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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΖΑΝΙΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η, 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, ΠΕΤΡΟΣ 
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ, 
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.  
 
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΛΥ∆ΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ. 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
2. Ενηµέρωση δραστηριότητος ∆.Ε. 
3. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε. 
4. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών 

µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
5. Ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας, 

Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
6. Ενηµέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Μελετών ∆ηµοσίου. 
7. Ενηµέρωση δραστηριότητος Μ.Ε. Έργων ∆ηµοσίου. 
8. Παιδεία. 
9. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε. 
 

--------------------- 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, η ώρα είναι 
19:55, αρχίζε ι η τακτική συνεδρίαση.  Είναι παρόντα 21 µέλη και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού λειτουργίας της 
Αντιπροσωπείας περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε.,  σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 7§9 του Ν.1486/1984 έχοµε απαρτία. 
 Έχετε υπόψη σας ότι η συνεδρίαση είναι επαναληπτική, γ ι’  αυτό 
απαιτε ίται το 25% των µελών του Σώµατος, άρα 13 άτοµα.  Τα θέµατα της 
Η.∆. ε ίναι:  
�  Πρώτον, ανακοινώσεις Προεδρείου. 
�  ∆εύτερον, ενηµέρωση δραστηριότητος ∆.Ε.. 
�  Τρίτον, έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..  
�  Τέταρτον, προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων 

σχετικών µε τη δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε.. 
�  Πέµπτον, ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας, 

Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
�  Έκτον, ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε. Μελετών ∆ηµοσίου. 
�  Έβδοµον, ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε. Έργων ∆ηµοσίου. 
�  Όγδοο, παιδεία. 
�  Ένατο, προτάσεις τροποποιήσεως θεσµικού πλαισίου Τ.Ε.Ε..  
 Στη σηµερινή τακτική συνεδρίαση έχουν προσκληθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 12§5 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 7§11 του 
N.1486/1984 για να µας ενηµερώσουν για το πέµπτο, έκτο και έβδοµο 
θέµα της Η.∆. οι επιµελητές των Μονίµων Επιτροπών κ. Εµµανουήλ 
Βερίγος, Νικόλαος Πετειναράκης και Χαράλαµπος Χατζηβασίλης.  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο  
 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   
 Συνάδελφοι µε αφορµή τη συνεδρίαση της 27.08.2008 που δεν έγινε 
ελλείψει απαρτίας, θα ήθελα να πω δυο λόγια για να ξεκαθαρίσοµε 
ορισµένα θέµατα που οδηγούν πολλούς συναδέλφους σε λάθος 
εκτιµήσεις. 
 Η συνεδρίαση σύµφωνα µε την πρόσκληση ορίστηκε για τις 19:30 
και κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων όπως αναγράφεται στην 
υποσηµείωση, δεν θα υπάρχει ανοχή πέραν των 15 λεπτών στην 
προσέλευση. 
 Μετά την πάροδο αυτή παρατηρείται το εξής παράδοξο, οι 
συνάδελφοι που ε ίναι συνεπείς να διαµαρτύρονται γ ιατί δεν κλείνει η 
συνεδρίαση και οι συνάδελφοι που φτάνουν µετά πάροδο ηµιώρου να 
διαµαρτύρονται και αυτοί γ ιατί δεν τους περιµένοµε. 
 Συνάδελφοι,  όλοι έχοµε τις εργασίες και τις υποχρεώσεις µας, όµως 
όλοι οφείλουµε να προσπαθήσουµε να ε ίµαστε συνεπείς προκειµένου να 
λειτουργήσει το όργανο αυτό το οποίο δεν ε ίναι ιδιοκτησία κανενός. 

Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν και έκτακτες περιπτώσεις και οι 
καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες, θα µπορούσε όµως να γίνεται µία 
ενηµέρωση µε ευθύνη των εκπροσώπων των παρατάξεων, ούτως ώστε να 



σελίς 5  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
 

ξεκινάµε τη συνεδρίαση πάντα µε την έγκριση του Σώµατος εν αναµονή 
της προσέλευσης για όσους ε ίναι καθ’ οδόν. 

Συνάδελφοι,  εκλεγήκαµε να υπηρετήσοµε αυτό το θεσµό και να 
προσφέροµε ο καθένας από την πλευρά του το καλύτερο δυνατό.  
Είµαστε µεγάλοι άνθρωποι και πρέπει να επικεντρωθούµε στα πάµπολλα 
προβλήµατα µας, σεβόµενοι τους κανόνες λειτουργίας αυτού του 
οργάνου, οι οποίοι δεν έχουν θεσπιστεί από εµένα. 

Επί τη ευκαιρία για το θέµα των αντικαταστάσεων των µελών λόγω 
απουσιών, θέλω να τονίσω για πολλοστή φορά και ελπίζω να γίνει 
αντιληπτό ότι, η απόφαση της αντικατάστασης ε ίναι αρµοδιότητα του 
Σώµατος και όχι του Προέδρου της Αντιπροσωπείας. 

∆εν ξέρω αν έγιναν αντιληπτά αυτά, θέλω να πω το εξής ότι όποιος 
συνάδελφος έχει ξεκινήσει από το σπίτι του για να έρχεται,  επειδή 
ορισµένοι µένουν και µακριά, να παίρνει τηλέφωνο τον αρχηγό της 
παράταξης του και να λέει ότι ο τάδε συνάδελφος έχει ξεκινήσει, και αν µ’ 
αυτόν κάνουµε απαρτία, µε την έγκριση του Σώµατος θα µπορούµε να 
ξεκινήσουµε.  Έχει γ ίνει στο παρελθόν αυτό το πράγµα. 

Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι κοινοποιήθηκε αρµοδίως η απόφαση 
σχετικά µε την κατασκευή Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.   

Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι τα πρακτικά της προηγούµενης 
συνεδρίασης της 16.07.2008 έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του 
τµήµατος. 

Η συνάδελφος Χαρά Τριαµατάκη απουσίασε από τ ις συνεδριάσεις 
που έγιναν στις 09/16.04 ήταν η συνεχιζόµενη, 05.05, 11.06 και 
16.07.2008.  Τη 12.08.2008 υπέβαλλε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 4128 
έγγραφο το οποίο σας διαβάζω. 

Προς τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας.  Σας υποβάλλω συνηµµένα 
έγγραφα σύµφωνα µε τα οποία µου χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια από 
23.03.2008 έως 27.06.2008, κατόπιν γνωµοδότησης της Πρωτοβάθµιας 
Υγειονοµικής Επιτροπής Νοµού Ηρακλείου, λόγω εγχείρισης αριστερού 
ποδοκνηµικού αµφισφυρίου.  Και σας παρακαλώ να δικαιολογήσετε τις 
αντίστοιχες απουσίες µου από την Αντιπροσωπεία λόγω αδυναµίας 
κίνησης. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994, αιρετά µέλη της 
Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες 
συνεδριάσεις, αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του 
ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκαν.  Η αντικατάσταση γίνεται µε 
απόφαση της Αντιπροσωπείας. 

Το Προεδρείο κρίνει ότ ι οι απουσίες της συναδέλφου που έγιναν 
από 23.03.2008 έως 27.06.2008, δηλαδή στις 09/16.04, 05.05 και 
11.06.2008 ε ίναι δικαιολογηµένες και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν λόγοι 
εφαρµογής της ως άνω διάταξης. 

Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
9§3 του κανονισµού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας περιφερειακού 
τµήµατος του Τ.Ε.Ε.,  οι αποφάσεις του Προέδρου της Αντιπροσωπείας 
κατά τη διαδικασία αίρονται µε απόφαση του Προεδρείου, οι αποφάσεις 
αµφοτέρων αίρονται µε απόφαση του Σώµατος. 

Τονίζουµε ότι,  εάν υπάρχει έστω και ένας συνάδελφος ο οποίος έχει 
αντίρρηση επί της προηγούµενης απόφασης, θα προχωρήσουµε σε 
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επόµενη συνεδρίαση στην εφαρµογή της διάταξης που προβλέπει την 
αντικατάσταση. 

Επειδή στο παρελθόν επί παροµοίου θέµατος αµφισβητήθηκε εκ 
των υστέρων, από ορισµένους συναδέλφους η νοµιµότητα της απόφασης 
του Προεδρείου, επισηµαίνουµε ότι στη δικαιοδοσία του Σώµατος ε ίναι η 
απόφαση Αντικατάστασης.  Αν υπάρχει αντίρρηση να τεθεί τώρα, δεν 
ξέρω αν θυµάστε πότε έγινε και τι  λέω, έτσι;   Λείπουν και οι δυο οι 
συνάδελφοι γιατί ο ένας αναχώρησε, ο άλλος όµως είναι της ΠΑΣΚ ο 
οποίος είπε ότι δεν έχει αυτό το δικαίωµα το Προεδρείο.  Λοιπόν έχει 
κανείς αντίρρηση συνάδελφοι;   Όχι.  

Ο συνάδελφος Ιωάννης Παπαδάκης απουσίασε από τις 
συνεδριάσεις του Σώµατος που έγιναν στις 07.11.2007, 12.11.2007, 
05.12.2007, 16/21.01.2008, 18.02.2008 και 25.02.2008, δηλαδή έχει 
συνολικά έξι συνεχόµενες απουσίες. 

Ο συνάδελφος Παπαδάκης έχει πάρα πολλές, αλλά τι γ ίνεται;  Εγώ 
στέλνω επιστολή να δικαιολογηθούν τη στιγµή που εµφανίζεται, από τη 
στιγµή που εµφανίζεται ένας συνάδελφος υποτίθεται ότι έχει ολοκληρώσει 
το φάσµα των απουσιών και τότε του στέλνω την επιστολή για να 
απαντήσει,  από ‘κε ι και πέρα ξεκίνησε εκ νέου πάλι τις απουσίες. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994, µέλη της Αντιπροσωπείας που 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις,  
αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε 
το οποίο εκλέχτηκαν.  Η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση της 
Αντιπροσωπείας. 

