ σας ενηµέρωσα για τις προθέσεις µου.  Βεβαίως, σας 
ενηµέρωσα από τώρα για τις προθέσεις µου, από ‘κε ί και πέρα η 
απόφαση είναι του Προεδρείου, καθαρά του Προεδρείου, δεν είναι δική 
σας, τελείωσε το θέµα. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Τρουλλινός. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Λοιπόν, οι κανονισµοί ωφελούνε για να προάγεται η 
δηµοκρατία, από τη στιγµή που καταπατείται η δηµοκρατία µπορούµε και 
εµείς ευκόλως να καταπατήσουµε τους κανονισµούς. 
 ∆εν καταλαβαίνω όλη αυτή τη σηµερινή υστερία.  Τίποτα άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ θα σου απαντήσω, δεν ξέρω εάν 
άκουσες από την αρχή, ε ίπα ότι εµένα η άποψη µου ήταν ο ελεύθερος 
διάλογος.  Εγώ ήθελα να σας ακούω όλους, γ ιατί έτσι βγαίνουν τα 
συµπεράσµατα και το ε ίδατε ότι 10 χρόνια τώρα ποτέ δεν έβαλα 
περιορισµό, ποτέ δεν ε ίπα σε κάποιον είσαι εκτός θέµατος, ποτέ δεν είπα 
σε κάποιον κατέβα από το βήµα. Επειδή διαµαρτυρήθηκαν πάρα πολλοί,  
τη περασµένη φορά χρονοµέτρησα και δεν ήταν δα οι τραγικοί χρόνοι που 
λέγανε ότι ο ένας µιλούσε 20 λεπτά και ο άλλος µιλούσε.. .  Υπήρξε 
άνθρωπος εδώ µέσα που µίλησε 50 δευτερόλεπτα. 

Λοιπόν, συνεχίζουµε.  Πρόταση για την έκδοση ψηφίσµατος για την 
παραµονή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την ασφάλεια των δικτύων 
και πληροφοριών ΕΝΙSΑ στην Κρήτη. 

Με αφορµή τις πρόσφατες φηµολογίες για αποµάκρυνση του ΕΝΙSΑ 
από την Κρήτη και τη µεταφορά του σε άλλο κράτος µέλος της Ε.E., µετά 
από παρέµβαση Ευρωπαϊκού Οργανισµού ιδιωτικών συµφερόντων, η 
ΠΑΣΚ-Σ Μηχανικών προτείνει,  η «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. να εκδώσει το 
παρακάτω ψήφισµα. 

Η «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στη συνεδρίαση της Τετάρτης 16ης  
Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε να εκδώσει το παρακάτω ψήφισµα που 
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αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την ασφάλεια των δικτύων και 
πληροφοριών. 

Είναι γνωστό ότι η χώρα µας µετά από πολλές προσπάθειες 
κατόρθωσε να εξασφαλίσει την εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών ΕΝΙSΑ στην 
Ελλάδα και ε ιδικότερα στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Στους σκοπούς της υπηρεσίας περιλαµβάνεται η τυποποίηση και η 
διατύπωση ρυθµιστικών απόψεων αλλά και καθηµερινές παρεµβάσεις,  
όπως η παρακολούθηση του χώρου της ασφάλειας των πληροφορικών 
συστηµάτων, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η επεξεργασία δεδοµένων, 
επιθέσεων και αντίδραση στα γεγονότα. 

Με δεδοµένους τους παραπάνω σκοπούς που εξυπηρετεί ένας 
τέτοιος Οργανισµός, αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς τη σηµασία 
εγκατάστασης και την ταχύτερη διε ίσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και διαδικτύου στη χώρα µας. 

Η Ελλάδα γενικότερα, αλλά και η Κρήτη ε ιδικότερα µε την ίδρυση 
και λε ιτουργία του Οργανισµού, έχει καταστεί η ασπίδα που θωρακίζε ι τα 
πληροφοριακά δίκτυα της Ευρώπης. 

Με αφορµή τις πρόσφατες φηµολογίες για αποµάκρυνση του ΕΝΙSΑ 
από την Κρήτη και την µεταφορά του σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για ό,τι ακούγεται και γράφεται στα Μ.Μ.Ε..  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αντίθεση µε ό,τι διαλαλεί για ανάπτυξη 
περιφερειών, νησιών, πόλεων της Ε.Ε.,  ισόρροπη ανάπτυξη της Ένωσης 
κ.λ.π.,  µας θεωρεί ευρωπαίους πολίτες υποδεέστερης κατηγορίας; 

Τα νησιά της Ευρώπης, οι Περιφέρειες της Ευρώπης ακόµα και όταν 
είναι τέτοιας στρατηγικής σηµασίας, όπως είναι η Κρήτη, µε ένα τέτοιας 
υψηλής ποιότητας επιστηµονικό και ερευνητικό περιβάλλον, µε 
παγκόσµια αναγνώριση και καταξίωση, ε ίναι καταδικασµένα στη µόνιµη 
εξάρτηση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην ηπειρωτική Ευρώπη; 

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. καλεί και πάλι όλους τους φορείς του νησιού µας 
να συνεργαστούν και να αναλάβουν συντονισµένα πρωτοβουλίες για την 
αποµάκρυνση και αυτής της νέας επιβουλής κατά του Οργανισµού και 
κατ’ επέκταση κατά του τόπου µας. 

Τέλος, καλούµε την πολιτε ία να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες, αλλά 
και τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα αποτρέπουν κάθε κίνδυνο 
αποµάκρυνσης του ΕΝΙSΑ από την Κρήτη και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει 
τον Οργανισµό από µελλοντικές επιβουλές. 

Θέλει κανείς να ρωτήσεις τίποτα;  Όχι,  προχωρούµε στις 
τοποθετήσεις,  παρακαλώ συνάδελφοι.   Θέλει να τοποθετηθεί κανείς;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο Ορφανός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το χέρι σου σήκωνες;  Ο Ορφανός, 
άλλος;  Όχι,  άλλος δεν θέλει,  έκλεισε ο κατάλογος συνάδελφοι.  

Συνάδελφε Ορφανέ έχεις το λόγο. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  ∆ύο λεπτά; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τρία. 
 



Συνεδρίαση 1α       16
ης
  Ιανουαρίου  2008         σελίς   12 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Κανονικά έπρεπε να κάνω ερώτηση στην ΠΑΣΚ, τι 
πληροφορίες έχει για την παρέµβαση ιδιωτικού Οργανισµού, ιδιωτικών 
συµφερόντων, προκειµένου να αποµακρυνθεί η έδρα του ΕΝΙSΑ;  Αλλά 
µου διέφυγε, αν έχει κάποια πληροφορία να την πει. 

Θέλω να πω όµως το εξής, δεν έχω αντίρρηση να εκδώσουµε ένα 
ψήφισµα που να λέµε ότι είµαστε αντίθετοι µε την αποµάκρυνση της 
έδρας από το Ηράκλειο και από την Κρήτη και από την Ελλάδα, δεν µ’ 
αρέσει στη διατύπωση όλη αυτή η κλάψα – ιδιαίτερα στην παράγραφο µε 
τα ερωτηµατικά, δηλαδή µας θεωρούνε «υποδεέστερους»;  Τι ε ίναι τώρα 
οι ερωτήσεις αυτές;  Είναι επαρχιώτικες ερωτήσεις,  παλιού τύπου και 
παλιού πολιτικαντισµού. 

Ή η δεύτερη ερώτηση, τα νησιά της Κρήτης που ε ίναι στη 
Περιφέρεια, ξέρω ‘γω είναι καταδικασµένα στη µόνιµη εξάρτηση, τώρα 
αυτά ε ίναι. . ,  δεν είναι τώρα τοποθετήσεις,  αυτή η κλάψα να φύγει.  

Όµως λέω το εξής, για µένα – για να τελειώσω κιόλας – το βασικό 
δεν ε ίναι αν θα ‘ναι η έδρα στην Κρήτη ή στην Ελλάδα, το συνδέω και µε 
την πληροφορία της ΠΑΣΚ για την παρέµβαση Οργανισµού, Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού ιδιωτικών συµφερόντων για την αποµάκρυνση, το ζήτηµα 
είναι και από αυτό τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό όπως και από άλλους 
Οργανισµούς τι πολιτικές συζητιόνται και αποφασίζονται και όχι που ε ίναι 
η έδρα.  ∆ηλαδή οι παρεµβάσεις των ιδιωτικών Οργανισµών υποθέτω δεν 
εκφράζουν µόνο στην έδρα, εκφράζονται βασικά στην πολιτική που 
αποφασίζεται και χαράσσεται.  

∆εν ξέρω αν έχουµε ασχοληθεί, εγώ προσωπικά εκφράζω και ως 
άτοµο και ως παράταξη αδυναµία, δεν έχω ασχοληθεί µε τις τελευταίες 
συνεδριάσεις, δηλαδή του πρώτου χρόνου λειτουργίας τι αποφάσεις 
έχουνε περάσει,  εάν ε ίναι δηλαδή αποφάσεις που όντως ξέρω ‘γω έχουνε 
απλά ένα τεχνοκρατικό χαρακτήρα ή που αν διευκολύνουνε τη διεύρυνση 
των δικτύων µαζί µε την ασφάλεια ή αν απλά κατοχυρώνονται κάποιες 
πολιτικές υπεράσπισης ιδιωτικών συµφερόντων και τ ίποτα παραπάνω. 

Επειδή δεν την έχω αυτή την πληροφορία γι ’  αυτό θα έλεγα να 
περιοριστούµε στο ψήφισµα που λέει να µην φύγει η έδρα, 
παρακολουθούµε µε ανησυχία τις πολιτικές που συζητιόνται και 
χαράσσονται και ελπίζουµε να ‘ναι προς το καλό, έτσι µια γενική ευχή, 
και όχι προς ιδιωτικά συµφέροντα και να µην πάµε παραπέρα. 

Ξανάλεω κατά την γνώµη µου, το βασικό για παρακολούθηση είναι 
τι πολιτικές αποφασίζονται εκεί µέσα και όχι. . .,  δηλαδή το αν πάει στην 
Πορτογαλία ή αν πάει στις Βρυξέλες η έδρα θα έχει καµία διαφορά από το 
αν ε ίναι στο Ηράκλειο;  Αν ε ίναι Ηράκλειο δηλαδή θα ‘ναι πιο 
θωρακισµένες οι αποφάσεις ότι θα ‘ναι προς το καλό των Ευρωπαϊκών 
λαών; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι της ΠΑΣΚ υπάρχει 
πρόταση να αναιρεθεί το κοµµάτι µε τα bold, συµφωνούν οι συντάκτες; 
 
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ:   Να φύγει,  αν το ψηφίσει. .,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 
εκτός µικροφώνου).. , να φύγει δεν έχω πρόβληµα κανένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σαφώς δεσµεύεται να το ψηφίσει αν 
φύγει,  έτσι;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι προχωρούµε στην 
ψηφοφορία, το ψήφισµα διαµορφώνεται όπως το έχετε στα χέρια σας και 
φεύγει η τρίτη παράγραφος από το τέλος, εδώ που λέει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε αντίθεση µε τα λοιπά, που είναι τα δυο ερωτηµατικά, έτσι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είµαι σαφής συνάδελφοι;   Λοιπόν, 
παρών κανείς;  Λευκό; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Λευκό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λευκό ένα;  Κατά;  Μηδέν, υπέρ τα 
υπόλοιπα, συνάδελφε Κασαπάκη µέτρησε τους να γράψουµε πόσοι είναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπορεί να ε ίναι κάποιος κάτω.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ζητήσαµε, παρακαλώ, να µην 
µετακινείστε για να µπορέσοµε να µετρήσοµε, Χαρά Τριαµατάκη, 
παρακαλώ όταν µετράµε να µην µετακινείστε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   34. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   34 άρα είναι 1.. , παρακαλώ 
συνάδελφοι,  υπέρ ψήφισαν 33, (λευκό) παρών 1, άρα το ψήφισµα 
εκδίδεται οµόφωνα. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Και το λευκό δεν ε ίναι.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  δεν µετράει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  λοιπόν, συνάδελφοι παρακαλώ, 
µπορείτε να κάνετε ησυχία να προχωρήσουµε;  Υπάρχει ένα ερώτηµα από 
το συνάδελφο Τρουλλινό για το παρών και το λευκό. 

Σύµφωνα µε τον Κ.∆.∆. στο άρθρο 15 επί λέξει. . ,  το άρθρο 
αναφέρεται στο πως λαµβάνονται οι αποφάσεις, το µέλος που απέχει από 
την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απών.  Η διαφορά του 
παρών µε το λευκό είναι ότι,  εγώ είµαι παρών και δεν συµµετέχω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν θέλω να.. ,  δεν συµµετέχω στην 
ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρών, θες να το διορθώσω; 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Ναι,  ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο.Κ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το θέµα τελείωσε συνάδελφοι σε δέκα 
λεπτά. 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
 

 

Ενηµέρωση δραστηριότητος ∆.Ε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο επόµενο θέµα. 
Πρόεδρε έχεις το λόγο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ σε 20, σε 25 λεπτά θα το ‘κλεινα 
όπως σας ε ίπα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή 
χρονιά σε όλους. 

Το τελευταίο διάστηµα από 03.10.2007 έως 15.01.2008, το οποίο 
θα προσπαθήσω να σας κάνω όσο µπορώ πιο περιεκτικά, πιο συνοπτικά 
και ουσιαστικά ταυτόχρονα την ενηµέρωση, µπορώ να πω ότι ήταν 
πραγµατικά ένα από τα πολύ δηµιουργικά διαστήµατα, µε πάρα πολλές 
και σηµαντικές αποφάσεις από τη ∆.Ε.,  µε σηµαντικές εκδηλώσεις,  µε 
σηµαντικές ηµερίδες.. .  

Ευχαριστώ. 
Με σηµαντικές ηµερίδες, µε κορυφαία εκδήλωση το συνέδριο των 

Περιφερειακών Τιµηµάτων το οποίο έγινε στο Ηράκλειο, µε τη συµµετοχή 
των έξι νησιωτικών Περιφερειακών Τµηµάτων και σαν παρατηρητής της 
Κύπρου για τη χωροταξία και το περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τις 
προοπτικές που διανοίγονται ενόψει της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου.  
Και έχετε νοµίζω πάρει όλοι στα χέρια σας τη συνοπτική παρουσίαση που 
έχουµε βγάλει σαν Τµήµα, δεν θα τα αναφέρω όλα, θα σταµατήσω στα 
σηµαντικότερα. 

Έτσι ε ίχαµε τη συµµετοχή την Πέµπτη 29.11.2007 στη συνάντηση 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. και των Προέδρων των Περιφερειακών 
Τµηµάτων µε θέµα, τη διαµόρφωση των θέσεων του Τ.Ε.Ε. για το Γενικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, και έγινε 
ταυτόχρονα την επόµενη µέρα συνάντηση για τα πολύ σηµαντικά θέµατα 
παιδείας, όπου συµπεριλάµβανε την ίδρυση νέων τµηµάτων 
Πολυτεχνικών Σχολών, και δυστυχώς γι’  αυτό µόνο έγινε ουσιαστικά η 
συζήτηση στην Αθήνα, την αναγνώριση κέντρων ελευθέρων σπουδών 
αποφοίτων ΤΕΙ,  τα επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικών νέων 
ειδικοτήτων και ισοδυναµία τ ίτλων σπουδών. 

Έγινε µια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα την πρώτη µέρα 
συνάδελφοι,  όπου µας παρουσίασε ο συνάδελφος ο Μπανιός, ο οποίος 
είναι ο εκπρόσωπος µας στο Συµβούλιο Χωροταξίας, όλα τα ζητήµατα τα 
οποία έχει αναδείξε ι το Τεχνικό Επιµελητήριο και κατέστησε προς την 
Κυβέρνηση και το ΥΠΕΧΩ∆Ε συγκεκριµένα, ανέδειξε τα σηµεία τα οποία 
θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ΥΠΕΧΩ∆Ε, ώστε το τελικό κείµενο που 
θα κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί να αποτελεί πραγµατικά ένα 
σπουδαίο κείµενο, να αποτελεί την κορωνίδα – όπως θέλουµε να λέµε – 
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για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασµό, όπως θα πρέπει να αποτελεί αυτό το 
πλαίσιο. 

Θα πρέπει να θυµίσουµε ότι ε ίµαστε οι µόνοι ∆υτικοευρωπαϊκή 
Ένωση χωρίς Χωροταξικό Σχεδιασµό. 

Έτσι µε καθυστέρηση 32 ετών από τη θέσπιση του Συντάγµατος το 
1975, φαίνεται ότι εκπληρώνεται η συνταγµατική επιταγή για Εθνικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.  Εποµένως, 
σύµφωνα µε το νόµο περί χωροταξίας, το γενικό πλαίσιο που θα 
αναλύσουµε ε ίναι το Εθνικό Χωροταξικό και συνιστά την κορωνίδα αυτού 
του Εθνικού Σχεδιασµού. 

∆υστυχώς όµως.. , και ε ιπώθηκε απ’ όλους τους φορείς και όχι µόνο 
από τους εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε. στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας, η 
Κυβέρνηση δεν το αντιµετώπισε µε τη διάθεση εκείνη που θα έπρεπε, να 
λάβει υπόψη της όλα εκείνα τα κρίσιµα στοιχεία τα οποία θα ‘πρεπε να 
λάβει υπόψη της και τα οποία θέσανε όλοι οι φορείς.  

Και συγκεκριµένα να αναφέρουµε αυτό το οποίο ακούστηκε και στο 
συνέδριο µας από τη µελετήτρια, τη συνάδελφο Κλουτσινιώτη, ότι το 
τελικό κείµενο – παρόλο που εµείς ήµασταν οι µελετητές το οποίο το 
διαµορφώσαµε – δεν το αναγνωρίζουµε.  Εν πάση περιπτώσει δεν ε ίναι 
αυτό το οποίο εµείς δουλέψαµε και το οποίο φέραµε στο Εθνικό 
Συµβούλιο Χωροταξίας. 

Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία και µε βάση τα πολύ σηµαντικά 
συµπεράσµατα, τα οποία είχαµε και στο δικό µας συνέδριο, 
καταρτίσαµε.. ,  και µε µια άριστη συνεργασία της ∆.Ε. του Τµήµατος µας, 
µια κοινή ε ισήγηση µε το ∆υτικής Κρήτης το οποίο κατατέθηκε στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο που έγινε το ∆εκέµβριο και ε ίχε σαν θέµα το 
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να πω ότι έγινε καθολικά αποδεκτό και 
από τις Νοµαρχίες και από τους εκπροσώπους της ΤΕ∆Κ και τους άλλους 
φορείς που συµµετέχουν στο Περιφερειακό Συµβούλιο η κοινή αυτή 
εισήγηση, και αποτελεί το βασικό κορµό της ε ισήγησης η οποία έστειλε η 
Περιφέρεια Κρήτης προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Αυτή τη στιγµή.. , και κρίνω σκόπιµο ότι ίσως θα πρέπει να σας 
αναφέρω τα πλέον σηµαντικά θέµατα, εάν Πρόεδρε το επιτρέπει ο χρόνος 
και εάν έχετε τη διάθεση να τα πούµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το επιτρέπει ο χρόνος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  . . .ποια ε ίναι τα σηµαντικά ζητήµατα τα οποία 
εµείς θίξαµε, και από αύριο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος µας για να τη δείτε αναλυτικά.  Είναι ένα 12σέλιδο, αν θέλετε 
να πω έτσι τα πιο σηµαντικά, τα οποία κρίνω σκόπιµο ότι θα πρέπει να 
είναι ε ις γνώση των µελών της «Α», και τι επισηµάνσεις κάναµε εµείς σαν 
Περιφερειακό Συµβούλιο, γ ιατί αυτό πλέον ε ίναι κείµενο του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Κρήτης. 

Ποιες ε ίναι οι παρατηρήσεις λοιπόν της Περιφέρειας Κρήτης προς 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε, και που δυστυχώς πολύ φοβάµαι ότι δεν θα γίνει δεχτή 
καµία απ’ αυτές τις παρατηρήσεις.   Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει τ ίποτα. 