Με το 2359/10.04.2008 έγγραφο ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας 
ζήτησε από το συνάδελφο να µας γνωστοποιήσει τους λόγους για τους 
οποίους δεν κατέστη δυνατή η παρουσία του στις εν λόγω συνεδριάσεις.   
Ο συνάδελφος απάντησε, µε το από 16.04.2008 έγγραφο το οποίο σας 
διαβάζω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αναφορικά µε το 2359/10-4-2008 
έγγραφο σας θα ήθελα να σας γνωρίσω τα εξής.  Είµαι µόνιµος κάτοικος 
Ιεράπετρας και ταυτόχρονα εργάζοµαι στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών στον Άγιο Νικόλαο, κατ’ εντολή της υπηρεσίας µου 
µεταβαίνω δύο φορές την εβδοµάδα Τρίτη και Πέµπτη στη Σητεία για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και ταυτόχρονα εξυπηρέτηση των εκεί 
συναδέλφων ελευθέρων επαγγελµατιών. 
 Επειδή οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας είναι ηµέρα ∆ευτέρα ή 
Τετάρτη, έχω αδυναµία λόγω φυσικής κόπωσης να παρακολουθώ για όσο 
χρονικό διάστηµα εξακολουθώ να πηγαίνω στη Σητεία.  Παρακαλώ να 
ληφθούν τα παραπάνω υπόψη από την Αντιπροσωπεία στην απόφαση 
του αν συντρέχει ή όχι η περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 12 του 
άρθρου 7 του Ν.1486/1984 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994 στην 
περίπτωση µου. 
 Σας ενηµερώνω ότι αµέσως µετά απ’ αυτές τις απουσίες αν θυµάστε 
την Τετάρτη είχαν απεργία λόγω ΕΜ∆Υ∆ΑΣ οι δηµόσιοι υπάλληλοι, την 
Πέµπτη µάλλον, οπότε ήρθε, γ ι’  αυτό του έστειλα και εγώ την επιστολή, 
και από ‘κε ι και πέρα ξεκίνησε άλλες απουσίες. 
 Το Προεδρείο κρίνει ότ ι οι απουσίες του συναδέλφου είναι 
δικαιολογηµένες και δεν συντρέχουν λόγοι εφαρµογής της ως άνω 
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διάταξης.  Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 9§3 του κανονισµού λειτουργίας οι αποφάσεις του Προέδρου της 
Αντιπροσωπείας κατά τη διαδικασία αίρονται µε απόφαση του 
Προεδρείου, οι αποφάσεις αµφοτέρων αίρονται µε απόφαση του Σώµατος. 
 Τονίζουµε και πάλι ότι, αν υπάρχει έστω και ένας συνάδελφος ο 
οποίος έχει αντίρρηση επί της προηγουµένης απόφασης, θα 
προχωρήσουµε σε επόµενη συνεδρίαση στην εφαρµογή της διάταξης που 
προβλέπει την αντικατάσταση. 
 Επειδή στο παρελθόν επί παροµοίου θέµατος αµφισβητήθηκε εκ 
των υστέρων από ορισµένους η νοµιµότητα της απόφασης του 
Προεδρείου, αν υπάρχει αντίρρηση να τεθεί τώρα.  Υπάρχει καµία 
αντίρρηση; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αυτό προβλέπει η διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κοίταξε το Σώµα αποφασίζει.. . ,  αυτή τη 
στιγµή εµείς κρίναµε ως Προεδρείο ότι αυτές οι δύο απουσίες ε ίναι 
δικαιολογηµένες, όπως και την άλλη φορά της συναδέλφου Μπαρτολότσι.   
Από ‘κε ι και πέρα όποιος έχει πρόβληµα να το θέσει.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σοβαρά το λες;  Μήπως θέλεις να 
ανατρέξουµε πίσω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εδώ τα έχω, άµα θες να ανατρέξουµε, 
και τότε το ξεκαθάρισα, και αν θυµάσαι τότε που ο Κολυβάκης 
διαµαρτυρήθηκε πάλι ανέτρεξα εκεί και του λέω είπα αυτά τότε. 
  
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. . ,  
παρά το ότι είναι σχολαστικός, έχουµε και ακούµε, φαντάσου να µην 
ήτανε σχολαστικός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι θέλοµε να σας 
ενηµερώσουµε για µια ηµερίδα που πρόκειται να διοργανώσει ο σύλλογος 
εργοληπτών δηµοσίων έργων του νοµού µας, µε την υποστήριξη του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..   Στις 19.09.2008 και ώρα 09:30 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  εδώ, θα γίνει µια ηµερίδα µε θέµα 
δηµόσια έργα, θεσµικές, νοµικές ενότητες.  

Οµιλητές θα ε ίναι ο κ. Θεόδωρος Τερζάκης και ο κ. Ιωάννης 
Γαλενιανός, ο µεν πρώτος ε ίναι νοµικός σύµβουλος του συλλόγου εδώ, ο 
κ.  Ιωάννης Γαλενιανός ε ίναι νοµικός σύµβουλος της ΠΕΣΕ∆Ε.  Το θέµα 
είναι καθαρά νοµικό, ο κ.  Ιωάννης Γαλενιανός θα µιλήσει για τις 
διακηρύξεις.  

Και απ’ ότι µου ε ίπε ο συνάδελφος Κλάδος ο οποίος αυτή τη στιγµή 
είναι στο σύλλογο και θα επανέλθει,  πιστεύει ότι αυτό ενδιαφέρει όλους 
τους δηµοσίους υπαλλήλους, διότι οι περισσότερες διακηρύξεις – 
ιδιαίτερα αυτές από την ΤΥ∆Κ – ε ίναι λάθος. 
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ΘΕΜΑ 2ο  

 
Ενηµέρωση δραστηριότητος ∆.Ε. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο επόµενο θέµα το 
οποίο ε ίναι η ενηµέρωση δραστηριότητας ∆.Ε..  Ο Πρόεδρος της 
∆ιοικούσας έχει το λόγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα, θα προσπαθήσω να 
είµαι όσο µπορώ πιο σύντοµος, έχει βγει και το τρισέλιδο για όποιον δεν 
το έχει πάρει,  να ενηµερωθεί για το τι έχει συµβεί το τελευταίο διάστηµα.   

Και θα ξεκινήσω µε µια συνάντηση η οποία θεωρούµε ότι ε ίναι πολύ 
σηµαντική, η οποία έγινε εδώ στο Τεχνικό Επιµελητήριο.  Συγνώµη λίγο 
για το λόγο µου απόψε, έχω ένα πρόβληµα λόγω εξαγωγής δοντιού και 
δεν έχω έτσι την άνεση, και ζητώ την κατανόηση σας. 
 Είχαµε λοιπόν µια συνάντηση εδώ στο κτίριο του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου µε τον ε ιδικό γραµµατέα επιθεώρησης εργασίας, τον κ. 
Κατσακιώρη, µε µέλη της µόνιµης επιτροπής, µε τον Μανόλη τον 
Καραβελάκη και τον κ. Ασπιρτάκη και εµένα, όπου συζητήσαµε κάποιες 
δυνατότητες συνεργασίας για να δούµε πως µπορούµε από κοινού, όπως 
και µέσα από πολλές κουβέντες που ε ίχαµε κάνει στη ∆.Ε., να δούµε τα 
εργατικά ατυχήµατα τα οποία συµβαίνουν στην ανατολική Κρήτη και πως 
θα µπορούσε το Τεχνικό Επιµελητήριο, στο βαθµό που του αναλογεί 
βέβαια, να παίξει ένα πιο ενεργό ρόλο ε ίτε µέσω ηµερίδας, ε ίτε µέσω 
ενηµερωτικών εκδηλώσεων για να βοηθήσει σ’  αυτό το θέµα. 
 Το δεύτερο πολύ σηµαντικό γεγονός ήτανε ότι είχαµε δυστυχώς 
πρόσφατα ψήφιση του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Ηρακλείου, στην οποία επίσης προβλέπεται εξ ίσωση στην επιλογή 
προϊσταµένου µεταξύ των αποφοίτων ΠΕ και των αποφοίτων ΤΕ, όπου 
εµείς η αντίδραση του Τεχνικού Επιµελητηρίου και των Συλλόγων, των 
Κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών ήταν ακαριαία.  Την πρώτη φορά στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αναβλήθηκε το θέµα µετά από τ ις έντονες 
διαµαρτυρίες µας. 

Μετά από µία βδοµάδα ακριβώς επανήλθε το θέµα, σε συνεννόηση 
µε τα άλλα δύο Επιµελητήρια ήµασταν εκεί ξανά, δεν ήταν σε όλες τις 
∆ιευθύνσεις του τµήµατος δεν πέρασε το να ε ίναι ΠΕ, ή ΤΕ, ή ∆Ε, αλλά 
στα τµήµατα όλα της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας νοµίζω Ειρήνη ήτανε.. . ,  
και τεχνικών έργων, δυστυχώς µπήκε το διαζευκτικό «ή». 

Αυτό το οποίο αξίζε ι να πούµε ε ίναι ότι εµείς ήδη έχουµε κάνει 
προσφυγή στην αντίστοιχη επιτροπή, όπως ήταν το άρθρο 18 που 
προσφύγαµε µε τη Νοµαρχία, το ίδιο ακριβώς κάναµε.  Και βέβαια άσχετα 
από την όποια εξέλιξη του θέµατος, εµείς ήδη έχουµε πάρει απόφαση στη 
∆.Ε.,  είµαστε σε συνεννόηση και µε την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και το τοπικό 
παράρτηµα και την ΠΟΕ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ να προχωρήσουµε και γ ια τη 
Νοµαρχία και γ ια την περίπτωση του ∆ήµου και στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας, άσχετα από την όποια απόφαση θα υπάρξει εδώ από την 
αντίστοιχη επιτροπή. 

Έγινε µια πολύ σηµαντική συνάντηση, µεταξύ της ∆.Ε. του τµήµατος 
και το ∆ήµαρχο Ηρακλείου, παρουσία του Αντιδηµάρχου του κ. Ξηµέρη, 
για το θέµα της οριοθέτησης των ρεµάτων, αλλά και της εκπόνησης των 
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γεωλογικών µελετών που απαιτούνται για τα σχέδια πόλης, γ ια την 
επέκταση των σχεδίων πόλεως.  Αυτό το οποίο ξεκαθαρίσαµε από την 
πλευρά µας, γιατί ε ίχε προκληθεί µια µεγάλη αναστάτωση κυρίως µετά 
από σειρά τοπικών δηµοσιευµάτων ότι δεν υπάρχει περίπτωση να 
υπάρχουν οποιεσδήποτε εκπτώσεις από την πλευρά του ∆ήµου είτε γιατί 
αφορά τις γεωλογικές µελέτες, ε ίτε σε ότι αφορά την οριοθέτηση των 
ρεµάτων.  Και εµείς από την πλευρά µας δηλώσαµε στο ∆ήµαρχο ότι 
είµαστε στη διάθεση του ∆ήµου, των υπηρεσιών του ∆ήµου να 
συνεργαστούµε και να δούµε πως πραγµατικά αυτό το τεράστιο θέµα, 
γιατί πρόκειται περί πολύ σηµαντικού θέµατος, θα µπορέσει να βρει τις 
κατάλληλες απαντήσεις.  

Τώρα πάρα πολύ γρήγορα, στις ηµερίδες, εκδηλώσεις, σεµινάρια να 
πω ότι έγιναν πολύ σηµαντικές δράσεις αυτό το τελευταίο διάστηµα. 

Είχαµε µια διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας εδώ σ’ αυτή την 
αίθουσα από τους συναδέλφους οι οποίοι συµµετείχαν στο σεµινάριο για 
τη φωτογραφία.   

Είχαµε µια επίσκεψη µελών της ∆ιοικούσας και της Αντιπροσωπείας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή κ. 
Αρναουτάκη. 