Εµείς θα πρέπει να συνεχίσουµε µέσα στα πλαίσια της 
αναµόρφωσης αυτουνού του Εθνικού Πλαισίου Χωροταξίας, γιατί όπως 
ξέρετε αυτά τα πλαίσια δεν είναι στατικά, έχουν µια δυναµική, µέσα από 
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ένα χρονικό διάστηµα θα πρέπει να αναµορφωθούν, να βάζουµε αυτά τα 
ζητήµατα, έτσι;   ∆εν ε ίναι ίσως η λύση το να καταψηφίσουµε αυτό το 
οποίο θα έρθει από τη πολιτεία, αλλά βεβαίως θα ήταν πολύ καλύτερο αν 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε λάµβανε αυτές τις πολύ σηµαντικές παρατηρήσεις που 
έγιναν και από εµάς και από άλλους φορείς, ώστε να φτιάξει και να 
καταλήξει σε ένα πολύ ολοκληρωµένο κείµενο. 

Έτσι λοιπόν είπαµε ότι,  το κείµενο το οποίο έβγαλε για συζήτηση 
και γ ια διάλογο η Κυβέρνηση δεν δίνει έµφαση στη σηµαντική θέση που 
έχει η Κρήτη στο χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου και το ρόλο που 
µπορεί να διαδραµατίσει στην επόµενη 15ετία ως κέντρο έρευνας – 
δικτύων, και εδώ συνδέεται και το προηγούµενο θέµα µε τον ΕΝΙSΑ, και 
πύλη εισόδου – εξόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 
την Αφρική, τη Μέση Ανατολή. 

Ακόµη δεν έχει δοθεί έµφαση στη διασύνδεση της Κρήτης µε τις 
νησιωτικές περιοχές της χώρας και κυρίως µε τα νησιά του Αιγαίου, 
Κυκλάδες και ∆ωδεκάνησο και του Βόρειου Αιγαίου. 

∆εύτερον, όλο το κείµενο διαπνέεται από τη στρατηγική της 
Λισσαβόνας προτάσσοντας σε πολλά άρθρα την έννοια 
ανταγωνιστικότητα έναντι της έννοιας της χωρικής συνοχής. 

Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο σήµερα θα έπρεπε να ε ίναι πολύ πιο 
προωθηµένο από το ΕΣΠΑ, που είναι ένα Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και 
όχι Χωροταξικό Σχέδιο, και έχει και µικρότερο χρονικό ορίζοντα. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι βασίζεται σε πόλους, δίπολα πόλεων και 
άξονες ανάπτυξης, σε µεγάλο βαθµό ήδη διαµορφωµένους που 
ταυτίζονται και νοµιµοποιούν τα µεγάλα οδικά έργα που έγιναν στη χώρα 
µε κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις και τους άξονες ανάπτυξης που 
διαµορφώθηκαν εκ των πραγµάτων και χωρίς να προηγηθεί Χωροταξικός 
Σχεδιασµός. 

Έτσι η κατάταξη αυτή, χωρίς καθορισµένα κριτήρια, ενέχει τον 
κίνδυνο να οδηγήσει σε ένα τέτοιο ανταγωνισµό των Ελληνικών πόλεων, 
ο οποίος να απειλήσει την αστική οικονοµική και κοινωνική συνοχή, η 
οποία όχι µόνο δεν µπορεί να διακυβεύεται αλλά οφείλει να αποτελεί και 
πρωταρχική στοχοθεσία του Γενικού Πλαισίου. 

Το θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος, τρίτον, ε ίτε ε ίναι 
φυσικό – ε ίτε είναι δοµηµένο δεν αναδεικνύεται καθόλου, όπως για 
παράδειγµα η διαχείριση υδατίνων πόρων, η διαχείριση των 
απορριµµάτων, πολιτ ική τοπίου.  Στη ΚΥΑ συγκεκριµένα δεν υπάρχουν 
δείκτες που να µας δίνουν µια ποσοτική διάσταση των κρίσιµων 
προβληµάτων και δεν αναλαµβάνεται συγκεκριµένη δέσµευση σε σχέση 
µε τις προστατευόµενες περιοχές. 

Επίσης, τέταρτον, η έννοια ποιότητα που πρέπει να διαπερνά ως 
συγκριτικό πλεονέκτηµα όλα τα επίπεδα οργάνωσης του εθνικού χώρου 
και των δραστηριοτήτων του, δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου. 

Πέµπτον, το πολυπολικό σύστηµα ανάπτυξης των νησιών αποτελεί 
µάλλον άλλοθι για να κρατήσει τα νησιά ασύνδετα από την υπόλοιπη 
χώρα, µια µαύρη τρύπα στο Αιγαίο όπως είπαµε συγκεκριµένα, και 
διαπιστώθηκε και ειπώθηκε κατά κόρο στο συνέδριο µας απ’ όλους τους 
σύνεδρους τους νησιώτες. 

Η διασύνδεση της Κρήτης µε τα νησιά του βορείου και 
νοτιοανατολικού Αιγαίου και του νότιου Αιγαίου, ε ίναι αποδεχτή και 
επιθυµητή στα πλαίσια της συµπληρωµατικότητας του νησιωτικού χώρου 
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της πατρίδας µας και δεν θίγεται ούτε..,  σαν να µην απασχολεί καν το 
Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξίας. 

Θα πάω τώρα λίγο στα ε ιδικότερα ζητήµατα που έχουν να κάνουν 
µε την Κρήτη και κυρίως µε την ανατολική Κρήτη, όπου επισήµαναν τα 
εξής, το παρών κείµενο, το κείµενο του ΥΠΕΧΩ∆Ε περιγράφει τον ήδη 
ανεπτυγµένο βόρειο άξονα και το εκπορευόµενο από λογική πολιτικών 
ισορροπιών δίπολο Ηρακλείου – Χανιά, επιφυλάσσοντας τριτεύοντα ρόλο 
για τους Νοµούς Ρεθύµνης και κυρίως για το Λασίθι, που βρίσκεται και 
εκτός επιρροής του παραπάνω δίπολου.  Το Λασίθι. . , τουλάχιστον το 
Ρέθυµνο βρίσκεται µεταξύ των δύο πόλων που αναδεικνύει το Εθνικό 
Χωροταξικό Πλαίσιο, ενώ το Λασίθι σε µια γωνιά τελείως αποµονωµένο. 

Στο τοµέα της ενέργειας και όσον αφορά τις ενεργειακές υποδοµές, 
και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αξιοποίηση για παραγωγής ενέργειας των 
ιδιαιτέρων ενεργειακών πλεονασµάτων συγκεκριµένων περιοχών της 
χώρας, θα πρέπει να κάνει ιδιαίτερη αναφορά για την Κρήτη και µέσα σε 
συγκεκριµένα εδάφη, αλλά να το περιλαµβάνει στο Χωροταξικό Πλαίσιο 
της Περιφέρειας Κρήτης. 

Αναφέρεται ότι η Κρήτη µπορεί και πρέπει να χρησιµεύσει. . ,  έτσι 
όπως το λέει το δικό µας το Περιφερειακό Πλαίσιο θα πρέπει να 
αναφερθεί και στο Εθνικό, η Κρήτη λοιπόν να χρησιµεύσει ως πιλοτική 
περιφέρεια κέντρου επίδειξης και ανταλλαγής εµπειριών και µεταφοράς 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για εκτεταµένες εφαρµογές ΑΠΕ.  Εκτός 
αναπτυξιακής προοπτικής αφήνονται επίσης οι πόλεις του Λασιθίου, που 
παρουσιάζουν σηµαντική ανάπτυξη στον Πρωτογενή και τον Τουριστικό 
Τοµέα. 

Εµείς, και το δηλώσαµε προς κάθε κατεύθυνση και σε κάθε τόνο, 
εµµένουµε ότι θα πρέπει να απαλειφθεί τελείως η λογική των διπόλων 
που εµπεριέχεται µέσα στο Εθνικό Πλαίσιο και να µιλήσουµε για δίκτυα 
πόλεων. 

Σε ότι αφορά τώρα το δίκτυο υποδοµών και υπηρεσιών και 
µεταφορών, σωστά διατυπώνεται και διαπιστώνεται η ανάγκη 
ολοκλήρωσης του βασικού οδικού συστήµατος της χώρας, µεταξύ του 
οποίου και ο ΒΟΑΚ.  Ακόµα και ο χαρακτηρισµός του ε ίναι ελλιπής, δεν 
αναφέρεται πουθενά µέσα στο κείµενο ως διευρωπαϊκό δίκτυο – όπως 
είναι.  

Επιπλέον παραλείπεται όχι µόνο το νότιο..,  παραλείπει όχι µόνο το 
νότιο οδικό άξονα, αλλά ακόµα και αυτό τον κατασκευαζόµενο κάθετο 
Ηράκλειο – Μεσσαρά. 

Οφείλει να ενσωµατωθεί το θεσµοθετηµένο στο Χωροταξικό 
Περιφέρειας Κρήτης οδικό δίκτυο, που αποτελείται από το ΒΟΑΚ, το 
σύνολο του ΝΟΑΚ και τους κάθετους άξονες. 

Επίσης δεν αναδεικνύεται η διασύνδεση του Λιµένα Καστελλίου µε 
την Καλαµάτα ως συνέχεια του διευρωπαϊκού δικτύου – τη γνωστή Ιονία 
Οδό, και τη ∆ωδεκάνησο µέσα από την αναβάθµιση των θαλάσσιων 
δρόµων Κισσάµου – Σούδας και Σητείας – Ρόδου. 

Καθώς επίσης και η αναγκαία σύνδεση του αερολιµένα Χανίων µε το 
ΒΟΑΚ ως συνέχεια του διευρωπαϊκού δικτύου. 

Ο ΒΟΑΚ πρέπει να ξεκινά από το δυτικό και να καταλήγει στο 
ανατολικό άκρο της Κρήτης ως δρόµος µε τις ίδιες προδιαγραφές και µε 
χρονικό ορίζοντα αποπεράτωσης το 2013, που τελειώνει το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το 4ο  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
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Σε ότι αφορά τώρα το λιµάνι του Ηρακλείου είχαµε υποβάθµιση στο 
παρών κείµενο, αφού υποβαθµίζεται ο στρατηγικός ρόλος του µε την 
αµφισβήτηση της εµπορευµατικής δραστηριότητας του, αφού δίνεται η 
κατεύθυνση επενδύσεων σε υποδοµές ακτοπλοΐας, φιλοξενίας 
κρουαζιεροπλοίων και θαλάσσιου τουρισµού, ενώ η εµπορευµατική 
κίνηση του εξαρτάται από το λιµάνι του νότου. 

Επίσης φαίνεται να µετατρέπει το λιµάνι του νότου από πύλη 
εισόδου της Κρήτης στο ζητούµενο ρόλο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, 
όπως περιγράφεται από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασµού, σε λιµάνι κοντέϊνερ, αφού αναφέρεται ως νέος 
εξειδικευµένος λιµένας στο νότιο ή κεντρικό νοτιοανατολικό άξονα της 
Κρήτης που θα εξυπηρετήσει τη ναυτιλ ιακή διαδροµή κοντέϊνερ από Άπω 
Ανατολή στην Ευρώπη. 

Εµείς υποστηρίξαµε – και τα δύο Τ.Ε.Ε. – αυτό το οποίο έχει 
διατυπωθεί, έχει γραφτεί και ε ίναι θέση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
στο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο ότι,  το προτεινόµενο λιµάνι του 
νότου εµµένουµε στο χαρακτηρισµό του όπως αναφέρεται στο ισχύον 
χωροταξικό της Περιφέρειας Κρήτης και αναµένουµε τις ειδικές 
επιστηµονικές περιβαλλοντικές και οικονοµοτεχνικές µελέτες 
σκοπιµότητας για τη χωροθέτηση του. 

Τέλος ε ίδαµε να µην φαίνεται πουθενά το νέο αεροδρόµιο στο 
Καστέλλι,  ξεχνά δηλαδή το Εθνικό Πλαίσιο να χωροθετήσει στο χάρτη το 
νέο διεθνές αεροδρόµιο.  Στο αεροδρόµιο Ηρακλείου ταυτόχρονα δινόταν 
και δίνεται ο χαρακτηρισµός διεθνούς σηµασίας όπως και στα αεροδρόµια 
της Κέρκυρας και της Αλεξανδρούπολης, ενώ θα έπρεπε να 
συµπεριληφθεί στην ανώτερη κατηγορία των αεροδροµίων διεθνών 
κόµβων, όπως είναι τουλάχιστον το αεροδρόµιο Αθηνών – Θεσσαλονίκης 
και τώρα έβαλαν και της Ρόδου, από τα οποία το αεροδρόµιο Ηρακλείου 
υποδέχεται όπως είναι γνωστό πολύ µεγαλύτερο αριθµό charter και 
διακίνησης επιβατών. 

Επιπλέον σε ότι αφορά τις περιοχές φυσικού και πολιτιστικού 
πλούτου, ε ίναι απαράδεκτο σε ότι αφορά το Λασίθι,  σε ένα Νοµό που 
υπάρχει ένα µινωικό ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου, το νησί της 
Σπιναλόγκας, το µοναδικό στην Ευρώπη φοινικόδασο του Βάι, το 
Οροπέδιο Λασιθίου και πολλές άλλες περιοχές φυσικού και πολιτισµικού 
πλούτου να µην αναφέρεται ούτε µία περιοχή του Νοµού Λασιθίου.  Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στο χάρτη 10 συγκεκριµένα, ο Νοµός Λασιθίου, ο 
αρχαιοβριθέστερος Νοµός παρουσιάζεται πολιτισµικά και από άποψης 
φυσικού πλούτου ως µια άγονη χερσόνησος.  

 Γενικά υπάρχει πλήρης απουσία προοπτικής για το δίκτυο των 
περιοχών Φύση 2000 και τη σύσταση φορέων διαχείρισης, αφού στο 
σχετικό χάρτη εµφανίζεται µόνο αυτός του εθνικού δρυµού της Σαµαριάς. 

Αυτά ήταν κάποια από τα πιο σηµαντικά σηµεία που επισηµάναµε, 
ξανάλεω ότι εγκρίθηκε οµόφωνα, πράγµα όχι πιστέψτε µε ιδιαίτερα 
εύκολο σε ένα Περιφερειακό Συµβούλιο, και γ ια όσους το παρακολουθούν 
ξέρουν τις αντιθέσεις που αναπτύσσονται, και ήτανε πραγµατικά ένα 
µεγάλο επίτευγµα των δύο Τεχνικών Επιµελητηρίων της Ανατολικής και 
της ∆υτικής Κρήτης. 

Σε ότι αφορά τώρα τις άλλες εκδηλώσεις,  σεµινάρια, ηµερίδες να 
πω, τη συµµετοχή του Προέδρου της ∆.Ε. στην ηµερίδα «Εργασίας» που 
πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε. ∆υτικής Κρήτης για τη 
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σχετική πρόταση από το Πολυτεχνείο Κρήτης για την ίδρυση νέας Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών στη Κρήτη και ειδικότερα στο Πολυτεχνείο. 

Να πω ότι και εµείς σαν Τµήµα και το Τµήµα της ∆υτικής Κρήτης, 
αλλά και το Τ.Ε.Ε. Κεντρικά – µε µια επιστολή την οποία έκανε και 
υπέγραφε ο Γιάννης Αλαβάνος – ταχθήκαµε θετικά.  Και ταχθήκαµε θετικά 
µετά από συγκεκριµένες λογικές οι οποίες έχουν να κάνουν και µε το 
γενικότερο σχεδιασµό τον οποίο πρέπει να έχει το κράτος και βάζει 
ζητήµατα το Υπουργείο Παιδείας ότι τα Πανεπιστήµια θα πρέπει να 
ιδρύονται µέσα από µια συγκεκριµένη λογική και όχι από λογικές σε κάθε 
πόλη και σε κάθε χωριό και µια σχολή. 

Πιστεύουµε ότι τις εξυπηρετεί αυτές τ ις λογικές η ίδρυση ενός 
Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών στην Κρήτη, ένα νησί που παρουσιάζει 
µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης, ένα νησί το οποίο υποδέχεται το 4ο  
Προγραµµατικό Πλαίσιο και θα γίνουν αρκετά σηµαντικά έργα, ένα νησί το 
οποίο έχει ένα καλό Πολυτεχνείο µε πέντε νέες ειδικότητες, τώρα 
πρόσφατα ιδρύθηκε η έκτη κλασική των Αρχιτεκτόνων και θεωρούµε ότι 
δικαιούται να έχει και µια σχολή Πολιτ ικών Μηχανικών, άλλη µια κλασική 
σχολή η οποία θα το ισχυροποιήσει.  

Όλοι οι Πρόεδροι των Πολυτεχνικών Σχολών που είχαν έρθει από το 
Εξωτερικό ήταν θετικότατοι και ε ίπαν ότι µάλλον η ίδρυση νέων σχολών 
Πολιτικών Μηχανικών όταν υπάρχουν τα εχέγγυα θα βοηθήσουν και τα 
άλλα τµήµατα, και το βλέπουν προς τη θετική κατεύθυνση.  Η µόνο 
σφοδρή αντίθεση η οποία υπήρξε ήτανε από το Μετσόβειο, από το Τµήµα 
των Πολιτικών Μηχανικών του Μετσοβείου.  Και αυτή την κόντρα τη 
ζήσαµε και στην Αθήνα στη δεύτερη µέρα της συνάντησης που ε ίχαµε οι 
Πρόεδροι,  όπου η Κοσµήτορας του Τµήµατος των Πολιτ ικών Μηχανικών 
του Μετσοβείου έκανε σφοδρή επίθεση στο Πρύτανη του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, επειδή διεκδικεί την ίδρυση στη Περιφέρεια µιας νέας σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών . . . .  (αλλαγή κασέτας). ..την εκδήλωση, την πολύ 
επιτυχηµένη οµολογουµένως εκδήλωση σε συνεργασία µε την Α΄ 
Εκθεσιακή στα πλαίσια της δεύτερης έκθεσης «Οικοδοµών 2007» και της 
έκτης έκθεσης «Ψύξη – Θέρµανση» στο οποίο ε ίχαµε τέσσερις πολύ 
καλούς συναδέλφους από το Τµήµα, που µίλησαν για κάποια 
συγκεκριµένα εξειδικευµένα ζητήµατα που ε ίχαν να κάνουν µε τις νέες 
τεχνολογίες που υπάρχουν και σε ότι αφορά τα υλικά, αλλά και τους 
τρόπους κατασκευής. 

Πραγµατικά ήτανε µια έκπληξη για όλους όσους συµµετείχαµε, η 
αθρόα συµµετοχή συναδέλφων, και το πόσο πολύ ενδιαφέρονται και 
διψούν οι συνάδελφοι µηχανικοί για τέτοια συνέδρια, γ ια τέτοιες ηµερίδες, 
σε συνδυασµό πάντα – ίσως και αυτό να ‘ταν η επιτυχία – µε µια έκθεση 
παρουσίασης των νέων επιτευγµάτων, που ε ίχαν να κάνουν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, µε την οικοδοµή.  Και πραγµατικά νοµίζω ότι 
οφείλουµε να πούµε συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους οποίους 
βοήθησαν από τη ∆.Ε.,  και αναφέροµαι στο Ζαχαρία τον Ασσαριωτάκη 
συγκεκριµένα, στο να στηθεί αυτή η εκδήλωση και να πετύχει σε ένα 
τέτοιο ικανοποιητικό βαθµό. 

Είχαµε λοιπόν όπως είπα ήδη µέσα στο Νοέµβριο το τριήµερο 
συνέδριο µε θέµα «Αναπτυξιακός – Χωροταξικός Σχεδιασµός και 
Περιβάλλον», όπου δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, νοµίζω ότι όσοι 
συµµετείχατε και το ε ίδατε από κοντά πραγµατικά νοµίζω ότι ε ίναι ένα 
από τα συνέδρια τα οποία συζητήθηκαν και συζητιούνται ακόµα πάρα 



Συνεδρίαση 1α       16
ης
  Ιανουαρίου  2008         σελίς   20 

 

πολύ, όχι µόνο σε επίπεδο Κρήτης αλλά σε όλη την Ελλάδα.  Ήταν ένα 
από τα συνέδρια τα οποία αναπτύχθηκε.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε µε συγχωρείς, αυτά θα τα 
αναπτύξεις µετά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Α, ωραία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί υπάρχει επόµενο θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πολύ σωστά το λέει ο Πρόεδρος, υπάρχει 
θέµα επόµενο, το 6ο  νοµίζω θέµα, το 7ο ,  δεν θυµάµαι ποιο θέµα ε ίναι,  
οπότε ας το συζητήσουµε εκεί.  

Λοιπόν, τώρα λίγο για τ ις εκδηλώσεις να πω ότι,  είχαµε µια πολύ 
σηµαντική εκδήλωση, διοργάνωσε το Τµήµα µας µε την Ελληνική 
Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης ένα σεµινάριο για την ψηφιακή 
φωτογραφία το οποίο διενεργήθηκε εδώ, έγινε και κάποια εκδροµή και θα 
υλοποιήσουµε την τρίτη φάση µετά την εκδροµή µια έκθεση φωτογραφίας 
από τους συµµετέχοντες, γύρω στο Μάρτη το υπολογίζουµε, µε πάρα 
πολύ µεγάλη επιτυχία.  Ήδη υπάρχουνε πάρα πολλοί συνάδελφοι που 
µας ζητάνε να συνεχίσουµε τέτοιας µορφής εκδηλώσεων, που ενώ 
φαίνεται ότι είναι λ ίγο ξέτερες από το χώρο µας, εµείς νοµίζουµε ότι και 
πρέπει να συνεχίσουµε να κάνουµε και να τη στηρίξουµε και να 
εµµείνουµε στη λογική να κάνουµε εκδηλώσεις τέτοιου χαρακτήρα. 

Έγινε προχθές η εκδήλωση για τα παιδιά µας, µια πολύ πετυχηµένη 
εκδήλωση.  Και να σας ανακοινώσω ότι,  γ ια εννιά του µήνα – για όσους 
δεν το ξέρετε – ε ίναι προγραµµατισµένη η κοπή της πίτας µας, στην 
οποία πιστεύω ότι άπαντες και τα 50 µέλη της «Α» θα πρέπει να 
συµµετέχουν και να βοηθήσουν στη καλύτερη πραγµατοποίηση αυτή της 
εκδήλωσης. 

Τώρα, σε ότι αφορά το ασφαλιστικό, το οποίο ε ίναι το µεγάλο θέµα, 
το οποίο µας απασχολεί όλους και το οποίο έχουµε ξεκινήσει ήδη µέσα 
από το ∆εκέµβριο, µέσα από τη συµµετοχή µας στις κινητοποιήσεις να 
βλέπουµε πως θα αντιµετωπίσουµε την Κυβερνητική έτσι διάθεση για 
ενοποίηση και ουσιαστικά εξαφάνισης του ταµείου µας. 

Συµµετείχαν πολλοί από µας που ε ίµαστε σήµερα εδώ, ίσως οι 
περισσότεροι στη πορεία διαµαρτυρίας στις 12 του µήνα, µια µεγάλη 
πορεία, ίσως από τις µεγαλύτερες που έγιναν στο Ηράκλειο, από τις 
µεγαλύτερες πορείες διαµαρτυρίας που έγιναν ποτέ στο Ηράκλειο και 
διοργανώθηκε µε όλους τους φορείς από τη ΓΕΣΕΕ και από την Α∆Ε∆Υ. 

Στις 19 του µήνα συµµετείχε µια «Α», µια αρκετά πολυµελή «Α» θα 
έλεγα στην Αθήνα, στα Προπύλαια για τον ίδιο λόγο, η οποία ήταν µόνο 
των επιστηµονικών φορέων που είναι προς ενοποίηση τα ταµεία τους, 
εµείς δηλαδή, οι γ ιατροί,  οι δικηγόροι και οι δηµοσιογράφοι,  όπου επίσης 
ήταν πολύ πετυχηµένη, πάρα πολύ πετυχηµένη εκδήλωση. 

Παρόλα αυτά απ’ ότι φαίνεται η Κυβέρνηση δεν λέει να βάλει νερό 
στο κρασί της, δεν θέλει να πάρει τα µηνύµατα, ίσως την απασχολεί µόνο 
τι γράφουνε οι εφηµερίδες, τι  λένε οι δηµοσιογράφοι και τα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης, και απ’ ότι διαχέεται έτσι υπό µορφή πληροφόρησης οι 
δηµοσιογράφοι θα ‘ναι τελικά το µόνο ταµείο που θα γλιτώσουν την 
ενοποίηση. 
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Γι’ αυτό ακριβώς.. ,  ήδη υπήρξε µια απόφαση την οποία σας τη 
διάβασε ο Πρόεδρος, έγινε συνάντηση στην Αθήνα.  Χθες το βράδυ 
είχαµε ακριβώς την ίδια συνάντηση όλοι οι κλαδικοί σύλλογοι της 
ανατολικής Κρήτης και το Προεδρείο της ∆.Ε. και η ∆.Ε. εδώ στο 
Ηράκλειο, όπου αποφασίσαµε την κλιµάκωση του αγώνα. 

Θα πρέπει να καταλάβουµε ότι όλοι,  ο καθένας από εµάς έχει 
ευθύνη να συµµετέχουµε µε κάθε τρόπο που κρίνουµε πρόσφορο και µε 
όσο το δυνατό πιο δυναµικό τρόπο στις επόµενες κινητοποιήσεις που θα 
κάνουµε.  Καταλήξαµε ότι θα πρέπει πέρα από µια αποχή ή µια απεργία 
την οποία θα κηρύξουµε, θα πρέπει να µαταιωθούν κάποιες δηµοπρασίες.  
Αυτό το βάρος δεν µπορεί να το σηκώσει σε καµία των περιπτώσεων ούτε 
η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ – ούτε οι Εργολήπτες, ε ίναι µια υπόθεση την οποία θα 
πρέπει να τη στηρίξουµε µε κάθε τρόπο όλοι µας, να συνεισφέρουν όλοι 
οι κλαδικοί σύλλογοι ή ο καθένας από µας µεµονωµένα και το Τεχνικό 
Επιµελητήριο. 

Θα υπάρξει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο µετά από συνεννόηση και 
µετά θα δούµε µε την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ποια είναι τα µεγάλα έργα που θα ‘χε 
νόηµα να χτυπήσουµε στη Κρήτη, και βέβαια αντίστοιχα πιστεύουµε και 
πρέπει να γίνουν σε όλη την Ελλάδα, και εκεί πραγµατικά σας καλώ 
όλους να δείξουµε ότι δεν θα περάσει έτσι απλά αµαχητί η όποια 
επιβουλή υπάρχει απέναντι στο ταµείο µας. 

Τώρα σε ότι αφορά την οργάνωση και την υποδοµή του τµήµατος, 
έχουµε πει από την αρχή ότι ε ίµαστε σε µια πολύ µεταβατική περίοδο, 
δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι συµβαίνει,  αλλάζουν πολλά πρόσωπα στο ότι 
αφορά τη διοίκηση και το διοικητικό κοµµάτι λόγω του ότι φτάνουν πλέον 
στα συντάξιµα χρόνια.  Συγκεκριµένα έχει αποχωρήσει από τη 
Γραµµατειακή Υποστήριξη η Κούλα, ο Μανόλης ο Κατσιδονιώτης 
ετοιµάζεται να φύγει µέχρι το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, ίσως να µείνει λίγο 
παραπάνω, η Αρετή θα φύγει από την βιβλιοθήκη. 

Αύριο έχουµε µια συνάντηση η ∆.Ε. µε τους επικεφαλείς των 
παρατάξεων για να κάνουµε ένα ολοκληρωµένο σχεδιασµό για τη 
διοικητική υποστήριξη και το προσωπικό, να δούµε τι ανάγκες έχουµε, 
πως µπορούµε να υποστηρίξουµε το τµήµα καλύτερα, να δούµε πως θα 
λειτουργήσει το ΙΕΚΕΜ καλύτερα, όλα τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν 
µε την καλή και την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος µας.  Να δούµε 
ποιους νέους ανθρώπους και µε ποιους τρόπους θα τους πάρουµε, γιατί 
απ‘ ότι φαίνεται µέσω των διαδικασιών ΑΣΕΠ τα πράγµατα δεν ε ίναι και 
τόσο εύκολα, θα πάρει κάµποσο καιρό, ίσως ένα µε δύο χρόνια για να 
πληρωθούν οι όποιες κενές θέσεις.  

Επίσης βρήκαµε µια λύση και ήδη έχουµε εξασφαλίσει κάποιους 
ανθρώπους από τον ΟΑΕ∆, έχουµε τα στοιχεία τους, θα έρθουµε σε 
επαφή µαζί τους, θα υπογράψουµε κάποιες συµβάσεις, για 18µηνες 
συµβάσεις όπου θα πληρώνονται πλήρως από τον ΟΑΕ∆ για 8ωρη 
απασχόληση κανονικά.  Εµείς είχαµε ζητήσει πέντε ανθρώπους βέβαια 
και Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης δυστυχώς..,  και µηχανικούς 
συγκεκριµένα ε ίχαµε ζητήσει,  δυστυχώς µας έστειλαν πέντε ανθρώπους 
είπαν ότι δεν έχουν, δεν παίρνουν µάλλον, δεν διαθέτουν από τον ΟΑΕ∆ 
µηχανικούς και Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, µας έστειλαν βιογραφικά 
για πέντε ανθρώπους ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  Είναι χρήσιµοι και 
αυτοί,  θα τους αξιοποιήσουµε και αυτούς, και αν όχι τους πέντε τους δύο 
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ή και τους τρεις σε επίπεδο της διοικητικής υποστήριξης του Τµήµατος 
µας. 

Επίσης όλοι έχετε διαπιστώσει το νέο τρόπο λειτουργίας που 
δείχνει την αντίληψη µας και την εξωστρέφεια, που είπαµε από την αρχή 
ότι ε ίναι η βασική επωδός αυτής της διοίκησης. 

Η νέα ιστοσελίδα µας ε ίναι ήδη στον αέρα, εµπλουτίζεται συνεχώς, 
θέλουµε όλα τα εργαλεία..,  και ήδη από αύριο θα ξεκινήσουµε να βάζουµε 
τις οµάδες εργασίας στην ιστοσελίδα, όλες οι αποφάσεις της ∆ιοικούσας, 
της «Α» ήδη ο Πρόεδρος έχει φροντίσει – ε ίναι αναρτηµένες.  Όλα όσα θα 
‘ναι χρήσιµα όχι µόνο για µας αλλά και γ ια τους πολίτες του Ηρακλείου, 
που έχουν να κάνουν µε τα τεχνικά ζητήµατα, θα προσπαθήσουµε να 
είναι πάνω στην ιστοσελίδα µας και να ανανεώνεται συνεχώς, και ε ίναι 
ένα µέσω δυναµικό επικοινωνίας όλων µας. 

Και επιπλέον το νέο τρόπο επικοινωνίας µας, τον οποίο έχουµε δει 
ότι έχει τεράστια αποδοχή, µε το MAS-MAILING, για όλα τα τρέχοντα τα 
οποία έχουµε σαν ενηµέρωση είτε από το Κεντρικό Τ.Ε.Ε. – είτε σαν 
αποφάσεις δικές µας, τις οποίες θα στείλουµε δύο ή τρεις φορές τη 
βδοµάδα αν θυµάµαι καλά σε όλα τα µέλη τα οποία µας έχουν διαθέσει το 
E-mail τους. 

Να πω ότι επίκειται να διοργανώσουµε, δεν αναφέρεται εδώ µέσα, 
µια πολύ σηµαντική εκδήλωση, ήταν να έχει ήδη προγραµµατιστεί και να 
γίνει µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, δυστυχώς κάποιες δυσκολίες δεν µας το 
επέτρεψαν, σε σχέση µε µια οµάδα εργασίας που έχουµε κάνει – ήδη 
έχουµε συγκροτήσει – και µελετάει έτσι πως θα βγει ένας µπούσουλας για 
τους αρχιτέκτονες που θα ασχοληθούν µε την υποστήριξη µιας 
προγραµµατικής σύµβασης που θα υπογράψουµε αργότερα µε τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, για την µελέτη 200 περίπου οικισµών 
για το να υποστηριχθεί ο φάκελος και η µελέτη για να κατατεθούν µετά 
για να ανακηρυχθούν παραδοσιακοί οικισµοί. 

Αυτά ε ίναι προς το παρόν τα οποία σχεδιάζουµε, δεν ξέρω αν 
θυµάµαι,  αν ξεχνάµε κάτι.  

Ναι,  πάνω στο πάνελ είναι η πρόσκληση για µια πολύ σηµαντική 
εκδήλωση που κάνουµε τώρα στις 29 του Νοέµβρη σε συνεργασία µε το 
∆ήµο Ηρακλείου, θα σας παρακαλούσα να πάρετε προσκλήσεις,  γ ια το 
ποδήλατο και τους νέους τρόπους ας πούµε που θα πρέπει οι σύγχρονες 
πόλεις και τους εναλλακτικούς τρόπους που θα πρέπει να βάλουν στον 
τρόπο πρόσβασης τους προς το κέντρο των πόλεων οι δηµότες και οι 
πολίτες.  Μια σηµαντική εκδήλωση την οποία το βιβλίο το οποίο θα 
παρουσιαστεί ε ίναι έκδοση του Τεχνικού Επιµελητηρίου και τρία πολύ 
εκλεκτά µέλη µας, Καθηγητές του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, 
έχουν συγγράψει.  

Λοιπόν, συνάδελφοι σας ευχαριστώ, ελπίζω να µην σας κούρασα 
πάρα πολύ, και ε ίµαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις ή εξηγήσεις ή ό,τι 
άλλο θα χρειαστεί. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ανοίγει κατάλογος ατόµων που θέλουν 
να ρωτήσουν, εγώ θέλω να κάνω µια ερώτηση, γράφοµαι,  άλλος;  
Έκλεισε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο Στέλιος. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Στέλιος Ορφανός, άλλος; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Κανείς.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  κανείς.  

Εγώ Πρόεδρε ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, επειδή διαβάζω 
εδώ ότι έχει γ ίνει και πολύ ιστορία σε διάφορα έντυπα, και στο ΤΑΥ, και 
στο Ε.∆.,  η εκδήλωση που έγινε στο Πολυτεχνείο, η ηµερίδα µάλλον που 
έγινε στο Πολυτεχνείο Κρήτης . . . . . .η εκδήλωση που έγινε για την ηµερίδα, 
υπάρχει σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου να ιδρυθεί το 
Τµήµα;  ∆ιότι υπάρχει στο πρακτικό της Μ.Ε. Παιδείας, κατόπιν 
προτάσεως της Μωροπούλου, ζητάνε από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µε τη σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου να 
δηµιουργούνται οι διάφορες σχολές ή διάφορα τµήµατα πέρα δώθε. 

Εγώ διαβάζοντας το άρθρο που έχει µέσα το Ε.∆. στις 5 Νοεµβρίου 
του 2007 από την οµιλία του Αλαβάνου, από τις επιφυλάξεις που 
εκφράζει η Μαρία Μιµίκου, ε ίναι η Πρόεδρος της Σχολής των Πολιτικών 
Μηχανικών του ΕΜΠ, δεν βγάζω το συµπέρασµα ότι υπάρχει η σύµφωνη 
γνώµη από το Τ.Ε.Ε. για την ίδρυση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 
στο Πολυτεχνείο Χανίων, και θεωρώ – όπως το είχα θέσει τότε και στη 
∆ιοικούσα όταν γινόταν η συζήτηση – το πρώτο πράγµα που πρέπει να 
σκεφτεί το Τεχνικό Επιµελητήριο ε ίναι εάν επιβάλλεται αυτή η ίδρυση, 
διότι έχει ορισµένα νούµερα εδώ τα οποία ε ίναι ανησυχητικά. 

Και όπως γράφεις και εσύ και στην οµιλία σου, λες ότι θα πρέπει να 
στελεχωθεί το δηµόσιο µε Πολιτικούς Μηχανικούς, µα η στελέχωση ή µη 
του δηµοσίου δεν έχει σχέση µε την ίδρυση ή µη της Σχολής, ε ίναι 
απόφαση πολιτική που δεν προσλαµβάνουν µηχανικούς, Πολιτικούς 
Μηχανικούς.  Υπάρχει πληθώρα, απ’ ότι γράφει εδώ 25.813 Πολιτικοί 
Μηχανικοί υπάρχουν στη χώρα. 

Το ερώτηµα µου είναι αν υπάρχει η σύµφωνη γνώµη, µετά και από 
τη συνάντηση που είχατε που ε ίπες ότι υπάρχει η αντίδραση της Κας 
Μιµίκου, αν υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του Τ.Ε.Ε. να δηµιουργηθεί αυτή 
η Σχολή.  Αυτό ε ίναι το ερώτηµα µου. 

Ο συνάδελφος ο Ορφανός. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Πιο πολύ διαδικαστική ε ίναι,  δηλαδή και προς εσένα και 
προς τον Πρόεδρο, επειδή αναφέρθηκε αρκετά σε σχέση µε το συνέδριο 
για το Αναπτυξιακό, για το Χωροταξικό Σχεδιασµό ο Πρόεδρος, τι  θα 
πούµε στο 5ο  θέµα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ είπα.. .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  ∆ηλαδή τι σκέφτεται ο Πρόεδρος.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ακριβώς, θα γίνει. . .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  . . .και τ ι σκέφτεσαι εσύ για το 5ο  θέµα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, θα γίνει.. ,  σαφώς περίπου 20 
άτοµα παρακολούθησαν το συνέδριο, βεβαίως οι περισσότεροι ήταν και 
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της ∆ιοικούσας.  Κάναµε ένα συνέδριο νησιώτικων περιοχών του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου στο Ηράκλειο, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει µια 
αξιολόγηση αυτού του συνεδρίου, αυτά που ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο 
να λέει ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας, ότι ήταν ένα πετυχηµένο συνέδριο, 
τώρα το πετυχηµένο δεν ξέρω πως βγαίνει,  κατά την άποψη µου ε ίναι 
από την ποιότητα του και όχι από τη συµµετοχή του. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, µπράβο, έτσι;   Λοιπόν.. . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τα πάντα θα κριθούν, τα πάντα θα 
κριθούν, θα αξιολογηθεί το συνέδριο.  Καταρχάς.. . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  όχι επί της ουσίας. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Ε, πως; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Καταρχάς άξιζε τον κόπο να το 
κάνουµε ή όχι;  ∆ιαθέσαµε ορισµένα χρήµατα, το Τεχνικό Επιµελητήριο 
µας έστειλε 30.000 ευρώ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πιάσανε τόπο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πιάσανε τόπο;  Απλά το ερώτηµα, 
20.000 δεν βάλαµε και εµείς. .,  δεν ξέρω αν κόστισε τόσο, θα µας 
ενηµερώσεις πόσο κόστισε, τι έγινε και τι δεν έγινε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το οργανωτικό κοµµάτι λοιπόν. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το οποιοδήποτε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το οποιοδήποτε, θα δεις µετά τη 
συζήτηση που θα γίνει.  

Πρόεδρε έχεις το λόγο, η ερώτηση η δεύτερη απευθυνόταν σε εµένα 
την απάντησα, την ερώτηση τη δική µου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν, στη συζήτηση που έγινε στο 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  καταρχάς να πούµε γι’  αυτό που µας ενδιαφέρει εµάς, 
αναπτυχθήκανε κάποιοι προβληµατισµοί όπου εντέλει όµως καταλήξαµε 
στην απόφαση του το να ε ίµαστε, να µεταφέρω εγώ ότι το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
είναι θετικό για την ίδρυση του Πολυτεχνείου για συγκεκριµένους λόγους, 
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τους οποίους ε ίπα ήδη, ε ίναι και στο κείµενο και στην οµιλία µου την 
οποία κατέθεσα τότε.  Το ίδιο έγινε και από την πλευρά του Τµήµατος 
∆υτικής Κρήτης, µετά από µια συζήτηση που έγινε στο.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το ερώτηµα µου είναι για το Τ.Ε.Ε.. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Γ ια το Κεντρικό, το Κεντρικό.. ,  προφανώς 
όταν έστειλε την επιστολή ο Γιάννης ο Αλαβάνος ήταν θετικότατος ή 
άφηνε να εννοηθεί ότι ήταν θετικός και πέταγε το µπαλάκι κατά κάποιο 
τρόπο στα δύο..,  που το ‘λεγε ξεκάθαρα στο κείµενο του, ότι επιπλέον οι 
εκπρόσωποι, οι Πρόεδροι των δύο Τµηµάτων οι οποίοι ζουν την 
πραγµατικότητα την αναπτυξιακή, την εκπαιδευτική, την ερευνητική στο 
νησί,  ε ίναι οι καθ’  ύλην αρµόδιοι για να πουν και να πάρουν θέση σε ότι 
αφορά το Τεχνικό Επιµελητήριο.  µας πέταγε λίγο το µπαλάκι.  