Είχαµε συµµετοχή µελών της ∆ιοικούσας και µελών της 
Αντιπροσωπείας στο 6ο  Νησιωτικό Περιφερειακό Συνέδριο που 
διοργανώθηκε από το τµήµα της Εύβοιας 5, 6 και 7 του Ιούνη, µε 
τέσσερις πολύ σηµαντικές ηµερίδες του Χάρη του Χατζηβασίλη, του 
Αλέκου του Κλάδου, µία δικιά µου και άλλη µία ήταν η τέταρτη; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Του Καραβελάκη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Του Μανόλη του Καραβελάκη για τα 
λατοµεία. 
 Επίσης ε ίχαµε µια πολύ σηµαντική διοργάνωση ηµερίδας για το Ν. 
3316/2005, ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, εκπόνηση 
µελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις,  
προβλήµατα εφαρµογής τους, στην αίθουσα εδώ συνεδρίων του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  µε πολύ µεγάλη συµµετοχή, µε συµµετοχή υπηρεσιακών 
παραγόντων του Υπουργείου.  Όσοι την παρακολουθήσαµε βέβαια 
καταλάβαµε πόσο πολύπλοκο είναι το θέµα και πόσο δύσκολο ε ίναι να 
δοθούν οριστικές απαντήσεις, αλλά νοµίζω ότι φωτίστηκαν έτσι πολλές 
πτυχές και πολλά ζητήµατα σε σχέση µε την ανάθεση µελετών. 
 Επίσης ε ίχαµε µια διάλεξη του καθηγητή του ελληνοαµερικάνου του 
κ. Τσοµπάνογλου, µε θέµα αποκεντρωµένα συστήµατα διαχείριση 
υδατικών πόρων και υγρών αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων και 
εναλλακτικών υδατικών πόρων, στην αίθουσα συνεδρίων του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  όπου για πρώτη φορά ίσως στην Ελλάδα ακούστηκε από 
ένα πολύ καταξιωµένο άνθρωπο που ασχολείται µε το περιβάλλον και 
κυρίως µε τη διαχείριση υγρών αποβλήτων για το πόσο µεγάλη σηµασία 
έχει να µιλήσουµε όχι γ ια µεγάλα πλέον συστήµατα διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων αλλά για µικρά, για αποκεντρωµένα συστήµατα της τάξης ας 
πούµε µιας µεγάλης πολυκατοικίας, ή ενός µεγάλου οικισµού, ή ενός 
µικρού χωριού.  Νοµίζω ότι ήτανε πολύ σηµαντική και εκείνη η ηµερίδα. 
 Τέλος, είναι οι φάκελοι εκεί που έχουν µείνει και νοµίζω ότι έχει 
µέσα όλες τις ε ισηγήσεις,  και ε ίναι χρήσιµο αυτοί οι πορτοκαλί φάκελοι 



Συνεδρίαση 10η        1ης   Σεπτεµβρίου  2008         σελίς   10 
 

από την οργάνωση της εκδήλωσης τροχαία ατυχήµατα και οδική ασφάλεια 
που έγινε στις 2/7ου ,  µία πάρα πολύ σηµαντική εκδήλωση µε πολύ 
εµπεριστατωµένες εισηγήσεις,  που ανάδειξαν το θέµα τροχαία ατυχήµατα 
στην Κρήτη και ε ιδικά στο ΒΟΑΚ, όπου έχουµε δυστυχώς το προνόµιο να 
είµαστε στην πρώτη θέση όχι της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
πλευράς ατυχηµάτων και δυστυχώς θανατηφόρων ατυχηµάτων. Νοµίζω 
ότι ήταν µία εκδήλωση η οποία πραγµατικά έδωσε έτσι κάποιες 
προοπτικές και έδειξε πως µπορούµε να συνεργαστούµε ε ίτε µε την 
ΕΛΠΑ, ε ίτε µε το ΕΚΑΒ σαν Τεχνικό Επιµελητήριο και να µπορέσουµε να 
κάνουµε µια σειρά εκδηλώσεων, ενηµέρωσης, εκπαίδευσης κυρίως σε 
παιδιά ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, και το οποίο ε ίναι κάτι το οποίο θα 
πρέπει να µας προβληµατίσει και να το δούµε στη ∆.Ε. αν µπορέσουµε 
πραγµατικά να ενηµερώσουµε έγκαιρα και έγκυρα τα νέα παιδιά για τα 
τροχαία ατυχήµατα τα οποία συµβαίνουν στην Κρήτη. 
 Επίσης να πω σε ότι αφορά την οργάνωση, και µ’  αυτό κλείνω, και 
την υποδοµή του τµήµατος, ότι πλέον έχουµε άλλη µία κοπέλα, άλλον ένα 
νέο επιστήµονα ο οποίος µας βοηθάει, την οµάδα των στελεχών µας 
δηλαδή, ε ίναι η Χριστιάννα η Τσαΐνη και έχει προσληφθεί στη θέση της 
βιβλιοθηκονόµου στη βιβλιοθήκη µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Με οµάδα εργασίας, µε οµάδα εργασίας για 
ένα εξάµηνο κατ’ αρχάς µέχρι 31.12, έχει έρθει µε οµάδα εργασίας για να 
βοηθήσει την Αρετή να προχωρήσουµε στην αναδιοργάνωση της 
βιβλιοθήκης και όχι µόνο σ’ αυτές τ ις εργασίες, αλλά και σε οποιεσδήποτε 
άλλες εργασίες θα χρειαστεί στο τµήµα.   