Στη συνέχεια στη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα, και η οποία απ’ 
ότι κατάλαβα εγώ, το ‘χα πει και πριν και το διαπίστωσα και ιδιοίς 
όµµασι,  προκλήθηκε µετά από παρέµβαση της Μιµίκου.  ∆ηλαδή όλα αυτά 
τα οποία είχαµε βάλει στη ατζέντα να συζητήσουµε για θέµατα παιδείας 
δεν συζητήθηκαν παρά ακροθιγώς.  Η όλη συζήτηση της δεύτερης µέρας 
ήταν για την ίδρυση Πολιτικών Μηχανικών στα Χανιά και η τεράστια 
αντίδραση που υπήρχε από το Μετσόβειο. 

Επί της ουσίας λοιπόν, αυτό που διαπίστωσα εγώ Πρόεδρε και εκεί 
πείστηκα ακόµα περισσότερο ότι χρειάζεται να ιδρυθεί το Πολυτεχνείο, 
ήτανε από την µια πλευρά ένα ακαδηµαϊκό κατεστηµένο, ένα παρωχηµένο 
κατεστηµένο που έλεγε, εγώ είµαι η κορωνίδα αυτή τη στιγµή σε ότι 
αφορά τους Πολιτικούς Μηχανικούς, οι όποιες αποφάσεις θα γίνουν για 
ίδρυση ή για ό,τι αφορά τους Πολιτικούς Μηχανικούς θα πρέπει να 
υπάρχει η σύµφωνη γνώµη µου, και δεν µπορεί να προχωράει κανείς – 
πόσο µάλλον το Τεχνικό Επιµελητήριο – ε ίτε να εκφράζει κάθε άποψη, 
εάν δεν έχετε πάρει πρώτα τη σύµφωνη γνώµη τη δικ ιά µας.  Κάπως έτσι 
έβγαινε µετά απ’ όσα έλεγε η Μιµίκου. 

Αυτό το οποίο εµένα µε προβληµάτισε και µε έκανε να πειστώ 
ακόµα περισσότερο ότι,  δεν έβαλε ζητήµατα π.χ. έχουµε υπερπαραγωγή 
Πολιτικών Μηχανικών, δεν έβαλε τέτοιο ζήτηµα ότι έχουµε πολλούς 
Πολιτικούς Μηχανικούς π.χ. στην Ελλάδα ή ποια είναι η αναλογία, που 
είχαµε µελετήσει εµείς κάποιους πίνακες και αποδεικνύεται ότι στην 
Κρήτη έχουµε πολύ λιγότερους Πολιτικούς Μηχανικούς, και ε ίχαµε βρει 
τότε µε τον Νίκο τον Τσικαλάκη στατιστικά τα νούµερα ότι ε ίναι νοµίζω οι 
µισοί απ’ ότι ε ίναι κατ’ αντιστοιχία πληθυσµού στην Αθήνα και σε άλλα 
µέρη, δεν ε ίδαν τέτοια ζητήµατα, έβαλαν τα ζητήµατα καθαρά τα 
εκπαιδευτικά.  

∆ηλαδή τα αντεπιχειρήµατα του Μετσοβείου ήταν ότι,  εµείς λέµε ότι 
θα πάρουµε 200 Πολιτικούς Μηχανικούς και µε το που ξεκινάει η 
ακαδηµαϊκή χρονιά έρχονται άλλοι 150 περίπου ή και 200, γ ίνονται 400 
απ’ όλα τα άλλα περιφερειακά ιδρύµατα και µας πνίγουν τη σχολή µας, 
και ότι ουσιαστικά τα περιφερειακά τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών 
υπάρχει µια εξαγωγή φοιτητών προς το Μετσόβειο, όπου αυτό 
υποβαθµίζει και τα περιφερειακά τµήµατα και το ίδιο το τµήµα των 
Πολιτικών Μηχανικών του Μετσοβείου.  Αυτό ήταν το κύριο, ότι δηλαδή 
ουσιαστικά δεν έχει αξία και νόηµα από τη στιγµή που φεύγουν οι 
Πολιτικοί Μηχανικοί από την επαρχία και µετά ζητάνε να πάνε στο κέντρο. 
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Εκεί λοιπόν ε ιπώθηκε από πάρα πολλούς φορείς ότι µπορεί να 
υπάρξει µια απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας να µειωθεί ο αριθµός 
που παίρνει το τµήµα των Πολιτ ικών Μηχανικών, αν πούµε ότι στα Χανιά 
θα πάνε 50 – 60, γ ιατί για τέτοια µεγέθη µιλάµε στα Χανιά, πάνω από 60 
άτοµα δεν θα πάρουν – όχι µόνο στην πρώτη χρονιά αλλά και σε βάθος 
10ετίας, 50 άτοµα θα παίρνουν κάθε χρόνο, να µειωθούν από τους 250 
του Μετσοβείου να πάνε 200, ‘γ ιναν τέτοιες προτάσεις.  

Και όπως επίσης έβαλε το ζήτηµα του κατά πόσο ας πούµε οι 
ακαδηµαϊκές και οι ερευνητικές και οι εργαστηριακές υποδοµές του 
Πολυτεχνείου Κρήτης ε ίναι ικανές να αντέξουν ένα τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών.  Έβαλε ακαδηµαϊκού δηλαδή και εκπαιδευτικού χαρακτήρα το 
Μετσόβειο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ανοίγει ο κατάλογος των οµιλητών, 
ακούω για την…....Της ∆ιοικούσας, την ενηµέρωση της ∆ιοικούσας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άλλος;  Λοιπόν, θα σας διαβάσω τα 
ονόµατα αυτών που θέλουν να µιλήσουν, Φανουράκης, Κενδριστάκη, 
Βρέντζου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Κανείς άλλος;  Ο Ορφανός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο Ορφανός και κλείνει ο κατάλογος, 
ειδικός.. , να τα σηκώνετε γρήγορα παιδιά ε ίπαµε. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπα, κανένας άλλος;  ∆εύτερη 
πρόσκληση έκανα. 

Λοιπόν συνάδελφοι,  ένα λεπτό, ένα λεπτό, ποιος ε ίναι ο ε ιδικός 
οµιλητής από σας; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Που ε ίναι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ειδικός οµιλητής της παράταξης σας. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Θα µιλήσεις παραπάνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα µιλήσεις παραπάνω, ο συνάδελφος 
Φανουράκης ε ίναι ειδικός οµιλητής.  Από την ΑΜΑΚ; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι τέσσερα λεπτά ο καθένας, 
σε ε ίκοσι λεπτά πρέπει να τελειώσετε. Ο συνάδελφος Φανουράκης έχει το 
λόγο. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι θα ‘µαι σύντοµος αρκετά οπότε.. .  

Το ένα που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι,  στη νέα ιστοσελίδα Πρόεδρε 
δεν βλέπω να υπάρχει χώρος για παρατάξεις,  δεν ξέρω τι. .,  αν υπάρχει 
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κάποια σκέψη ή αν είναι το ότι είµαστε σε µια µεταβατική κατάσταση που 
γίνεται µια διαµόρφωση..,  να µου πείτε αυτό. 

Τώρα το δεύτερο, σαν πιο γενική παρατήρηση είναι ότι,  έχει 
περάσει πάνω από ένα χρόνο από τότε που µαζευτήκαµε – εκλεγήκαµε 
εδώ πέρα και οι µόνιµες επιτροπές απ’ ότι ξέρω δεν δουλεύουνε ας 
πούµε, οπότε.. . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Και να µας πείτε δηλαδή σ’ αυτό το θέµα, αλλά κυρίως 
είναι ότι πρέπει να υπάρχει µια γρήγορη ενεργοποίηση µε ουσιαστικά 
θέµατα, που θα πρέπει σ’ αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσει και η 
∆ιοικούσα που.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούµε το συνάδελφο. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  . . .έχει πιο πολλά θέµατα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Κενδριστάκη. 
 
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ:  Εγώ θα ήθελα να σας κάνω µια ανακοίνωση, έτυχε 
προσωπικά και έλαβα ένα E-mai l από το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, 
το Κεντρικό Τµήµα, ότι έχει συσταθεί µια µόνιµη επιτροπή νέων 
Πολιτικών Μηχανικών.  Σ’  αυτό το E-mail περιέχεται ένα ερωτηµατολόγιο 
που αφορά νέους µηχανικούς µέχρι ηλικ ίας 35 ετών και έχει σταλεί σε 
όλα τα µέλη σε όλη την Ελλάδα, για το λόγο ότι στο Ηράκλειο και ούτε 
στο Νοµό Λασιθίου δεν υπάρχει Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών έλαβα 
την πρωτοβουλία να σας το θέσω υπόψιν. 

Από ‘κεί και πέρα θα παρακαλούσα και να γίνει ανάρτηση αυτουνού 
του ερωτηµατολογίου στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.,  αλλά και εµείς τα ίδια 
τα µέλη, όσοι ε ίµαστε Πολιτ ικοί Μηχανικοί να το δώσουµε σε φίλους µας, 
σε άλλα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου, ώστε να συµπληρωθεί και να 
στείλουµε και ένα στατιστικό δείγµα και από το Νοµό Λασιθίου αλλά και 
από το Νοµό Ηρακλείου στο Κεντρικό Τµήµα απάνω.  Αυτά. 

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Βρέντζου. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέµα, στο θέµα που αφορά την 
ίδρυση Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Θεωρώ καταρχήν ότι το θέµα αυτό ε ίναι πολύ πιο σοβαρό, απ’ ότι 
το να µπορούµε εύκολα να πούµε ένα µεγάλο ναι σ’ αυτό.  Γενικά 
βλέπουµε ότι η ίδρυση σχολών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν 
ακολουθεί καµία λογική, όχι µόνο των Πολιτικών Μηχανικών, όλων γενικά 
και των πολυτεχνικών και των άλλων σχολών. 

Βλέπουµε γενικώς, αυτή τη περίοδο ειδικά έχουµε µια αναταραχή σε 
θέµατα επαγγελµατικών δικαιωµάτων κ.λ.π.,  κ.λ.π.,  όπου γίνεται ένα 
χάος και από την άλλη το Τ.Ε.Ε. δεν έχει κάνει κάποια στοιχεία που θα 
µπορούσανε ίσως να βοηθήσουνε και να µπουν κάποιοι κανόνες, για να 
δούµε αν πράγµατι υπάρχουν λόγοι και ποιοι ε ίναι αυτοί οι λόγοι για να 
προχωρήσουµε στην ίδρυση σχολών. 
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Και εγώ αναρωτιέµαι και γ ιατί όχι και Χηµικών Μηχανικών;  ∆ηλαδή 
αν βάλουµε.. , ή Μηχανολόγων, δηλαδή αν πούµε ότι θέλουµε να 
ενισχύσουµε γενικά το Πολυτεχνείο ας πούµε Κρήτης στα Χανιά, θα 
µπορούσαµε να πούµε ναι σε όλες τις σχολές των Μηχανικών, ή 
αντίστοιχα θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε και µια.. , να ιδρυθεί και στην 
Μυτιλήνη ας πούµε σχολή. 

∆εν έχουµε κανόνες, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει ένα µέτρο, 
δεν υπάρχει κάποια έρευνα και θεωρώ ότι πρέπει να είµαστε 
επιφυλακτικοί στο να δηµιουργούνται γενικά τµήµατα, στο να βγάζουµε 
συναδέλφους οι οποίοι δεν ξέρω σε τι αγορά ας πούµε πλέον µπορεί να 
σταθούν και να ανταποκριθούν, και θεωρώ ότι το να ε ίναι και να 
ιδρύονται σχολές γενικά µηχανικών, ακόµα και των παραδοσιακών 
σχολών – όπως είναι ας πούµε οι πολιτικοί,  κάπου µπορεί να οδηγήσει 
και σε µια υποβάθµιση όταν ας πούµε είµαστε πάρα πολλοί.  

Στην Πάτρα ας πούµε που σπούδασα εγώ θυµάµαι από ένα σηµείο 
και µετά δεν ‘βρισκαν δουλειά, τους ‘παιρναν σαν σχεδιαστές, ήταν τόσοι 
Πολιτικοί Μηχανικοί – επειδή ήτανε στην πόλη τους – που ‘φευγαν όλοι 
για Αθήνα, δεν υπήρχε δουλειά γι’  αυτούς. 

∆ηλαδή, θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να βάλουµε κάποια κριτήρια, να 
το δούµε πολύ πιο σοβαρά και να προβληµατιστούµε περισσότερο.  ∆εν 
λέω γενικά όχι,  αλλά λέω ότι πρέπει να το σκεφτούµε, πρέπει να βάλουµε 
παραµέτρους για να µπορούµε πράγµατι να πούµε ότι ναι, αυτή η σχολή 
πρέπει να ιδρυθεί ή δεν πρέπει να ιδρυθεί, ε ιδικά όσον αφορά 
Μηχανικούς που ε ίναι άµεσα εµπλεκόµενο µε µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος ο Ορφανός. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Σε τρία σηµεία θέλω να σταθώ, το πρώτο, όλη η συζήτηση 
σε σχέση µε το χωροταξικό, είτε αυτή που έγινε στο συνέδριο του 
Τµήµατος – ε ίτε στο Περιφερειακό Συµβούλιο, νοµίζω ότι. . ,  έστω και αν 
καταλήγει δηλαδή σε οµόφωνες αποφάσεις, πράγµα το οποίο δεν το 
θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό και σπουδαίο, γιατί ε ίναι γνωστή η σύνθεση, 
ιδιαίτερα δεν παίρνει υπόψη αυτή η συζήτηση λοιπόν το ότι σε όλο το 
µέχρι τώρα σχεδιασµό εκείνο το οποίο προωθείται ε ίναι η λογική της 
ιδιωτικοποίησης, η λογική δηλαδή ότι την οποιαδήποτε επενδυτική 
δραστηριότητα και το οποιοδήποτε όφελος, και από την άποψη του 
κριτηρίου οφέλους εξετάζω το θέµα, όλα είναι µε το ιδιωτικό κεφάλαιο. 

Π.χ. γ ια το θέµα των λιµανιών τώρα περιττεύει η συζήτηση, βλέπετε 
τι γ ίνεται αυτές τις µέρες και στο λιµάνι του Πειραιά και της 
Θεσσαλονίκης, όλα ιδιωτικά θα γίνουνε.  Ακόµα και στο θέµα της 
προσαρµογής της διοικητικής δοµής του κράτους, και αυτό αν το δούµε 
πάλι κάτω από τις ανάγκες του κεφαλαίου, του Ευρωπαϊκού κεφαλαίου 
προωθείται.   Με την παραπέρα ενσωµάτωση των βαθµίδων των ΟΤΑ, της 
Αυτοδιοίκησης δηλαδή στο κρατικό µηχανισµό. 

Ότι αυτή ε ίναι η λογική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας και 
ότι αυτή ε ίναι η λογική κατά συνέπεια και όλων των φορέων όπου 
κυριαρχούνε αυτές οι δύο παρατάξεις που συµµετέχουν στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο αυτό ε ίναι γνωστό, άρα ήτανε επόµενο ότι θα προκύψει κάτι 
οµόφωνο, νοµίζω όµως ότι η παράµετρος αυτή αγνοείται.  

Το δεύτερο σηµείο που θέλω να πω είναι σε σχέση µε τη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, και εγώ έχω την 
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γνώµη – συµφωνώντας µε προβληµατισµούς της συναδέλφισσας 
Βρέντζου προηγούµενα – ότι θα συµβάλλει στην παραπέρα υποβάθµιση.  
Θεωρώ ότι όλη η συζήτηση γίνεται µε παρόµοιους όρους που γινότανε 
επί Χούντας η συζήτηση, κάθε πόλη και στάδιο – κάθε χωριό και 
γυµναστήριο, ή αυτά που συζητιόνται τα τελευταία χρόνια, κάθε πόλη 
τµήµα του ΤΕΙ,  κάποιο τµήµα του ΤΕΙ,  τα ίδια λέµε τώρα και εδώ. 

Το ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο δεν έχει εκφράσει, και δεν εννοώ το 
Τµήµα Τοπικής Κρήτης και το Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, το Τ.Ε.Ε. 
συνολικά πρέπει να εκφράζει γνώµη στην ίδρυση τέτοιων τµηµάτων διότι 
στη συνέχεια καλείται,  όταν δηλαδή βγάλουν αποφοίτους οι σχολές, 
παράδειγµα Μηχανικοί ∆ιοίκησης καλείται το Τ.Ε.Ε. λέει να συµβάλλει 
στην οριοθέτηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.  Είναι δυνατόν χωρίς 
να έχει όχι απλά εκφράσει γνώµη αλλά χωρίς να έχει αναλάβει κάποια 
ευθύνη στην ίδρυση των τµηµάτων, στη συνέχεια να καλείται να 
συµβάλλει;  ∆ηλαδή αυτά αποτελούνε κοροϊδία και συµβάλλουνε στην 
υπόθεση της υποβάθµισης. 

Το τρίτο σηµείο που θέλω να αναφερθώ είναι για το ασφαλιστικό.  
Θεωρώ και πρέπει να το ξαναπούµε – έχει ε ιπωθεί – ότι ο περιορισµός 
του όλου θέµατος στην εξαφάνιση του Τ.Ε.Ε. και στη διατήρηση της 
ύπαρξης του ταµείου, που επιχειρήθηκε δηλαδή και από το Κεντρικό 
Τ.Ε.Ε. και από το Τµήµα εδώ, ε ίναι το ίδιο αποπροσανατολιστικό όπως 
και ο χειρισµός της Κυβέρνησης, οι χειρισµοί της Κυβέρνησης.  Η 
Κυβέρνηση είτε µε την σιωπή, ε ίτε µε τη διαρροή επιλεκτικά, ε ίτε µε την 
αργή προώθηση ζητηµάτων στην ουσία προωθεί την πολιτική που έχει 
εκφραστεί µε τους νόµους Σιούφα, Ρέππα, µε το νόµο τον τελευταίο τον 
περυσινό του Τεχνικού Επιµελητηρίου.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε έχεις ένα λεπτό. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Ναι,  γ ια την αύξηση δηλαδή των βαρών στους συναδέλφους 
για την ανταποδοτικότητα για την µείωση των ε ισφορών.  Αυτά ε ίναι 
γεγονότα τα οποία προωθούνται και εµείς καθόµαστε και συζητάµε αν θα 
‘χουµε το ταµείο µας ξεχωριστό από τα άλλα ταµεία των επιστηµόνων, όχι 
πως δεν ε ίναι µια πλευρά σηµαντική, αλλά η αποκλειστική συζήτηση 
αυτής της πλευράς του ζητήµατος είναι αποπροσανατολιστική. 

Νοµίζω ότι το ίδιο άκριτα συµµετείχε το Τµήµα και έστειλε και E-
mail σε όλους τους συναδέλφους στη κινητοποίηση στις 12 του ∆εκέµβρη 
που οργάνωσε το τοπικό παράρτηµα της ΓΕΣΕΕ, δηλαδή το Εργατικό 
Κέντρο, όπου στην ουσία ένα από τα αιτήµατα ε ίναι η εφαρµογή του 
νόµου Ρέππα, που πάµε δηλαδή;  Και η άλλη πλευρά η οποία ήταν 
σηµαντική ε ίναι ότι,  µετά την τουφεκιά στον αέρα από την πλευρά του 
Εργατικού Κέντρου και της ΓΕΣΕΕ, τ ίποτα. 

Εγώ θέλω να σας ενηµερώσω ότι οι Οµοσπονδίες και Εργατικά 
Κέντρα που συµµετέχουνε στο ΠΑΜΕ πανελλαδικά κάνουν µια 
κινητοποίηση για το ασφαλιστικό την Τρίτη 22 του Γενάρη, θα γίνει και 
στο Ηράκλειο, και σας καλώ να συµµετάσχετε, την Τρίτη 18:30 η ώρα στη 
Νοµαρχία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έληξε ο χρόνος συνάδελφε. 

Ο συνάδελφος Τρουλλινός. 
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ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:  Εγώ θα αναφερθώ σε ενάµιση θέµα, το ένα ε ίναι το 
ασφαλιστικό.  Ήθελα να πω το εξής, ότι φαίνεται τελικά ότι η ∆ιοικούσα 
αισθάνεται ικανοποιηµένη από αυτό που έχει κάνει γ ια το ασφαλιστικό, 
ενώ υπάρχουνε τεράστιες ελλείψεις.   Σκεφτείτε ότι ακόµα δεν υπάρχει 
οµάδα εργασίας για το ασφαλιστικό ζήτηµα από τη σηµερινή ∆ιοικούσα, 
ένα θέµα αυτό. 

∆εύτερον, δεν έχει εµβαθύνει η ∆ιοικούσα, έστω κατά ελάχιστα, και 
να αποκτήσει θέση για το νόµο Ρέππα, ο οποίος νόµος Ρέππας έχει: 
�  Πρώτον, τους τρεις πυλώνες. 
�  ∆εύτερον, διαχωρίζει τους νέους από το πριν του ’93 και µετά του ’93.  

Πρέπει επιτέλους το Τµήµα να αποφασίσει συµφωνούνε ή διαφωνούνε. 
�  Τρίτον, στη µείωση των συντάξεων µε συγκεκριµένες διατάξεις και που 

το φέρνει στο 60% των σηµερινών συντάξεων. 
�  Τέταρτον, δέχεται τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που ε ίναι ο 

δυναµίτης, ο βασικός δυναµίτης στο ασφαλιστικό ζήτηµα όλης της 
χώρας. 

�  Και πέµπτον και χειρότερο, νοµοθετεί ότι όποιος δεν προχωρήσει σε 
ενοποίηση, στο τέλος του 2009 υποχρεωτικά µπαίνει στο ΙΚΑ. 

Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να αποφασίσουν τελικά, συµφωνούνε µε 
αυτό το νόµο του Ρέππα ή δεν συµφωνούνε;  Το Τµήµα αισθάνεται την 
ανάγκη ότι πρέπει να βγάλει µια θέση ή δεν αισθάνεται την ανάγκη; 

Θέλω να πω το εξής, υπάρχει έλλειψη του να δουλέψουµε το 
συγκεκριµένο θέµα και κάνω µια νύξη, δεν ξέρω πόσο είµαι απέξω ή 
πόσο είµαι. .,  δεν ε ίµαι µέσα στο κλίµα γενικά του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
ότι,  το Τεχνικό Επιµελητήριο φροντίζε ι το θεσµικό του πλαίσιο, βέβαια 
πολλά παιχνίδια κρύβονται σ’ αυτό το θεσµικό πλαίσιο. 

Εγώ δεν διάβασα βέβαια πουθενά τελικά ότι πρέπει να 
θεσµοθετήσει πολύ συγκεκριµένα πράγµατα για τη σχέση που µπορεί να 
‘χει το Τεχνικό Επιµελητήριο και το ΤΣΜΕ∆Ε, που τους έχει αφήσει 
εντελώς να πούµε λιτούς και κάνουνε όποτε θέλουνε, παραιτούνται αν 
θέλουνε, δεν παραιτούνται αν δεν θέλουνε, τους ανακαλεί και δεν 
έρχονται,  δηλαδή τραγελαφικά πράγµατα.  Συζητάνε για µύρια όσα άλλα 
θέµατα και αυτό το θέµα που έχει συνταράξει όλους τους µηχανικούς δεν 
το ‘χουνε συζητήσει.  

Λοιπόν, το µισό θέµα τελικά θα ε ίναι και η παρατήρηση, θεωρώ 
τελικά ότι η συνοπτική παρουσίαση της ∆ιοικούσας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
είναι ελλειµµατική ως προς τα επαγγελµατικά θέµατα.  Σκεφτείτε ότι 
ακόµα δεν έχουµε πιάσει θέµατα όπως το µητρώο κατασκευαστών των 
ελεύθερων επαγγελµατιών, και όπως το νοµοθετικό πλαίσιο που 
ποινικοποιε ί τη δράση µέχρι τρίτης γενιάς τους µηχανικούς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούµε συνάδελφε. 

Λοιπόν, το τρίτο θέµα έληξε προχωρούµε στο.. ,  το δεύτερο µάλλον 
θέµα, τρίτο µετά το ψήφισµα. 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
 

 

Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο επόµενο θέµα το 
οποίο ε ίναι,  έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..  

Ο Πρόεδρος της «Α» µε το από 11.12.2007 έγγραφο υπέβαλλε 
ερώτηµα στη ∆.Ε. σχετικά µε την υλοποίηση ή µη αποφάσεων που έλαβε 
το Σώµα. 

Σας διαβάζω το έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο πάνελ. 
Προς ∆.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
Με το αριθµό 1435/08.03.2007 και 1628/15.03.2007 έγγραφα µας, 

κοινοποιήσαµε στη ∆ιοικούσα του Τµήµατος αποσπάσµατα πρακτικών 
συνεδριάσεων της «Α» µε αποφάσεις προς υλοποίηση, συγκεκριµένα: 
1. Προβλήµατα συναλλαγών µε τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, συνεδρίαση 

23.10.2006. 
2. Αναµόρφωση της λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  συνεδρίαση 28.09.2005. 
3. ∆ηµιουργία τράπεζας αίµατος από το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  συνεδρίαση 

14.09.2005. 
4. Θέσπιση ετήσιων συνδιασκέψεων  συνδιασκέψεων µηχανικών Κρήτης, 

συνεδρίαση 13.04.2005. 
5. Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίαση 15.09.2004. 

Ερωτάται η ∆.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 8§1 του Κανονισµού 
Λειτουργίας της «Α» Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε.,  όπως 
εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 18.03.1989, εάν προέβη στην υλοποίηση 
των ως άνω αποφάσεων, εάν όχι γ ια ποιους λόγους και ποιες ε ίναι οι 
προθέσεις της. 

Επειδή η ∆ιοικούσα δεν απάντησε εγγράφως, διατυπώνεται 
επερώτηση.  Κατόπιν τούτου, παρακαλείται ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε 
άλλο µέλος της ∆.Ε.,  εάν υπάρχει σχετική προς τούτου απόφαση να 
απαντήσει επί του θέµατος. 

Υπενθυµίζοµε ότι σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας η 
γενίκευση της συζήτησης επί του θέµατος δεν επιτρέπεται παρά µόνο εάν 
αποφασίσει το Σώµα χωρίς συζήτηση. 

Πρόεδρε, δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει από τη ∆ιοικούσα, διότι το 
ερώτηµα απευθύνεται στη ∆ιοικούσα και όχι στον Πρόεδρο της 
∆ιοικούσας.  ∆εν ξέρω αν σας έχει διαβιβαστεί ή όχι,  αυτό δεν το ξέρω, 
από ‘κε ί και πέρα περιµένοµε απάντηση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν, µπορεί και όποιο άλλο µέλος της 
∆ιοικούσας κρίνει σκόπιµο να συµπληρώσει µετά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πιο δυνατά λίγο, δεν ακούγεται, ε ίναι 
αναµµένο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι, αναµµένο ε ίναι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν, σε σχέση και µε τα πέντε ερωτήµατα 
Πρόεδρε τα οποία µας έθεσες έγινε συζήτηση στη ∆.Ε. και αποφασίσαµε 
ότι,  επειδή και τα πέντε θέµατα ε ίναι πολύ σηµαντικά θα τα δούµε 
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αναλυτικά στις επόµενες, στις άµεσες επόµενες συνεδριάσεις ένα προς 
ένα και θα έχεις απάντηση για το καθένα. 

Συγκεκριµένα όµως, όπως µου θύµισε τώρα και ο συνάδελφος ο 
Αποστολάκης, σε σχέση µε τη δηµιουργία τράπεζας αίµατος από το 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ήδη το ‘χουµε παραπέµψει στη Μ.Ε. που ασχολείται µε την 
υποστήριξη όλων των ζητηµάτων προβολής, υποστήριξης των 
εκδηλώσεων κ.λ.π., και νοµίζω ότι σύντοµα θα έχουµε κάποια πρόταση 
για το πώς θα πρέπει να συγκροτήσουµε, µε ποιο καταστατικό και ποιος 
είναι ο προσφορότερος τρόπος για την αντιµετώπιση. 

Σε σχέση δε µε το θέµα του κτιρίου, έτσι;   Αναµόρφωση λειτουργίας 
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. αλλά και µε το δίπλα 
κτίριο, το οποίο η µελέτη έχει κωλύσει,  θα µπει στην επόµενη συνεδρίαση 
της ∆.Ε. και η αναµόρφωση της λειτουργίας των κτιρίων µε βάση και το 
πλάνο που θα δούµε µε τα νέα, µε τους νέους υπαλλήλους και το νέο 
στελεχιακό δυναµικό, οπότε άµεσα και για το δεύτερο θέµα θα έχεις 
απάντηση. 

Και επίσης και γ ια την οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων από 
κοινού µε τους µηχανικούς Κρήτης ε ίναι ένα πάγιο αίτηµα όλων µας και 
νοµίζω ότι οµόφωνα θα καταλήξουµε σ’ αυτές τις εκδηλώσεις.   Το µόνο 
θέµα το οποίο θα πρέπει λίγο να το δούµε και να το συζητήσουµε ε ίναι το 
πρώτο, αυτό το πρόβληµα που αντιµετωπίστηκε νοµίζω στο Νοµό 
Λασιθίου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο Νοµό Λασιθίου, ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Και θα πρέπει σε συνεργασία και µε τη 
Νοµαρχιακή ή τη νέα Νοµαρχιακή, αν ε ίναι εδώ ο συνάδελφος ο Μιχάλης 
ο Χωραφάς να δει εκείνα τα κείµενα τα οποία ε ίχαν έρθει, ή αν έχει η 
Βάννα να προσθέσει κάποια πράγµατα σ’ αυτό, ναι,  να δει τα κείµενα τα 
οποία ε ίχαν καταθέσει ο συνάδελφος ο Γουναλάκης νοµίζω, να έρθουµε 
σε µια επικοινωνία εκεί µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων και να το δούµε και 
αυτό το θέµα. 

Επίσης ένα ερώτηµα που µας έχεις κάνει συνάδελφε Πρόεδρε για το 
Πειθαρχικό.  Το στείλαµε πλέον µε µορφή ερωτήµατος προς το Νοµικό 
Σύµβουλο του Τεχνικού Επιµελητηρίου, γ ιατί το θέµα δυστυχώς δεν 
εξαρτάται από εµάς, δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει το Τµήµα και 
δυστυχώς κωλυσιεργεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ορισµό των δύο εκπροσώπων.  
∆εν µπορούµε να ορίσουµε ∆ιοικητικό Συµβούλιο για να εκλέξουµε 
Πρόεδρο του Πειθαρχικού εάν δεν ορίσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε τους δύο 
εκπροσώπους του.  Και επιπλέον το παραπέµψαµε το θέµα µε ερώτηµα 
στο Νοµικό Σύµβουλο του Τεχνικού Επιµελητηρίου. 

Τώρα να πω µόνο δύο πολύ σηµαντικά πράγµατα, το ένα το έβαλε ο 
Κώστας ο Φανουράκης, ήταν παράληψη µου Κώστα. 

Οι µόνιµες επιτροπές έχουνε ξεκινήσει και δουλεύουν και νοµίζω ότι 
δουλεύουν και σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό.  Έχω τουλάχιστον από µια 
φορά κάνει µια συνάντηση µε όλες, νοµίζω και όλα τα µέλη της ∆.Ε. 
έχουνε υποστηρίξει τις µόνιµες επιτροπές που έχουνε αναλάβει, έχουνε 
ορίσει συντονιστές και ήδη έχουν καθορίσει νοµίζω και ατζέντα οι 
περισσότερες από αυτές και αρχίζουν να συζητάνε τα θέµατα.  Και 
µάλιστα αύριο στη ∆.Ε. έχουµε βάλει θέµα «τρόπος λειτουργίας των 
µόνιµων επιτροπών», να δούµε πως θα βρούµε τον πλέον 
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αποτελεσµατικό τρόπο διασύνδεσης της ∆.Ε. και των µόνιµων 
επιτροπών, ώστε στη δουλειά που θα βγει,  γ ιατί αυτό είναι το πιο 
σηµαντικό, η όποια δουλειά βγει από τις µόνιµες επιτροπές να αποτελεί 
εργαλείο και για τη ∆ιοικούσα και γ ια το Τεχνικό Επιµελητήριο. 

Και επίσης για την ιστοσελίδα, βεβαίως έχουµε πει ότι και οι 
παρατάξεις και οι σύλλογοι – όσοι το επιθυµούν – θα υποστηριχθούν από 
την ιστοσελίδα µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει. 

Πρόεδρε εγώ θα ‘θελα να απαντήσω το εξής, καταρχάς η απάντηση 
έπρεπε να έχει δοθεί εγγράφως, δεν δίδεται αυτή τη στιγµή. 

Σε δεύτερη φάση τίθεται θέµα ορίζοντος, πότε θα γίνουν όλα αυτά;  
Ξεκινάµε, η πιο πρόσφατη ε ίναι πριν 14 µήνες και η παλαιότερη είναι 39 
µήνες, έχω την εντύπωση ότι η διοίκηση πρέπει να ‘χει συνέχεια και ότι 
πρέπει µια δεδοµένη στιγµή οι αποφάσεις της «Α» να υλοποιούνται.   
Αυτό έχω εγώ ως απάντηση. 

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Νοµίζω Πρόεδρε ότι σου απάντησα ότι 
άµεσα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  . . .νοµίζω ότι στο επόµενο εξάµηνο, και να 
µην ξεχνάµε συνάδελφοι ότι το πρώτο αυτό διάστηµα..,  το ‘χω πει 
αρκετές φορές νοµίζω ότι ε ίναι χρήσιµο να το ξαναπώ, η προσπάθεια που 
καταβλήθηκε από τη νέα διοίκηση, από τη νέα ∆.Ε. να υπάρξει σύνθεση 
απόψεων, να υπάρξει οµογενοποίηση διαφορετικών αντιλήψεων, 
χρειάστηκε να καταβάλλουµε όλοι όσοι συµµετέχουµε, οι εννιά άνθρωποι 
που συµµετέχουµε στη ∆ιοικούσα, πάρα πολύ χρόνο, έτσι;  

Κάποια θέµατα ενδεχοµένως να ‘χουν καθυστερήσει,  αλλά νοµίζω 
ότι πλέον έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο όπου όλα βγαίνουν µετά από 
συζήτηση, από πλούσιο διάλογο, και οι τελικές ας πούµε απόψεις που 
βγαίνουν – βγαίνουν µέσα περισσότερο από οµοφωνίες.  Αυτό.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτά έχουν αποφασιστεί Πρόεδρε από 
την «Α». 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτά θέλουν υλοποίηση από τη 
∆ιοικούσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία, ωραία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τελείωσε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Μέσα στο επόµενο.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν θέλουν συζήτηση. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  . . .εξάµηνο πιστεύω ότι και στα πέντε αυτά 
θέµατα θα έχετε ξεκάθαρη.. . . . .θέση από το Τεχνικό Επιµελητήριο, από τη 
∆ιοικούσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έληξε το θέµα. 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
 

 

Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις  

επί θεµάτων σχετικών µε τη  

δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο επόµενο θέµα, το 4ο ,  
προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις.. .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μήπως ήθελε κανείς από τη ∆ιοικούσα να πει τίποτα σ’ 
αυτό το θέµα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  δεν υπάρχει συζήτηση. 

Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε 
τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε..  

Θέλω να αναφερθώ σε τρία θέµατα εδώ είναι: 
�  Πρώτον, η ιστοσελίδα του Τµήµατος. 
�  ∆εύτερον, ολοκλήρωση εργασιών ΒΟΑΚ. 
�  Και τρίτον, η εκδήλωση για την κλιµατική αλλαγή. 

Πριν όµως µπω σ’ αυτά τα θέµατα, θα ‘θελα να σας διαβάσω ένα 
έγγραφο που κατέθεσε η ∆ΚΜ, το οποίο υπογράφεται από το συνάδελφο 
Καπετανάκη, Γολοβάνη, Κολυβάκη, Τριαµατάκη Χαρά και Χωραφά. 

Επειδή δεν ήταν.. ,  παρακαλώ, κλείστε την πόρτα. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κλείστε την πόρτα, έχει µεγάφωνο έξω 
να ακούτε. 

Μήπως υπάρχει κανένας άλλος της ∆ΚΜ, επειδή δεν ήσασταν όλοι 
στην αρχή, που θέλει να το υπογράψει;   (αλλαγή κασέτας)  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Οπότε το υπογράφει και ο συνάδελφος 
Φραγκιαδάκης. 

Λοιπόν, πριν προχωρήσω σ’ αυτά τα θέµατα θα σας διαβάσω το 
έγγραφο. 

Υπόµνηµα προς το Προεδρείο της «Α». 
Με αφορµή την παρούσα συνεδρίαση της «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  

καθώς και από τις µέχρι σήµερα προηγούµενες συνεδριάσεις,  έχουµε να 
επισηµάνουµε τα παρακάτω: 
1. Στη πρόσκληση για συνεδρίαση της «Α» παρατίθενται τα θέµατα χωρίς 

να υπάρχει η σχετική ε ισήγηση, µε αποτέλεσµα τα µέλη να µην ε ίναι σε 
θέση να ενηµερωθούν κατάλληλα και να προετοιµάσουν τις 
τοποθετήσεις τους. 
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2. Στα θέµατα τα οποία συζητιούνται στην «Α» καλούµαστε να 
τοποθετηθούµε, να προτείνουµε αλλαγές, να διαφωνήσουµε ή να 
συµφωνήσουµε, πως µπορεί να γίνει αυτό όταν δεν υπάρχουν 
ε ισηγήσεις;  

3.  Ας πάρουµε ένα προς ένα τα θέµατα της σηµερινής συνεδρίασης, 
εκτός από τα διαδικαστικά – πρώτο έως και τρίτο θέµα – Ανακοινώσεις 
Προεδρείου, Ενηµέρωσης της δραστηριότητος της ∆ιοικούσας κ.λ.π. 

 Έχουµε λοιπόν 3.1, παράγραφος πρώτη δηλαδή του τρίτου θέµατος.  
Τέταρτο θέµα, προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων 
σχετικών µε τη δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  ποιες 
προτάσεις;  Ποιες τοποθετήσεις;   Ποιες παρατηρήσεις;  Τι δηλαδή θα 
συζητήσουµε; 
 ∆εύτερη παράγραφος, πέµπτο θέµα, Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. 
των αποτελεσµάτων του συνεδρίου των Νησιωτικών Περιφερειακών 
Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε. «Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός και 
Περιβάλλον – ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και Νησιωτικές Πολιτικές».  Γιατί µόνο 
από τα µέλη της ∆ιοικούσας και πάνω σε τι θα λάβει θέση η «Α»;  Πάνω 
σε ποια ε ισήγηση εάν δεν µας έχουν καταθέσει τα µέλη της ∆ιοικούσας 
πάνω στο θέµα; 
 Έκτο θέµα, ∆ιασυνοριακή και ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία της Ε.Ε..   
Πως µπορεί να συζητηθεί ένα τέτοιο θέµα χωρίς να υπάρχει η σχετική 
εισήγηση; 
 Έβδοµο θέµα, διεκδικήσεις µας για το ΤΣΜΕ∆Ε, ένα θέµα γνωστό για 
το οποίο έχουν ήδη όλοι τοποθετηθεί.  
 Όγδοο έως και δέκατο θέµα, ε ίναι θέµατα που απαιτούν οπωσδήποτε 
σχετική ε ισήγηση. 

Μετά από τα παραπάνω ζητάµε: 
1. Την αναβολή της συζήτησης των θεµάτων που δεν συνοδεύονται από 

εισήγηση, και να συζητηθούν όταν και εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη 
ε ισήγηση. 

2. Την αξιολόγηση των θεµάτων που έρχονται στην «Α», ώστε να µην 
συνεδριάζουµε άσκοπα. 

3. Να γίνεται αξιολόγηση του κάθε θέµατος και να του αφιερώνεται ο 
ανάλογος χρόνος, καθώς και η ανάλογη σειρά προτεραιότητος.  Ας 
θυµηθούµε ότι το πρόγραµµα δράσης του Τµήµατος ξεκίνησε να 
συζητείται στις 23:30 το βράδυ ενώ κανονικά απαιτούνταν µια 
ολόκληρη συνεδρίαση µόνο γι ’  αυτό. 