Ευχαριστώ και ε ίµαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση 
θέλετε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο στάδιο των 
ερωτήσεων, θέλει κανείς συνάδελφος να ρωτήσει;  Κανείς;   Εγώ θέλω να 
κάνω ορισµένες ερωτήσεις συνάδελφε Πρόεδρε, κλείνει ο κατάλογος. 
 Η πρώτη ερώτηση Πρόεδρε είναι σχετικά µε την αναβολή που 
πήραµε, την απόφαση τότε που ο συνάδελφος Κρασανάκης έθεσε θέµα 
για τη στελέχωση της Μόνιµης Επιτροπής αντισεισµικού σχεδιασµού και 
πολιτικής προστασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  Η συζήτηση αυτή έγινε στη 
συνεδρίαση της 11.06, δεν ε ίδαµε τίποτα, αναβάλλαµε την απόφαση 
περιµένοντας µια συνολική πρόταση από τη ∆.Ε..   Αυτή δεν έγινε ακόµα 
και γιατί δεν έγινε;  Όταν θα φτάσουµε δε στις Μόνιµες Επιτροπές 
αργότερα θα κουβεντιάσουµε και ορισµένα θέµατα. 
 Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής, στις 25.08.2008, εκεί θα µπορούσε 
να βοηθήσει και ο συνάδελφος Ορφανός, η ∆ηµοτική Κίνηση «Ηράκλειο – 
Ανθρώπινη Πόλη» έστειλε ένα έγγραφο σχετικά µε το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα του ∆ήµου Ηρακλείου 2008 – 2010.  Εάν διαβάσουµε αυτά 
που γράφει σύµφωνα µε το νόµο είµαστε.. . , στη διαβούλευση είµαστε και 
εµείς,  δεν το έχει κοινοποιήσει,  το έχει στείλει στο Τεχνικό Επιµελητήριο 
της Ελλάδας.  Θα ήθελα να µας ενηµερώσετε τι σκοπεύετε να κάνετε ως 
∆ιοικούσα πάνω σ’ αυτό το έγγραφο που εστάλη; 
 Και ένα τρίτο, διάβασα το δελτίο τύπου της επίσκεψης του τέως 
Υπουργού του κ. Κεφαλογιάννη αλλά δεν κατάλαβα το εξής, ήρθε να τον 
διαφωτίσουµε εµείς ή ήρθε να µας διαφωτίσει;   Έτσι όπως το διάβασα δεν 
κατάλαβα, το δελτίο τύπου είναι δικό µας, του τµήµατος ε ίναι, δεν 
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κατάλαβα ο στόχος ποιος ήταν;  Να έρθει να ενηµερωθεί από µας, τι 
σκοπεύουµε εµείς, ο σύµβουλος της Κυβέρνησης ή ήρθε να ενηµερώσει 
εµάς τι σκοπεύει να κάνει ως Κυβέρνηση;   

Αυτές τ ις τρεις ερωτήσεις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κανονικά οι ερωτήσεις. . . , ε ίπα κλείνει. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μια ζωή βγαίνεις παραπονούµενος. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   ∆εν είπες κλείνει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπα κλείνει,  έλα. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Πρώτα θα κάνω εγώ είπες Πρόεδρε, δεν κάνει κανείς άλλος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι θα κάνω εγώ και κλείνει,  ναι.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Λοιπόν...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μονιάκης. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   . . .θα ήθελα να ρωτήσω το συνάδελφο τον Ιν ιωτάκη, επειδή 
βρέθηκα εδώ ένα πρωινό που το ξέρεις καλά ότι,  τότε που ε ίχε έρθει ο 
Πρόεδρος του ΙΕΚΕΜ τι ε ίναι;  Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος τέλος πάντων.  
Και έµπαινε πάλι ένα θέµα για τη δραστηριότητα του τοπικού 
παραρτήµατος του ΙΕΚΕΜ, τι έχει απογίνει γύρω απ’ αυτό το θέµα, έτσι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μήπως θέλει κανείς,  µια που άνοιξε ο 
κατάλογος, άλλος να ρωτήσει κάτι;   Όχι, λοιπόν Πρόεδρε έχεις το λόγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι να ξεκινήσω από την 
ερώτηση του Μύρωνα, µε απόφαση του το ΙΕΚΕΜ πλέον έκλεισε το.. . ,  
µάλλον δεν θα συνεχίσει να µισθώνει το οίκηµα το οποίο ε ίχαµε εδώ σαν 
ΙΕΚΕΜ Κρήτης. 
 Σε µία κουβέντα που ε ίχαµε εµείς εδώ µας ζήτησε την παρέµβαση 
µας ώστε να έχει τη συνεργασία µε κάποιον άλλο φορέα που διοργανώνει 
σεµινάρια ώστε να µισθώσει, να υποµισθώσει,  να εκµισθώσει,  δεν ξέρω 
ακριβώς ποια ε ίναι η διαδικασία, τους ε ίπα ότι ε ίναι δικό τους θέµα να το 
βρούνε αυτό, ώστε να ενοικιάσουν τ ις δοµές κάποιου άλλου ίσως 
Επιµελητηρίου ή άλλου φορέα και να µπορέσει έτσι να λειτουργήσει στα 
σεµινάρια του το ΙΕΚΕΜ, τα επόµενα σεµινάρια που θα διοργανώσει. 
 Βρισκόµαστε σ’ αυτή τη φάση πλέον Μύρωνα όπου κλείνει, και 
µάλιστα τώρα µας ε ίπαν να βρούµε και χώρο να δούµε που θα βάλουµε 
τους υπολογιστές, τα φωτοτυπικά, τα ΦΑΞ κ.λ.π.  Γιατί απ’ ότι κατάλαβα 
τα έπιπλα, ε ίχαν συµφωνήσει λέει η Βάννα, ότι θα παραµείνουνε στον 
ιδιοκτήτη, έτσι ε ίπε ο ιδιοκτήτης και τώρα απ’ ότι έµαθα λέει συµφώνησαν 
και από το ΙΕΚΕΜ ότι θα παραµείνουνε τα έπιπλα σ’  αυτούς και απλώς 
εµείς παίρνουµε τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό.  Από το ΙΕΚΕΜ µας ζήτησαν 
να βρούµε χώρο για να τα πάρουµε εδώ στο Επιµελητήριο µέχρι να δουν 
τι θα κάνουν. 