Εγώ θα ‘θελα να ρωτήσω τους συντάκτες, αυτό το έγγραφο σε ποιο 
από τα θέµατα της Η.∆. εντάσσεται;   Ρωτώ, να αυτό ε ίναι το έγγραφο. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Αυτό; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  σε ποιο θέµα το φέρατε προς 
συζήτηση;  Μου το δώσατε, σαφώς δεν είναι προσωπικό. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Είναι ένα υπόµνηµα προς το Προεδρείο της «Α». 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  το οποίο θα συζητηθεί κάπου, θα 
πρέπει να αναφερθεί στο Σώµα, θα αναφερθεί στις ανακοινώσεις;   Στα 
πεπραγµένα της ∆ιοικούσας;  Που συνάδελφε; 
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ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Όπου νοµίζετε εσείς.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι όπου νοµίζω, ακριβώς συνάδελφε 
γι’  αυτό το λόγο...  
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Όπου νοµίζετε εσείς.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ακριβώς γι ’  αυτό το λόγο συνάδελφε 
είπα στη πρώτη συνεδρίαση της «Α» ότι θα εντάσσεται το 4ο  θέµα, το 
οποίο είναι προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων 
σχετικών µε τη δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., ακριβώς 
για να αντιµετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις.  

Και σας είπα τότε ότι,  θα κατατίθεται η σχετική ε ισήγηση στην αρχή 
για µικροθέµατα τα οποία δεν αξίζε ι τον κόπο να γίνεται ιδιαίτερη 
εισήγηση, για να λαµβάνονται ιδιαίτερες αποφάσεις.   Ανατρέξτε στα 
πρακτικά να το δείτε αυτό συνάδελφε Καπετανάκη, απευθύνοµαι σε εσένα 
γιατί ε ίσαι ο νέος Πρόεδρος της ∆ΚΜ όπου έχει αναφερθεί διεξοδικά αυτό 
το θέµα, και θα ‘πρεπε να ε ίσαστε ενήµεροι.  Αυτό ε ίναι το θέµα, 
µπαίνουν τέτοια µικροθέµατα τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν στην 
ενηµέρωση της δραστηριότητος της ∆.Ε..  

Παράδειγµα, η συνάδελφος η Κενδριστάκη στην προηγούµενη 
τοποθέτηση της ήταν εκτός θέµατος, διότι µιλούσαµε γι’  αυτά που έκανε ή 
πρέπει να κάνει η ∆ιοικούσα και όχι ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, θα 
‘πρεπε να µπει σ’ αυτή την ενότητα. 
 
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ:  Κ. Ριχάρδο επειδή αναφερθήκατε σε µας, όπως κάνατε 
τη ροή της συνεδρίασης εγώ αντιλήφθηκα ότι ήµουνα στο τέταρτο θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι.  
 
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αναφέρω και λέω πάντα τελείωσε το 
θέµα και µπαίνουµε στο τάδε. 
 
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε τοποθετήθηκες σε εκείνη 
την ενότητα, τελείωσε.  Εγώ αναφέροµαι σε ένα γεγονός δεν σου κάνω 
παρατήρηση, απλώς θέλω να εξηγήσω στο συνάδελφο. 

∆εύτερον, το 8ο  µε το 10ο  θέµα απαιτούνται εισήγηση, στάλθηκαν µε 
την προηγούµενη πρόσκληση. 

Όπως γνωρίζετε την περασµένη.. ,  επειδή δεν ήταν κανένας µα 
κανένας από την ∆ΚΜ εδώ πέρα, µόνο ο Μιχάλης ο Χωραφάς πέρασε, 
στη προηγούµενη συνεδρίαση.. ,  αυτά τα θέµατα ε ίναι τα ίδια ακριβώς µε 
την προηγούµενη συνεδρίαση, σας ε ίχαν σταλεί,  ε ίναι τα τρία θέµατα της 
Πανεπιστηµονικής. 

Όσον αφορά το θέµα που αναφέρεστε εδώ, διασυνοριακή και 
διαπεριφερειακή συνεργασία της Ε.Ε.,  αυτό ήταν στο πάνελ την 
περασµένη φορά.  Έπ’ αυτού έχω να σας πω συνάδελφε το εξής, ότι το 
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άρθρο 4 της ηµερησίας διάταξης επιτρέπει να γίνεται συζήτηση, το 
Προεδρείο µπορεί επίσης να αρνηθεί τη συζήτηση θέµατος που 
περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη εάν δεν έχει κατατεθεί η 
αντίστοιχη γραπτή ε ισήγηση πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.  Άρα 
είναι καθαρά στη κρίση του Προεδρείου αν θα το εντάξει ή όχι,  εφόσον 
έχει ή δεν έχει εκ των προτέρων την εισήγηση. 

Προχωρούµε όσον αφορά τα επόµενα, η αξιολόγησης και η σειρά 
συζητήσεως γίνεται από τον Πρόεδρο της «Α», ε ίναι ξεκάθαρο στο άρθρο 
4§5 όπου αναφέρει,  η ηµερήσια διάταξη θεµάτων που θα συζητήσει η «Α» 
και η σειρά συζήτησης τους γίνεται από τον Πρόεδρο.  Λοιπόν, άρα αυτό 
δεν είναι δικαίωµα του Σώµατος να αποφασίσει τη σειρά, το Σώµα έχει το 
δικαίωµα εγγράφως πριν το ξεκίνηµα να ζητήσει την τροποποίηση της 
σειράς και έπ’ αυτού αποφασίζει το Σώµα µε µια σχετικά ισχυρή 
πλειοψηφία. 

Όσον αφορά το 7ο  θέµα που λέει διεκδικήσεις µας για το ΤΣΜΕ∆Ε, 
όφειλες να γνωρίζεις εσύ συνάδελφε καλύτερα απ’ όλους, διότι 
αναφέρθηκα ειδικά σε εσένα την περασµένη φορά.  Είχατε ζητήσει να 
µπει ένα θέµα και σας ε ίπα ότι τα θέµατα δεν εξαφανίζονται από την Η.∆. 
εάν δεν συζητηθούν.  Και σας είπα, όφειλε η ∆ΚΜ να ζητήσει την 
απόσυρση του θέµατος.  Είχα απαντήσει σε εσένα, ακριβώς είναι το ίδιο. 

Αυτό το θέµα έχει κατατεθεί στο Σώµα ως θέµα εκτός Η.∆.,  
αρνήθηκε το Σώµα να το εντάξει στην Η.∆.,  από εκεί και πέρα ο 
Πρόεδρος που συντάσσει την Η.∆. δεν έχει κανένα δικαίωµα να αποσύρει 
θέµατα άλλων τα οποία έχουν νόµιµα υποβληθεί.  Αυτή τη στιγµή αυτό το 
έγγραφο έχει υποβληθεί νόµιµα στο Τεχνικό Επιµελητήριο, εγώ 
εκπροσωπώ αυτή τη στιγµή και την Γραµµατεία του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου, αυτό το έγγραφο για να το πάρετε πίσω εάν θέλετε θα 
µου το ζητήσετε εγγράφως, δεν µπορείς να µου πεις φέρε το πίσω. 

Λοιπόν απάντησα σε όλα αυτά; 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Μπορώ να µιλήσω λίγο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σου δώσω το λόγο όταν θα 
τελειώσω και τ ις άλλες τοποθετήσεις.  

Σας έχω παρακαλέσει άπειρες φορές να διαβάσετε τον Κανονισµό 
Λειτουργίας του Σώµατος, σας διαβεβαιώνω ότι σ’  αυτή τη θέση που 
κάθοµαι βαδίζω σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, και όπου δεν υπάρχει η 
νοµοθεσία, όπου λέει εφαρµόζεται η πρακτική, επειδή ε ίναι νοµικό 
πρόσωπο ισχύουν οι νόµοι του κράτους. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα µιλήσεις όταν θα τελειώσω την 
εισήγηση όλη. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Θα πιάσουµε άλλο θέµα τώρα και µετά θα 
ξαναγυρίζουµε πίσω για να απαντήσω εγώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  δηλαδή να µου απαντήσεις,  δεν 
σου έκανα καµιά ερώτηση εγώ. 
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ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν σου έκανα καµιά ερώτηση, θα 
κάνεις τοποθέτηση. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Να τοποθετηθώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  γιατί είπες να απαντήσω. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ:   Να τοποθετηθώ, ορίστε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα τοποθετηθείς όταν θα ανοίξε ι ος 
κατάλογο των ερωτήσεων, των απαντήσεων και θα τοποθετηθείς. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Εντάξει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτή είναι η διαδικασία. 

Σου διευκρινίζω ότι δεν έχω τίποτα µαζί σου, ίσα – ίσα που σε 
συµπαθώ και σε εκτιµώ, να το έχεις υπόψη σου αυτό.  Είναι θέµα..,  σας 
έχω πει ότι σ’ αυτή τη θέση που κάθοµαι δεν έχω φίλους από κάτω – ούτε 
συµπάθειες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, προχωρώ σ’ αυτό το θέµα. 
1.- Ιστοσελίδα Τµήµατος. 
Συνάδελφοι,  µετά από ερώτηµα ορισµένων συναδέλφων σας ενηµερώνω 
για το θέµα αυτό.  Όπως ήδη σας ε ίναι γνωστό το τελευταίο διάστηµα στο 
τµήµα µας υπάρχει µια διαδικασία κατασκευής νέου δικτυακού κόµβου 
(website), δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα. 

Ο νέος αυτός κόµβος θα παρέχει µια σειρά νέων υπηρεσιών, όπως 
γραφείο ευρέσεως εργασίας και forum, επικοινωνίες µε τα µέλη κ.λ.π. 

Μετά από έρευνα αγοράς και συνάντηση του συναδέλφου 
Χριστόφορου Αδαµάκη – ε ίναι ο υπεύθυνος που ασχολείται µε την 
ιστοσελίδα, µε µηχανικούς της τράπεζας πληροφοριών του Τ.Ε.Ε. 
υπήρχαν οι τρεις δυνατότητες υλοποίησης, παρακαλώ µε ακούτε;  ∆εν 
κατάλαβα το νόηµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπήρχαν τρεις δυνατότητες 
υλοποίησης: 
1. ∆ηµιουργία της ιστοσελίδας στο κεντρικό portal του Τ.Ε.Ε..  

Τα θετικά στοιχεία αυτής της επιλογής ε ίναι η ευκολία και η ταχύτητα 
υλοποίησης της σελίδας µε µηδενικό κόστος. 
Τα αρνητικά στοιχεία της επιλογής ε ίναι ο περιορισµός στην ελευθερία 
επεµβάσεων από άποψης αισθητικής και η αδυναµία υλοποίησης της 
on l ine αποστολής στοιχείων των µελών µας, και αδυναµία δηµιουργίας 
on l ine αγγελιών για εργασίες µηχανικών, όπως γίνεται αντίστοιχα στα 
Περιφερειακά Τµήµατα Κέρκυρας και Θράκης. 

Η εν λόγω αδυναµία δηµιουργείται λόγω της πολιτικής περιορισµού 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και όχι τεχνικών προβληµάτων.  
Θέλουν να έχουν τον έλεγχο η τράπεζα πληροφοριών. 
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2. ∆ηµιουργία σε server του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
Το θετικό στοιχείο της επιλογής ε ίναι η δυνατότητα υλοποίησης όλων 
των απαιτήσεων µας χωρίς κανένα τεχνικό περιορισµό. 
Το κόστος όµως αγοράς ανάλογα µε τις δυνατότητες του server ε ίναι 
περίπου 2.000 ευρώ, µε δεδοµένο ότι σε πέντε χρόνια το αργότερο θα 
ε ίναι τεχνολογικά ξεπερασµένος. 

3. ∆ηµιουργία σε server της εταιρείας Web Host ing µε έδρα την 
Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπως έχουν κάνει τα Περιφερειακά Τµήµατα 
Θράκης και Κέρκυρας χωρίς κανένα τεχνικό περιορισµό, µε ταχύτητα 
και ευκολία υλοποίησης. 
Για τη χρήση του server απαιτε ίται συνδροµή 170 αµερικάνικων 
δολαρίων ετησίως, δηλαδή περίπου 150 ευρώ. 

Επιλέχτηκε η τρίτη λύση, όταν περαιωθούν όλες οι απαιτούµενες 
εργασίες εάν επιθυµείτε θα γίνει,  σε µια από τις επόµενες συνεδριάσεις,  
από το δηµιουργικό της ιστοσελίδας µια περαιτέρω ενηµέρωση. 

Το δεύτερο θέµα που θα ‘θελα να θίξω είναι η  
2.- Ολοκλήρωση εργασιών του Β.Ο.Α.Κ.. 

Όπως προκύπτει από δηµοσίευµα της εφηµερίδος ΠΑΤΡΙΣ, την έχω 
µαζί µου συνάδελφε Αγαπάκη άµα την θες, της 01.12.2007 µε τον τίτλο 
«Σύσκεψη στα Χανιά για τη βελτίωση του βόρειου άξονα», ο Νοµάρχης 
Χανίων κ. Γρηγόρης Αρχοντάκης τάχθηκε υπέρ της σύµπραξης δηµοσίου 
και ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να αναβαθµιστεί ο ΒΟΑΚ, τονίζοντας ότι 
αυτή η διαδικασία ε ίναι µονόδροµος. 

Ο προϊστάµενος της Ε.Υ.∆.Ε. Β.Ο.Α.Κ. συνάδελφος Γιώργος 
Αγαπάκης, που ε ίναι και µέλος της «Α» µας, τάχθηκε υπέρ αυτής της 
προοπτικής. 

Επίσης στο συνέδριο των νησιωτικών Περιφερειακών Τµηµάτων του 
Τ.Ε.Ε. «Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον – ΕΣΠΑ 
2007 – 2013 και Νησιωτικές Πολιτ ικές», ο συνάδελφος Μιχάλης Χωραφάς 
Πρόεδρος της Ν.Ε. Λασιθίου πρότεινε να επανεξεταστούν και άλλοι 
τρόποι κατασκευής, όπως π.χ. µε αυτοχρηµατοδότηση. 

Ενηµερώνοµε τα νέα µέλη του Σώµατος ότι, στην έκτακτη 
συνεδρίαση της «Α» που έγινε στις 13.04.2005 αναπτύχθηκαν πλήρως οι 
απόψεις του Τµήµατος µας όσον αφορά τις Σ∆ΙΤ κατόπιν ε ισηγήσεως των 
µελών της Ο.Ε., η οποία αποτελείται από το συνάδελφο Ιωάννη Βαϊλάκη, 
Γιώργο Πλιάκα και Θεόφιλο Τρουλλινό.  Όποιος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα 
µπορεί να λάβει αντίγραφο της εργασίας από τη Γραµµατεία ή να 
ενηµερωθεί από τα πρακτικά που ε ίναι δηµοσιευµένα στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος. 

Επειδή το Επιµελητήριο έχει συνέχεια, οι αποφάσεις ισχύουν  
χρονικά µέχρι τροποποίησης αυτών και ως εκ τούτου τα µέλη που 
ανήκουνε στα Όργανα θα πρέπει να ενηµερώνονται γ ι’  αυτές. 

Η «Α» στη συνεδρίαση της 16.05.2005 εξέδωσε ψήφισµα µε το 
οποίο δηλώνει ότι,  το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εµµένει στη θέση του για την 
αναγκαιότητα χρηµατοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους των 
αναγκαίων µελετών και έργων για την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ στα 
πλαίσια του θεσµοθετηµένου σχεδιασµού. 
3.- Εκδήλωση για την κλιµατική αλλαγή. 
Την 8η  ∆εκεµβρίου 2007 παγκόσµια ηµέρα δράσης, κατά της κλιµατικής 
αλλαγής το Τµήµα µας συµµετείχε στη συγκέντρωση των φορέων και 
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πολιτών µε σκοπό να συµβάλλει στην επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων της χώρας, αλλά και της Κρήτης ε ιδικότερα.   

Στο σχετικό δελτίο τύπου που εξεδόθη µε τίτλο “Η κλιµατική αλλαγή 
συµβαίνει και ε ίµαστε υπεύθυνοι όλοι”, τονίστηκε µεταξύ άλλων η ανάγκη 
ενηµέρωσης προκειµένου να ευαισθητοποιηθούµε όλοι και να αναλάβουµε 
δράση. 

Επειδή το περιβάλλον µας αφορά όλους, δεν θα πρέπει να 
εφησυχάζουµε και να ασχολούµαστε επετειακά µόνο.  Θα πρέπει η 
συνεισφορά µας να είναι πιο θετική και πιο ουσιαστική.  Στο πλαίσιο της 
ενηµέρωσης των συµπολιτών µας, προτείνω να αποφασίσουµε να 
προσκαλέσουµε τον Καθηγητή – ερευνητή σύµβουλο της διεθνούς 
τράπεζας κ. Αχιλλέα Αδαµαντιάδη να µας µιλήσει γ ια την επερχόµενη 
αλλαγή του κλίµατος. 

Η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εκδήλωσης και όλη η σχετική 
διαδικασία θα διεκπεραιωθεί από τη ∆.E. του Τµήµατος.  ∆εν ξέρω αν το 
έχετε ξανακούσει αυτό το όνοµα, το έχετε; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα σας εξηγήσω ποιος ε ίναι ο 
συνάδελφος, ε ίναι Μηχανολόγος. 

Ο Αχιλλέας Αδαµαντιάδης γεννήθηκε στο Βόλο το 1934 όπου 
τελείωσε το 3ο  ∆ηµοτικό και 2ο  Γυµνάσιο.  Στη συνέχεια σπούδασε στο 
Ε.Μ.Π. όπου πήρε το δίπλωµα του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου το 
1957. 

Υπηρέτησε στο Πολεµικό Ναυτικό και κατόπιν υποτροφίας Fulbr ight 
µετέβη το 1960 στις ΗΠΑ για ανώτερες σπουδές στην πυρηνική 
τεχνολογία.  Το 1960 υπηρέτησε για ένα περίπου χρόνο στη ∆ΕΗ στον 
ατµοηλεκτρικό σταθµό Πτολεµαΐδος.  Tο 1966 πήρε διδακτορικό δίπλωµα 
από το τεχνολογικό ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το MIT το λεγόµενο, 
διορίστηκε Καθηγητής της πυρηνικής τεχνολογίας στο Πολιτε ιακό 
Πανεπιστήµιο της Αιόβα. 

Από το 1971 έως 1976 διετέλεσε επισκέπτης Καθηγητής και εξελέγη 
Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πατρών, παραιτήθηκε όµως και 
επανήλθε στην Αµερική όπου ασχολήθηκε µε διδασκαλία και έρευνα 
εστιασµένη σε θέµατα πυρηνικής ασφάλειας και προγραµµατισµού 
ενεργειακών έργων. 

Επί µια 10ετία γίνεται µέλος του Ινστιτούτου Ερευνών ηλεκτρικής 
ενέργειας (EPRI) που συστήθηκε σαν συλλογικό ερευνητικό όργανο των 
εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ, (Ουάσιγκτον και Πάλο Αλτο της 
Καλιφόρνιας).   Παράλληλα δίδαξε στα Πανεπιστήµια Stanford και George  
Washington University. 

Από το 1986 έως το 1997 παράλληλα µε τη διδασκαλία στο 
Πανεπιστήµιο George Washington διετέλεσε ανώτερο στέλεχος της 
διεθνούς τράπεζας στην οργάνωση ενεργειακών έργων και τη διάδοση 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  Εργάστηκε σε ενεργειακά έργα της 
Βραζιλίας, Ινδιών, Πακιστάν, Ιορδανίας και χωρών της Αφρικής. Αργότερα 
εργάστηκε εντατικά σε όλες σχεδόν τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης µε την οργάνωση και υλοποίηση πολλών πρωτοποριακών 
διενεργειακών έργων. 