Συνεδρίαση 10η        1ης   Σεπτεµβρίου  2008         σελίς   12 
 

 Άρα λοιπόν Μύρωνα η προοπτική ε ίναι ότι θα λειτουργήσει το 
ΙΕΚΕΜ, αλλά σε εγκαταστάσεις που θα ενοικιάσει από άλλο φορέα.  Αυτή 
είναι η προοπτική, αυτή ε ίναι η προοπτική.   
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θεωρώντας και λέγοντας ότι τα έξοδα του 
ΙΕΚΕΜ της Κρήτης ήταν δυσανάλογα µε τα έσοδα και ότι δεν µπορεί να 
συνεχίσει να ε ίναι. .. ,  µάλιστα ανέφερε ότι γ ια δύο µήνες ή ο τελευταίος ο 
Αύγουστος και το δώρο του καλοκαιριού δεν µπορούσε να µπει στους 18 
εργαζόµενους του ΙΕΚΕΜ και από την άλλη να υπάρχουνε έξοδα τα οποία 
δεν επιφέρουν ας πούµε στο ΙΕΚΕΜ τίποτα. 
 Λοιπόν, επίσκεψη Κεφαλογιάννη.  Ο Υπουργός πραγµατικά την 
προηγούµενη βδοµάδα ήταν η τρίτη φορά που είχε ζητήσει συνάντηση µε 
τη ∆.Ε. ή το Προεδρείο ή και µε την Αντιπροσωπεία, όπως µου ε ίχαν πει 
εµένα από το γραφείο του.  Την πρώτη φορά είχαµε το ταξίδι στην.. .  
 . . .χτίζονται στην Άπω Ανατολή ύψους νοµίζω 150 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ Μηνά;  Πλοία από έλληνες πλοιοκτήτες και ότι αυτή τη στιγµή 
υπήρχε η δυνατότητα, δόθηκε η δυνατότητα στον Υπουργό να µεταφέρει 
στις χώρες αυτές της Άπω Ανατολής, Κορέα και Κίνα, ότι αν θέλετε να 
δείτε σηµεία τα οποία ψάχνετε σαν διαµετακοµιστικά κέντρα στη Μεσόγειο 
όπου θα φεύγουν τα εµπορεύµατα µετά στην Ευρώπη, ε ίναι µια πολύ 
καλή ευκαιρία να δείτε την περίπτωση της Ελλάδας και συγκεκριµένα την 
Κρήτη. 
 Από ‘κε ι ξεκίνησε η όλη συζήτηση, από ‘κε ι ξεκίνησε το ενδιαφέρον 
και δεν ε ίναι ότι ε ίναι η Κρήτη ένας σταθµός ο οποίος διακαώς ενδιαφέρει 
τους Κινέζους και τους Κορεάτες, αλλά µε το σπρώξιµο έτσι από την 
πλευρά του Υπουργού και γ ια το λόγο ότι χτίζουµε τα καράβια που 
χτίζουµε ενδιαφέρθηκαν οι Κινέζοι και οι Κορεάτες. 
 Από ‘κε ι και πέρα ο Υπουργός θεωρεί ότι αυτό ε ίναι µια µεγάλη 
ευκαιρία για τη νότια Κρήτη, γ ια την ανάπτυξη της νότιας Κρήτης 
γενικότερα.  Μας ε ίπε αυτά τα οποία ε ίχαµε συζητήσει και µε το Γιώργο 
το Βιδάκη ότι εκεί θα υπάρξει µια πόλη γύρω στις 30.000 κατοίκους, όπου 
θα χρειαστούν χιλιάδες τεχνικοί, χιλιάδες µηχανικοί να δουλέψουν εκεί και 
ότι είναι µια ευκαιρία που στο φινάλε – φινάλε αν δεν την εκµεταλλευτεί η 
Κρήτη θα την εκµεταλλευτεί κάποιο άλλο µέρος της Μεσογείου και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτό ήτανε σε χοντρικές γραµµές. 
 Σε σχέση και µε τη µαρίνα του ∆ερµατά, και µε την ανάπτυξη της 
ζώνης του λιµανιού ήτανε πάνω – κάτω η ίδια συλλογιστική, ότι είχε τη 
δυνατότητα να έρθει σε επαφή µε ανθρώπους από τον Κόλπο, από τον 
Περσικό Κόλπο, οι οποίοι ήτανε Υπουργοί Εξωτερικών ή Υπουργοί 
Τουρισµού κ.λ.π. όπου συνδέθηκε για κάποιο διάστηµα.  Είχαν χτιστεί 
κάποιες πολύ καλές φιλίες και υπήρχε η διάθεση να επενδυθεί η τεράστια 
ρευστότητα που υπάρχει αυτή τη στιγµή στα κράτη – µέλη εκεί του 
κόλπου, τα κράτη αυτά τα οποία έχουνε τεράστια αυτή τη στιγµή 
αποθέµατα και τεράστια ρευστότητα και ψάχνονται να κάνουν επενδύσεις.  
 Αυτές λοιπόν τις επενδύσεις ο Υπουργός είπε ότι µπορεί και ήθελε 
να τις φέρει στην Κρήτη και πιστεύω ότι πολλές απ’ αυτές τ ις επενδύσεις 
είναι δυνατόν να γίνουν. 
 Λοιπόν, αυτά µας ε ίπε σε γενικές γραµµές σε σχέση µε ότι 
σχεδιάζει η Κυβέρνηση.  Εµείς από την πλευρά µας και όσοι ήµασταν 
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εκεί,  και εγώ σαν Πρόεδρος της ∆ιοικούσας, του ε ίπαµε ότι η άποψη µας, 
είναι ξεκάθαρη για τη µαρίνα του ∆ερµατά, δεν το συζητάµε, θεωρούµε 
ότι ε ίναι µια επένδυση η οποία δεν πρέπει να γίνει.   Την άποψη µας την 
ξέρει,  του την ξαναδώσαµε κιόλας.  Του δώσαµε µαζί όλες τ ις θέσεις του 
τµήµατος στις οποίες υπάρχουν πρόσφατες αποφάσεις,  όπως ήταν η 
απόφαση της Αντιπροσωπείας για το ΒΟΑΚ, το πλαίσιο δράσης µας µε 
όλες τις θέσεις µας, και έτσι υπήρξε θα έλεγα µια καλή συζήτηση, την 
οποία βέβαια συζήτηση εµείς δεν θα αρνηθούµε σε οποιονδήποτε 
πολιτικό φορέα και γ ι’  αυτό την Τρίτη θα ε ίµαστε στη συνάντηση του 
Συνασπισµού για τον τουρισµό, και σε οποιονδήποτε Βουλευτή της 
ανατολικής Κρήτης. 
 Τώρα για το επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι ένα τεράστιο θέµα το 
οποίο πραγµατικά ο ∆ήµος δυστυχώς δεν µας ενηµέρωσε, µας 
ενηµέρωσε ο Θεόφιλος ο Τρουλλινός.  Πρόεδρε θα το συζητήσουµε 
µάλλον την Πέµπτη στη ∆ιοικούσα που έρχεται,  θα δούµε την ε ισήγηση 
του Θεόφιλου, ο ∆ήµος έκρινε ότι δεν έπρεπε να µας ενηµερώσει,  
εντάξει.  Θα το συζητήσουµε, γιατί ε ίναι πραγµατικά ένα πολύ σηµαντικό 
θέµα, στη ∆ιοικούσα που έρχεται.  
 Τώρα για τις Μόνιµες Επιτροπές, και για τη Νοµαρχιακή επέτρεψε 
µου Πρόεδρε να πω, έχουµε εντοπίσει ένα πρόβληµα το οποίο υπάρχει 
στη λειτουργία κάποιων Μόνιµων Επιτροπών, µεταξύ των οποίων βέβαια 
είναι και αυτό της πολιτικής προστασίας και της.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  εγώ δεν ρώτησα αυτό, εγώ 
ρώτησα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Α, γ ια τον αριθµό αυτό.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για τον αριθµό υποτίθεται ότι θα 
φέρνατε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   . . .εγώ πήγα στο ουσιαστικό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .η ∆ιοικούσα θα έφερνε εισήγηση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι, εγώ πήγα στο ουσιαστικό.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  το ουσιαστικό είναι µετά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι στο τυπικό, αυτό ε ίναι το πλέον εύκολο, 
υπήρξε µια, αν θέλεις παρεξήγηση µε εισαγωγικά, δεν ε ίχα καταλάβει 
καλά ακριβώς τι ζητούσες εσύ, ε ίναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το οποίο 
θέλεις.   Αν κατάλαβα καλά για να το ξεκαθαρίσουµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι εγώ, να εξηγούµαστε δεν το θέλω 
εγώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Θέλεις να σου φέρουµε από τη ∆ιοικούσα µία 
πρόταση που να λέµε ότι τόσα γίνονται τα µέλη, όχι ποια είναι τα µέλη, 
ότι µπαίνει αυτός και αυτός, εσύ θέλεις για κάθε µόνιµη επιτροπή από 10 
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ξέρω ‘γω η πολιτικής προστασίας ότι γ ίνεται 15.  Αυτό µέχρι την επόµενη 
Πέµπτη θα σας το καταθέσουµε, νοµίζω ότι είναι το εύκολο να γίνει.   