Να συνεχίσω;  Είναι µεγάλος ο κατάλογος. 
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∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  ο άνθρωπος κινείται µεταξύ 
Ηνωµένων Πολιτε ιών και Ελλάδας, δεν είχα.. . 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στην πίτα που θα γίνει µεθαύριο στο 
Περιφερειακό Τµήµα Μαγνησίας θα τιµηθεί ο συνάδελφος, και 
διαβάζοντας την πρόσκληση και µια οµιλία που θα κάνει ήρθα σε επαφή 
µε το συνάδελφο Σωκράτη Αναγνώστου και του ε ίπα αν κάνει οµιλίες 
δεξιά – αριστερά και τι θα ‘θελε;  Μου λέει,  κοίταξε δεν πληρώνεται,  ε ίναι 
πολύ σωστός άνθρωπος, το θέµα είναι πως θα βρείτε τις ηµεροµηνίες 
που θα µπορέσει να έρθει.   Το µόνο πράγµα, ελπίζω ότι θα του καλύψετε 
τα εισιτήρια του και αν θα µείνει σε ξενοδοχείο. 

Το θέτω λοιπόν υπόψη της ∆.Ε.,  γιατί κάπου εκεί αναφέρετε και 
εσείς ότι θα πρέπει να γίνεται ενηµέρωση, η ενηµέρωση θα γίνεται µε 
ειδικούς οµιλητές να βγούµε προς την κοινωνία του Ηρακλείου.  ∆εν 
ξέρω, εσείς θα το αποφασίσετε τι θα κάνετε, η πρόταση µου ε ίναι αυτή. 

Όποιος ενδιαφέρεται µπορώ..,  Βάννα, Βάννα, να το βγάλω είναι 
µεγάλο, να σας το δώσω, έτσι;   Άµα ενδιαφέρεσαι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. ,  της 
πυρηνικής ενέργειας; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βασικά όχι,  υπέρ των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας ε ίναι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η οµιλία που θα κάνει ε ίναι “Η 
επερχόµενη αλλαγή κλίµατος, αν υπάρχει λύση ή όχι στο να 
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα”. 

Συνάδελφοι τελείωσα, θέλει να ρωτήσει κανείς τίποτα; 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άλλος;  ∆εν υπάρχει άλλη ερώτηση, 
έτσι;   Συνάδελφε Αγαπάκη έχεις το λόγο, στο βήµα.  Ερώτηση, Μηνά 
έκανες για ερώτηση;  Όχι.  
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Τοποθέτηση θέλω να κάνω. 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Μικρή τοποθέτηση µπορώ να κάνω; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερώτηση ή τοποθέτηση; 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Μικρή τοποθέτηση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  θα κάτσεις κάτω.  Άρα δεν 
υπάρχουν ερωτήσεις,  τώρα θα µπούµε στις τοποθετήσεις,  αφού η 
διαδικασία είναι αυτή, αφού σας εξήγησα ότι ανοίγει κατάλογος ατόµων 
που να κάνουν ερωτήσεις.  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Επειδή επικαλείσαι ένα δηµοσίευµα, επί του δηµοσιεύµατος 
θα µιλήσω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  βεβαίως. 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Μπορώ να µιλήσω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό, θα ανοίξε ι 
κατάλογος οµιλητών τώρα, αφού δεν υπάρχουν ερωτήσεις προχωρούµε 
στους οµιλητές, Αγαπάκης, Καπετανάκης, άλλος;  Σφακιανάκη, άλλος;  Ο 
κατάλογος κλείνει;   Σας διαβάζω, Αγαπάκης, Καπετανάκης, Σφακιανάκη, 
Χωραφάς, πόσα λεπτά να σας δώσω, τέσσερα; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τέσσερα λεπτά. 

Συνάδελφε Αγαπάκη έχεις το λόγο. 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Κ. Πρόεδρε καταρχήν ευχαριστώ, να ευχηθώ και σε όλους 
τους συναδέλφους και σε εσένα προσωπικά καλή χρονιά µε υγεία. 

Από ‘κεί και πέρα να ‘ρθουµε λίγο στο θέµα που ανέφερες 
προηγουµένως σχετικά µε ένα δηµοσίευµα της εφηµερίδος ΠΑΤΡΙΣ.  
Έχουν γίνει διάφορα δηµοσιεύµατα κατά καιρούς, δεν σηµαίνει βέβαια ότι 
το κάθε δηµοσίευµα αντιπροσωπεύει τις απόψεις και τις δικές µου είτε µε 
την ιδιότητα του µέλους της «Α» – ε ίτε µε ιδιότητα του προϊσταµένου της 
Ε.Υ.∆.Ε. Β.Ο.Α.Κ.,  διάφορα κατά καιρούς βλέπω τα οποία δεν συµφωνώ 
απόλυτα µε όλα αυτά. 

Από ‘κε ί και πέρα ήθελα να κάνω δυο – τρεις επισηµάνσεις γενικές 
και θα έλεγα µικρού περιεχοµένου, σε ότι αφορά το Β.Ο.Α.Κ.. 

Πράγµατι Πρόεδρε θυµάµαι,  ήµουνα και εγώ παρών στη συζήτηση 
αυτή που είχε γίνε ι το 2005, αναπτύχθηκαν κάποιες απόψεις και διάφορα 
θέµατα περί Σ∆ΙΤ κ.λ.π.,  τότε αν θυµόµαστε είχα πει το εξής ότι,  άλλο 
πράγµα Σ∆ΙΤ, άλλο πράγµα παραχώρηση κ.λ.π.  ∆εν θέλω να αναπτύξω 
το θέµα αυτή τη στιγµή γιατί ε ίναι τόσο µεγάλο το θέµα, δεν µπορεί να 
αναπτυχθεί έτσι γενικώς και αορίστως και λέγοντας δύο κουβέντες από 
‘δω και δύο κουβέντες από ‘κε ί,  θέλω..,  µάλλον νοµίζω ότι ε ίναι σωστό το 
θέµα να ξανάρθει σε πλήρη συζήτηση στην «Α» µε όλα τα επιχειρήµατα 
και τις προτάσεις.  

Έχω µόνο να καταθέσω το εξής, σε µια περίοδο που τα πάντα 
αλλάζουν, σε επίπεδο όχι Ελλάδος αλλά γενικώς, δηλαδή αυτή τη στιγµή 
όλη η Ελλάδα κινείται σε διαδικασίες παραχώρησης, το µόνο έργο το 
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οποίο προχώρησε χωρίς παραχώρηση ήτανε η Εγνατία Οδός, 
προϋπολογισµός της Εγνατίας 5,5 δις ευρώ που δουλεύεται τόσα χρόνια 
από δέκα διαφορετικά προγράµµατα, όλοι οι άλλοι οδικοί άξονες σήµερα 
δροµολογούνται µε παραχώρηση.  Μερικοί κοκκινίζουν και µερικοί επίσης 
διαφωνούν, δεκτός ο οποιοσδήποτε αντίλογος γιατί νοµίζουν ότι θα 
πληρώνουν αποκλειστικά διόδια.  Παραχώρηση είναι διάφορα πράγµατα, 
δεν θα το αναλύσω τώρα είναι µεγάλη ιστορία. 

Επίσης να πω το εξής ότι, για να γίνει οποιοδήποτε έργο 
παραχώρησης θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική λύση, χωρίς 
εναλλακτική λύση κάποιος που δεν θέλει να πληρώσει ένα τίµηµα 
ενδεχοµένως παραχώρησης να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την 
εναλλακτική λύση. 

Λοιπόν, ε ίναι το θέµα πάρα πολύ µεγάλο δεν επιχειρώ καν να το 
περιγράψω, θα προσπαθήσουµε όµως – τουλάχιστον από την πλευρά 
µου και της παράταξης στην οποία συµµετέχω – να το θέσουµε για να το 
συζητήσουµε διεξοδικά, άλλο όµως Σ∆ΙΤ – άλλο παραχώρηση. 

Λοιπόν, τώρα οφείλω να πω.., και για ποιο λόγο πρέπει να 
συζητηθεί αυτό το θέµα και να πάρουµε θέσεις ρεαλιστικές και 
ουσιαστικές, δύο πραγµατάκια µόνο να θίξω.  Στο επόµενο Περιφερειακό 
Συµβούλιο αγαπητοί συνάδελφοι ένα από τα βασικά θέµατα που θα 
συζητηθεί είναι αυτό, όπως ακούσατε, αυτό. 

Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αρχίζε ι πλέον και ωριµάζει το ζήτηµα, 
ήδη το Τ.Ε.Ε. ∆υτικής Κρήτης τοποθετείται θετικά.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό έχεις συνάδελφε. 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Ναι,  µάλιστα. 

Λοιπόν, το πρόβληµα µας δεν είναι να πούµε πάµε σε διόδια, το 
θέµα ε ίναι να δούµε τι θα γίνει µ’ αυτό που λέµε Β.Ο.Α.Κ..  

Και στο λίγο χρονικό διάστηµα που µου αποµένει να πω τα εξής, το 
2ο  Κοινοτικό Πλαίσιο συνάδελφοι έδωσε 120 εκατοµµύρια ευρώ, το 3ο  
Κοινοτικό Πλαίσιο δίνει 180 εκατοµµύρια ευρώ, ξέρετε πόσα χρειάζεται ο 
Β.Ο.Α.Κ.;   1,5 δις, δηλαδή 500 δισεκατοµµύρια δραχµές, αυτό σηµαίνει 
δέκα Κοινοτικά Πλαίσια.  Εποµένως πρέπει να κάτσουµε να τα βάλουµε 
κάτω επί της ουσίας και να δούµε τι µπορεί να γίνει.  

Εγώ λοιπόν, επειδή θέλω να αναπτυχθεί µια σοβαρή 
επιχειρηµατολογία επί ουσίας, νοµίζω ότι ε ίναι σκόπιµο να ξανατεθεί το 
θέµα στην «Α» και να παρθεί µια απόφαση η οποία θα έχει όλα τα 
δεδοµένα, έτσι; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Πρόεδρε έχω άλλο χρόνο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι.  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ:   Ωραία. 

Εποµένως η επισήµανση µου κλείνοντας ε ίναι ότι,  µην βλέπουµε το 
θέµα επιφανειακά, µην βλέπουµε το θέµα επιδερµικά, όταν οχτώ βασικοί 
οδικοί άξονες της Ελλάδας πάνε µ’ αυτή τη διαδικασία, όταν φορείς. . ,  όχι 
µόνο Νοµάρχης Χανίων αγαπητέ Πρόεδρε, Νοµάρχης Ρεθύµνου, ο 
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Νοµάρχης Λασιθίου, το Ηράκλειο αποµένει να τοποθετηθεί,  και φορείς 
ΤΕ∆Κ κ.λ.π. αρχίζουν και βλέπουν ότι ε ίναι η µόνη λύση για να 
ολοκληρωθεί,  διαφορετικά – υγεία να ‘χουµε – θα λέµε τα ίδια και τα ίδια. 

Λοιπόν δεσµεύοµαι εγώ προσωπικά να το θέσω το θέµα στην «Α» 
σε µια επόµενη, αν γίνει αποδεχτό το αίτηµα µου βέβαια και από το 
Προεδρείο, σε µια επόµενη συνεδρίαση της «Α». 

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Καπετανάκης. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Θα ήθελα να κάνω µια τοποθέτηση σε ότι αφορά το 
υπόµνηµα που υποβάλλαµε σαν παράταξη.  Εµείς αυτό που ζητάµε, και 
νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι εδώ µέσα, ε ίναι κάτι το οποίο διευκολύνει 
την προετοιµασία όλων των συµµετεχόντων στην «Α», ούτως ώστε να 
µπορέσουµε να ‘χουµε µια πιο εποικοδοµητική και µια πιο δηµιουργική 
συνεδρίαση. 

Όταν έχουµε ένα θέµα το οποίο το βλέπουµε απλά επιγραµµατικά 
θα προτιµούσαµε να έχει από πίσω µια ε ισήγηση, ή έστω εάν δεν 
υπάρχει ε ισήγηση να υπήρχε έστω µια, ένα..,  από το Προεδρείο της «Α» 
να υπήρχε ένα σχόλιο, να υπήρχε µια περίληψη, ούτως ώστε να 
καταλάβουµε  λίγο καλύτερα το θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γ ια ποιο απ’ όλα τα θέµατα αναφέρεσαι 
τώρα; 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Γ ια όλα τα θέµατα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί εδώ είναι συγκεκριµένα.. . 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Όχι,  όχι,  εγώ λέω ότι µετά από τα παραπάνω ζητάµε, 
ζητάµε λοιπόν να συνοδεύονται όλα τα θέµατα από εισηγήσεις, να 
υπάρχουνε όλα µαζί καρφιτσωµένα από πίσω.  Εάν δεν υπάρχουν 
καρφιτσωµένα από πίσω προτείνω να µπαίνουνε, πριν από τη 
συνεδρίαση της «Α», να µπαίνουνε έστω στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. 
ούτως ώστε να µπορέσουµε να βλέπουµε τ ι ε ισηγήσεις υπάρχουνε, να 
µπορούµε να προετοιµαζόµαστε.  Είναι προς όφελος της ποιότητας των 
συνεδριάσεων, αυτό ζητάµε. 

Το δεύτερο που αφορά την αξιολόγηση των θεµάτων, νοµίζω ότι 
πάλι όλοι συµφωνούµε, διότι έχει τύχει εδώ πέρα να έχουµε πολύ 
σηµαντικά θέµατα, να καθόµαστε να λέµε διάφορα και διάφορα...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν άκουσα την λέξη, πάλι δεν, πάλι 
συµφωνούµε ή δεν συµφωνούµε; 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε, νοµίζω είπα, έτσι;   
Εκτίµηση µου ε ίναι ότι,  έχει τύχει εδώ πέρα να έχουµε πολύ σηµαντικά 
θέµατα και να κουβεντιάζουµε περί ανέµων και υδάτων προτού τα 
αγγίξουµε αυτά, να πηγαίνει 11 – 12 η ώρα το βράδυ και να µην έχουµε 
ακόµα πιάσει το θέµα αυτό το οποίο θα ‘πρεπε να συζητήσουµε 
εκτενέστατα, και αυτό νοµίζω δεν είναι παράλογο να το ζητάµε. 
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Το τρίτο που ζητάµε έχει να κάνει και µ’ αυτό που είπατε εσείς µε 
το που ξεκίνησε η συνεδρίαση, η αξιολόγηση του κάθε θέµατος και να του 
αφιερώνεται ο ανάλογος χρόνος.  Σχετίζεται άµεσα και µε το δεύτερο 
αίτηµα που κάνουµε, και όλα αυτά τα κάναµε όχι µε τρόπο κριτικό προς 
την «Α», αλλά εποικοδοµητικό και ζητούµε να ληφθούν υπόψη.  Νοµίζω 
ότι όλοι θέλουµε καλύτερη ποιότητα συνεδριάσεων. 

Αυτά έχω να πω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   ∆εν θα µπω καθόλου στην ουσία όσων είπε ο 
συνάδελφος ο Αγαπάκης, αν και θα πω ότι συµφωνώ ότι οι καιροί 
προχωράνε και το γεγονός ότι έχουµε µια θέση ως Περιφερειακό Τµήµα 
δεν σηµαίνει ότι πρέπει να την έχουµε για µια ζωή και αν υπάρχουν 
καινούργια δεδοµένα να τα βλέπουµε.  Μέχρι όµως να αλλάξουµε θέση 
είναι πάρα πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε ποια έχουµε, και δυστυχώς 
συνάδελφοι υστερούµε σ’ αυτά τα πράγµατα. 

∆ηλαδή θα ‘πρεπε και να χρησιµοποιούµε όλα τα µέσα και τις 
πληροφορίες προς τους συναδέλφους και σ’ αυτό µπορούν να βοηθήσουν 
βέβαια και η ιστοσελίδα και όλα, αλλά δεν θα βοηθήσει τίποτα αν δεν 
έχουµε οι ίδιοι τη λογική να θέλοµε να αναπτύξουµε τέτοιου είδους 
ενδιαφέρον σχέσεις,  ανάγκη να ενηµερωνόµαστε από µόνοι µας και να 
ρωτάµε, και αυτό ε ίναι πάρα πολύ σηµαντικό.  ∆εν µπορεί δηλαδή κανένα 
σχήµα, καµιά συλλογικότητα να λειτουργήσει,  άµα δεν λειτουργήσει αυτό 
το στοιχειώδες. 

Τώρα όσον αφορά το συνάδελφο τον Αγαπάκη, επειδή ε ίναι και 
∆ιευθυντής της Υπηρεσίας, εννοείται ότι µε τον άλλο του ρόλο µπορεί να 
µετέχει σε διάφορες καταστάσεις όπου δεν µπορεί να κάνει και αλλιώς, 
και δεν ε ίναι ο αρµοδιότερος να προωθήσει τις θέσεις του Τ.Ε.Ε.,  αν και 
καλό θα ήτανε να τις κρατάει υπόψη ή να τις υπενθυµίζει σε κάποιες 
περιπτώσεις,  αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό ε ίναι το πιο δύσκολο. 

Από ‘κεί και ύστερα όµως είναι πολύ πιο σηµαντικό να βγαίνει η 
Νοµαρχιακή Λασιθίου να τοποθετείται έτσι.   Μίλησα ήδη µε το συνάδελφο 
τον Χωραφά και µου ε ίπε, µα εγώ την έστειλα την εισήγηση, εσείς γιατί 
δεν µου ‘πατε να µην την κάνω;  Αυτό ανοίγει ένα άλλο ζήτηµα πάρα 
πολύ σοβαρό που είναι ότι, ήδη αυτή τη στιγµή στο Επιµελητήριο πάρα 
πολύ ωραία υπάρχουν πολλοί νέοι συνάδελφοι που ασχολούνται πρώτη 
φορά και που θα ‘πρεπε να γίνεται διπλή η προσπάθεια ενηµέρωσης τους 
και διπλή η προσπάθεια για να οµογενοποιηθούµε να ξέρουµε τι µας 
γίνεται.  

Ήδη δεν.. ,  θα µπορούσα να το ‘χω πει και προηγουµένως, το 
σκέφτοµαι τον τελευταίο καιρό, ε ίµαστε στο Φλεβάρη του 2008 και δεν 
έχουµε συζητήσει εδώ µέσα πρόγραµµα της Νοµαρχιακής Λασιθίου, κάτι 
που σε κάθε τριετία γινότανε.  Αυτό το πράγµα θα ‘πρεπε και η 
Νοµαρχιακή να το ετοιµάσει και αν δεν το ‘χε ι κάνει,  κάποιος να της 
υπενθυµίσει ότι θα έπρεπε να το κάνει για να συζητηθεί εδώ. 

Επίσης παρατήρησα κάτι εκ των υστέρων και µε ευθύνη µου αν 
θέλετε, ότι τελικά φτιάξαµε δυο µόνιµες επιτροπές, υποεπιτροπές λέει 
Λασιθίου το οποίο πέρασε στη συζήτηση εδώ, που αν θυµάστε ήτανε και 
αρκετά δύσκολη και µακριά για τις µόνιµες επιτροπές του Τµήµατος.  Και 
ερωτάω εγώ, όταν η σχέση Νοµαρχιακής και Τµήµατος καθορίζονται πάρα 
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πολύ καθαρά από το θεσµικό πλαίσιο, τι θα γίνει εάν αυτή τη στιγµή στα 
ίδια θέµατα ξαφνικά έχουµε δυο θέσεις;  

Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και το ‘χουµε πει και την περασµένη 
τριετία, όπου προτείναµε µάλιστα να έχει και δικό της προϋπολογισµό σε 
κάποια πράγµατα η Νοµαρχιακή Λασιθίου, να ‘χει τη µέγιστη ευχέρεια και 
µακάρι να κινείται,  να συζητάει,  να δραστηριοποιείται,  όµως δεν µπορεί η 
λύση να ε ίναι ότι σπάµε το Τµήµα στα δυο και να έχει αυτή την ελευθερία, 
πρέπει να το κάνουµε κάπως αλλιώς. 

Επειδή ο χρόνος δεν ε ίναι και πολύς να περάσω και στο δεύτερο 
ζήτηµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ήδη πλησιάζεις προς το τέλος. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μισό λεπτό πραγµατικά.  Σε καµία εκδήλωση που 
προτείνετε εγώ δεν έχω αντίρρηση να γίνεται,  πόσο µάλλον για την 
κλιµατική αλλαγή. 

Με προβληµάτισε και εµένα αυτό που ρώτησε ο Γιώργος 
Τρουλλινός, γ ιατί από το βιογραφικό που µας διάβασες Πρόεδρε φαίνεται 
ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ούτως ή άλλως ασχοληθεί σε όλη του τη ζωή 
µε την πυρηνική ενέργεια και δεν θα ‘θελα σε µια εκδήλωση µε µοναδικό 
οµιλητή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. να έρθει κάποιος να µας αναπτύξει ότι η λύση 
για την κλιµατική αλλαγή είναι η καθαρή πυρηνική ενέργεια για τέτοιους 
σκοπούς.  Έχω τοποθετηθεί και άλλη φορά γι’  αυτό το ζήτηµα, µπορούµε 
να τα ξαναπούµε. 

Όµως µε την προϋπόθεση αυτή να ληφθεί απόφαση για το θέµα, 
γιατί ε ίχαµε φέρει και το Ζερεφό εδώ ο οποίος αυτή τη στιγµή είναι και 
Κυβερνητικός παράγοντας, είχε κάνει µια εξαίρετη οµιλία, κρίµα που δεν 
ήταν κόσµος, γ ια την κλιµατική αλλαγή και ενδεχοµένως θα ήταν καλό 
µήπως µπορούσαµε και εκτός από ένα να καλέσουµε.  Αν τώρα αυτός 
είναι τόσο σηµαντικός.. , αλλά πάντως µε την προϋπόθεση που είπα. 

Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Χωραφάς. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα σας, εύχοµαι σε όλους καλή χρονιά 
και χρόνια πολλά. 

Σκοπός για τον οποίο κάνω αυτή τη παρέµβαση ήταν το κοµµάτι 
που αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της «Α» στην ε ισήγηση µου στο συνέδριο 
των νησιωτικών τµηµάτων όσον αφορά το ΒΟΑΚ. 

Καταρχήν δεν αντέκρουσα κάποια θέση παλιά του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου, παρόλο που τον ευχαριστώ πολύ που µου την 
γνωστοποιε ί,  γιατί δεν την γνώριζα.  Αυτό εγώ που είπα δεν ήταν να 
προβούµε σε Σ∆ΙΤ – έργα ιδιωτικά, αλλά να εξετάσουµε τη λύση, και αυτό 
νοµίζω όλοι καταλαβαίνετε το γιατί.  

Προέρχοµαι από ένα Νοµό ο οποίος αυτή τη στιγµή δεν έχει ΒΟΑΚ, 
χαίροµαι που όλοι οι υπόλοιποι Νοµοί της Κρήτης έχουν ένα δρόµο πολύ 
καλύτερο από µας, όµως µας πνίγει η αγανάκτηση γι’  αυτό που συµβαίνει 
στο Νοµό µας.  Κάποιοι από σας ήδη να έχετε.. ,  ήδη πιθανόν να έχετε 
πληροφορηθεί την τελευταία εξέλιξη στο κοµµάτι του ΒΟΑΚ από Άγιο 
Νικόλαο προς Καλό Χωριό, όπου ο εργολάβος ε ίναι πάρα πολύ πιθανόν 
να εκδιωχθεί από το έργό.  Αυτό µας φέρνει ακόµα πιο πίσω απ’ ότι ήδη 
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ήµασταν και µας αναγκάζει να προβούµε στην εξέταση νέων λύσεων.  
Αυτός ήτανε και ο λόγος για τον οποίο στο τέλος της ε ισήγησης µου 
ανέφερα το συγκεκριµένο κοµµάτι της αυτοχρηµατοδότησης, έχοντας 
εµβαθύνει όσο µπορώ στο θέµα και ας µην ε ίµαι ειδικός, έπειτα από 
συζητήσεις µε τον ∆ιευθυντή της ΕΥ∆Ε ΒΟΑΚ τον κ. Αγαπάκη, ο οποίος 
µε ενηµέρωσε πάνω σε πολλά θέµατα, και ήδη βέβαια κάλυψε κοµµάτι 
της δικής µου τοποθέτηση τώρα µε αυτά που ε ίπε αρχικά. 

Πιστεύω ότι πρέπει να το ξαναδούµε το θέµα σαν «Α» Τεχνικού 
Επιµελητηρίου, πράγµατι µπορεί να πάρθηκε πριν τρία χρόνια κάποια 
απόφαση, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότ ι θα ισχύει γ ια πάντα.  Και ήδη έχω 
καταθέσει το αίτηµα µου στο Πρόεδρο της «Α» σε µια από τις επόµενες 
συνεδριάσεις αν µπορούµε να το δούµε, να το συζητήσουµε το θέµα και 
αν γίνεται στον Άγιο Νικόλαο. 

Επίσης µια και αναφέροµαι στην αίτηση αυτή την οποία έχω κάνει 
στην «Α» του Τµήµατος, θα ήθελα να αναφέρω και το άλλο σκέλος της το 
οποίο θεωρώ ότι είναι καλό να γίνει µια τοποθέτηση της «Α» του 
Τµήµατος στο θέµα του ε ιδικού χωροταξικού τουρισµού.  Ένα πλαίσιο 
που ε ίναι υπό διαβούλευση αυτή τη στιγµή πάρα πολύ σηµαντικό και που 
δεν έχει τοποθετηθεί κανένας φορέας ή Τµήµα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στη Κρήτη, ενώ γνωρίζουµε ότι ο τουρισµός ε ίναι η πρώτη 
πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού µας. 

Θα πρότεινα λοιπόν – αν το δεχτεί φυσικά το Σώµα – να γίνει κάτι 
τέτοιο άµεσα, γιατί ε ίναι πιθανόν τις επόµενες βδοµάδες ή µήνες να 
κλείσει από δηµόσια διαβούλευση και έτσι να µην έχουµε προλάβει να 
τοποθετηθούµε, κάτι το οποίο το θεωρώ αρνητικό για το Σώµα της «Α». 

Κάτι αντίστοιχο µπορώ να πω έγινε και γ ια το εθνικό χωροταξικό, το 
γενικό πλαίσιο.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό έχεις ακόµα συνάδελφε. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ναι, γ ιατί ναι µεν πολύ σωστά ο Πρόεδρος της ∆.Ε. πήγε στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο και ανέπτυξε τα θέµατα, όµως εδώ στην «Α» – 
που νοµίζω είναι το κορυφαίο Όργανο – δεν έχει γ ίνει συζήτηση γι’  αυτό 
το θέµα και διαψεύστε µε αν κάνω λάθος. 

Επίσης στο κοµµάτι στο οποίο αναφέρθηκε η Βάννα η Σφακιανάκη 
το τελευταίο, σχετικά µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου και αν 
πάει να δηµιουργήσει κάτι ξεχωριστό και κάτι διαφορετικό και να σπάσει 
το τµήµα στα δύο, νοµίζω ότι δεν έχει δείξε ι τέτοια δείγµατα και αν σε 
κάποιες στιγµές διαφοροποιε ίται δεν πιστεύω ότι ε ίναι τόσο κακό να 
ακούγονται δυο διαφορετικές απόψεις.   Θέση µου και θέση ως Προέδρου 
όχι ως Μιχάλη Χωραφά είναι ότι δεν υπάρχει θέµα διάσπασης, παρόλο 
που στο παρελθόν είχε εκφραστεί από µέλη της «Α» και της Νοµαρχιακής 
Λασιθίου. 

Και όσον αφορά σ’ αυτό που αναφέρθηκε στο κοµµάτι του 
προγράµµατος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου, ήδη έχει 
καταρτιστεί,  νοµίζω ότι έχει αποσταλεί γ ιατί έχει γίνε ι από τις πρώτες 
µέρες του ∆εκέµβρη, αν όχι από τα τέλη.. , µε συγχωρείτε,  από τα τέλη 
του Νοέµβρη, νοµίζω ότι ε ίναι στη διάθεση της ∆.Ε. στην οποία λογοδοτεί 
η Νοµαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου. 

Σας ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούµε και εµείς.  
Συνάδελφε θα δευτερολογήσω και θα κλείσει το θέµα. 
Καταρχάς ο πρώτος συνάδελφος ο οποίος πριν πολλές µα πάρα 

πολλές συνεδριάσεις µέσα σ’ αυτή την αίθουσα ήταν η Βάννα Σφακιανάκη 
η οποία έκανε τη δήλωση ότι,  δεν είναι κακό να συζητιούνται εκ νέου τα 
θέµατα και οι αποφάσεις που έχουµε λάβει ως Επιµελητήριο.  Πλην όµως 
συµφωνώ απόλυτα µαζί της σ’ αυτό που ε ίπε ότι,  οι αποφάσεις οι 
προηγούµενες ισχύουν µέχρι αναθεώρησης αυτών. 

Τώρα το πώς θα ενηµερώνεστε για τις αποφάσεις συνάδελφοι,  
υπάρχει η ιστοσελίδα, µέσα στην ιστοσελίδα του τµήµατος εκεί που λέει 
«Α», υπάρχει η συνοπτική δραστηριότητα της προηγούµενης 3ετίας, ε ίναι 
γραµµένα τα 95 θέµατα τα οποία συζητήθηκαν τη περασµένη 3ετία στην 
«Α». 

Το µε το νούµερο 45 ε ίναι οι «Συµπράξεις δηµοσίου – ιδιωτικού 
τοµέα» πρόταση της ∆.Ε., εισηγητές Θεόφιλος Τρουλλινός, Ιωάννης 
Βαϊλάκης. 

∆ηλαδή όποιο θέµα θέλετε ή έχετε αµφιβολίες.. ,  και εγώ δεν νοµίζω 
ότι είναι δυνητικό, ε ίσαστε υποχρεωµένοι νοµίζω από τη στιγµή που 
συµµετέχετε σε ένα Όργανο και όταν εκφράζετε θέσεις,  διότι εάν.. ,  
καταρχάς δεν σας κάνω καµία παρατήρηση, έτσι;   Η αφορµή ήσασταν 
εσείς για να θέσω αυτά τα θέµατα, ο καθένας ε ίναι ελεύθερος να λέει 
αυτό το οποίο κρίνει,  και οι άλλοι ε ίναι ελεύθεροι να κρίνουν τα λεγόµενα 
του. ∆εν θα σας κάνω ούτε ντα – ούτε τίποτα. 

Αλλά νοµίζω ότι έχετε υποχρέωση οι καινούργιοι – ή και οι παλιοί 
εφόσον δεν θυµούνται κάτι,  να ανατρέχουνε στις πηγές του Τµήµατος.  
Μέσα στην ιστοσελίδα είναι 95 θέµατα, αν αφαιρέσουµε τα τρία τα οποία 
είναι τα υποχρεωτικά υπάρχουνε 92 θέµατα που συζητήθηκαν τις 
προηγούµενες συνεδριάσεις,  µπορείτε να ανατρέξετε εκεί και οτιδήποτε 
ενδιαφέρεστε µπορείτε ή να το δείτε µέσα στα πρακτικά, διότι κάθε θέµα 
έχει αναπτυχθεί στα πρακτικά, τα οποία και τις προηγούµενες 3ετίες ε ίναι 
στην ιστοσελίδα, ή να ζητήσετε από τη Γραµµατεία οποιαδήποτε 
πληροφορία ή από την βιβλιοθήκη. 

Όσον αφορά τώρα συνάδελφε Καπετανάκη, που ε ίναι,  έφυγε; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω γιατί επιµένει ότι 
δεν στέλνονται,  οι ε ισηγήσεις της Πανεπιστηµονικής έχουν σταλεί 
συνάδελφοι.   ∆εν το καταλαβαίνω, το ότι δεν της πήρε αυτός ή ξέχασε ότι 
τις πήρε δεν ε ίναι ευθύνη του Προεδρείου και από εκεί και πέρα έχει το 
Προεδρείο το δικαίωµα να µην τις στείλει κ ιόλας, δεν ε ίναι υποχρεωµένο 
το Προεδρείο να τις στείλει, προσπαθούµε εφόσον υπάρχουν να τις 
στέλνοµε. 

∆ηλαδή αυτή τη στιγµή σας έχω πει ότι θα συζητήσουµε το θεσµικό 
πλαίσιο και σας είπα ότι,  όποιος ενδιαφέρεται να δει τις θέσεις και τις 
απόψεις,  ένα µέρος αυτονών είναι µέσα στην ιστοσελίδα και υπάρχουν 
στη Γραµµατεία.  Πηγαίνετε.. ,  επειδή ε ίναι πολύ µεγάλη η πρόταση, 
πηγαίνετε στη Γραµµατεία να την πάρετε, θα µου πείτε µετά ότι δεν την 
πήρα.  Έχει ξεκινήσει και έχει γ ίνει µια έκτακτη συνεδρίαση µ’ αυτό το 
θέµα, και πριν το βάλω σας ενηµέρωσα ότι αυτά ε ίναι στη Γραµµατεία.  
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Εάν δεν πάτε εσείς να τα πάρετε εγώ δεν πρόκειται να σας τα στείλω, το 
ξεκαθάρισα αυτό το θέµα. 

Όλο το θεσµικό πλαίσιο που ‘χει συζητηθεί, εδώ και δέκα χρόνια 
που το συζητάµε εδώ πέρα, ό,τι σας ενδιαφέρει θα πάτε να το πάρετε στη 
Γραµµατεία.  Υπάρχουν, οι τελευταίες προτάσεις υπάρχουν και αυτές 
µέσα στην ιστοσελίδα. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην έρθει η ∆ΚΜ να µου πει ότι δεν 
ξέρει,  να εξηγούµαστε. 

Και επιµένει ακόµα για τα θέµατα, να τα – τα θέµατα, η 
διασυνοριακή υπάρχει εκεί,  το αν δεν ήρθατε και δεν την πήρατε δεν 
φταίει ούτε το Σώµα – ούτε το Προεδρείο – ούτε ο Πρόεδρος.  Ο καθένας 
έχει ορισµένες υποχρεώσεις εδώ πέρα, ας κάνει την αυτοκριτ ική του και 
από εκεί και πέρα να κριτικάρει.  

Όσον αφορά τον Καθηγητή θα σου δώσω το δελτίο να το 
ξεκαθαρίσουµε. 
 

ΘΕΜΑ 5
ο
 

 
Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των  

αποτελεσµάτων του συνεδρίου των Νησιωτικών  

Π.Τ. του Τ.Ε.Ε. «Αναπτυξιακός Χωροταξικός  

Σχεδιασµός και Περιβάλλον – ΕΣΠΑ  

2007 – 2013 και Νησιωτικές Πολιτικές» 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, συνάδελφοι προχωρούµε στο 
επόµενο θέµα το οποίο είναι,  η αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των 
αποτελεσµάτων του συνεδρίου των Νησιωτικών Περιφερειακών Τµηµάτων 
του Τ.Ε.Ε. «Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός και Περιβάλλον 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και οι Νησιωτικές Πολιτ ικές». 

Αυτό το θέµα θα το αναπτύξει σε πρώτη φάση.. ,  ο Πρόεδρος νοµίζω 
ότι είναι ο πιο κατάλληλος, και µετά βεβαίως και τα άλλα µέλη της 
∆ιοικούσας θα πούν τ ις απόψεις τους και ότι κρίνουν. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι πάρα πολύ γρήγορα.. .   
(αλλαγή κασέτας)  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εάν συµφωνήσει το Σώµα να 
διακόψουµε τη συνεδρίαση και να έρθουµε τη ∆ευτέρα να συνεχίσουµε, 
δηλαδή να ε ίναι συνεχιζόµενη η συνεδρίαση της ∆ευτέρας. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπό ατµόν, το θέµα ε ίναι το τι  θα γίνει,  
συµφωνείτε ή διαφωνείτε, εδώ είναι το θέµα, γιατί απ’ ότι βλέπω ένας – 
ένας αλλά γαλλικά φεύγει.   Και συνάδελφοι.. ,  δηλαδή αυτή τη στιγµή δεν 
ξέρω, δεν νοµίζω ότι ε ίναι τόσο πια οι φανατικοί εδώ, η Βρέντζου ε ίναι 
εδώ που είναι φανατική του ποδοσφαίρου, δεν νοµίζω ότι αυτοί που 
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φεύγουν ε ίναι φανατικοί του ποδοσφαίρου, απλώς βρίσκουν αφορµή το 
ποδόσφαιρο και φεύγουν. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Είναι σηµαντικός αγώνας Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Είναι σηµαντικός αγώνας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει δεν διαφωνώ, γι’  αυτό ζητώ 
από το Σώµα.. .  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ κάνω µια πρόταση, συµφωνεί το 
Σώµα να διακόψοµε τις εργασίες και να έρθοµε τη ∆ευτέρα, ούτως ή 
άλλως η ∆ευτέρα.. . 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .αν δεν γινόταν σήµερα συνεδρίαση 
θα γινόταν τη ∆ευτέρα, να έρθουµε τη ∆ευτέρα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγώ τη ∆ευτέρα έχω ανειληµµένη...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κοιτάξτε, να σας ξεκαθαρίσω και κάτι,  
οι συνεχιζόµενες συνεδριάσεις δεν επιφέρουν τις κυρώσεις της απουσίας, 
δηλαδή αυτός που ε ίναι παρών σήµερα θεωρητικά ε ίναι παρών και τη 
∆ευτέρα που είναι συνεχιζόµενη συνεδρίαση. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μην έρθουµε.. ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  µα ισχύει και η απαρτία, δηλαδή 
αν µια δεδοµένη στιγµή κάποιος υποβάλλει ένσταση απαρτίας, όταν ε ίναι 
λιγότερο από 26 η απαρτία συνεχίζεται να ε ίναι 26 µέλη συνάδελφε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να το πούµε αλλιώς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι συνεχιζόµενη, δεν ε ίναι 
επαναληπτική. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Πρόεδρε να το πούµε αλλιώς;  Αυτοί οι 23 
άνθρωποι αν κρίνουµε ότι µπορούµε να αντέξουµε να τα τελειώσουµε τα 
θέµατα απόψε, αλλά να µην φύγουνε άλλοι,  να κάτσουµε να τα 
τελειώσουµε σήµερα τα θέµατα θα ‘λεγα εγώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εάν συµφωνείτε,  δεν ξέρω...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εάν συµφωνείτε,  εάν σε λίγο κρίνετε ότι θα 
φύγουν και άλλοι τέσσερις – πέντε ξέρω ‘γω, να το σταµατήσουµε από 
τώρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχετε την πρόθεση συνάδελφοι να 
µείνετε όλοι εδώ; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ηλαδή συµφωνείτε να συνεχίσουµε τη 
∆ευτέρα;  Θα σας στείλω πρόσκληση πάλι,  θα σας το υπενθυµίσω, θα 
σας στείλω κανονικά πρόσκληση σαν συνεχιζόµενη συνεδρίαση. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπάρχει κανείς που διαφωνεί;   Όχι,  
άρα συµπερασµατικά συµφωνούµε όλοι να συνεχίσοµε τη ∆ευτέρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έτσι; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Με την ελπίδα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ηλαδή θεωρώντας ότι η λευκή ψήφος 
και το παρών δεν µετράει,  αλλά πλην όµως να γνωρίζετε και κάτι,  ένα 
συλλογικό όργανο δεν µπορεί µε µια ψήφο.. ,  δηλαδή εάν όλοι πείτε 
παρών και δεν ψηφίσετε και ψηφίσει ένα άτοµο δεν βγαίνει απόφαση, 
διότι οι αποφάσεις ε ίναι συλλογικές.  Από το νόµο απαγορεύεται,  όχι τον 
κανονισµό το δικό µας από τους νόµους του κράτους. 

Λοιπόν, Πρόεδρε διακόπτεται η συνεδρίαση, η ώρα είναι 21:50, 
διακόπτεται η συνεδρίαση και θα συνεχιστεί τη ∆ευτέρα, θα σας έλθει η 
πρόσκληση. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι της ∆ΚΜ µια ερώτηση, το 
θέµα αυτό της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας το 
πήρατε από το πάνελ τώρα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τώρα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σήµερα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Σήµερα το πήραµε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άλλο, ένα λεπτό, ένα λεπτό να 
ξεκαθαρίσω, η ∆ΚΜ...  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να το, εκεί ε ίναι,  τα περασµένα ε ίναι 
εκεί.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆εν κατάλαβα, γιατί τα βάζουµε στην αποµόνωση; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Με συγχωρείς,  αυτά ε ίναι της 
περασµένης. 
  
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  αυτά που τρέχουν ε ίναι εδώ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Α, µπράβο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  τα σηµερινά ε ίναι εδώ, αυτά ήταν 
εκεί.  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι,  η ώρα είναι όπως είπαµε 
21:50, έληξε η συνεδρίαση, καληνύχτα σας. 
 
 
 
 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η  

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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