Να πούµε ότι λόγω του ότι µετά τη συγκρότηση των µόνιµων 
επιτροπών υπήρξαν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ήρθαν και ε ίπαν 
να µπούµε, και όπως καταλαβαίνετε παιδιά δεν το αρνηθήκαµε σε 
κανένα.  ∆ώσαµε τη δυνατότητα όποιος συνάδελφος ήθελε να µπει και 
ειδικά σε κάποιες µόνιµες επιτροπές θα πρέπει να τις ξαναδούµε, γιατί 
ήδη δεν κινούνται ούτε µε βάση τα χρονικά περιθώρια τα οποία έχουνε 
µπροστά τους, αλλά ούτε βλέπουµε να έχουνε εκπονήσει κάποιο σχέδιο 
δράσης, ούτε έχουνε βάλει κάποιες εργασίες και αυτό ε ίναι το ουσιαστικό 
για µας.  Θα πρέπει να τους καλέσουµε όλους, όλες τις µόνιµες 
επιτροπές εκείνες να δούµε ποιο ε ίναι ακριβώς το πρόβληµα που 
υπάρχει, που υπάρχει πρόβληµα, για να ξεκινήσουν και να υλοποιήσουν 
το έργο το οποίο έχουν αναλάβει.  Αυτά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μια ερώτηση θέλω να κάνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για τον Κεφαλογιάννη µια ερώτηση. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ναι,  σχετικά µε την επίσκεψη του κ. Κεφαλογιάννη.  Ενώ 
ήµουνα στην αρχή µετά λόγω ανωτέρας βίας αναχώρησα, εάν ερωτήθη 
και γιατί αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε την τιµή 
να έρθει στο Επιµελητήριο, παρά τις προηγούµενες επανειληµµένες 
προσκλήσεις,  όταν τόσοι άλλοι Βουλευτές του Ηρακλείου ερχόντουσαν 
και τώρα, γιατί τη συγκεκριµένη στιγµή και πως ήρθε, και τ ι ήθελε τελικά 
από το Επιµελητήριο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   ∆εν τον ρωτήσαµε τον Υπουργό γιατί επέλεξε 
τη συγκεκριµένη στιγµή να έρθει,  απλώς κλείνοντας εγώ του ε ίπα ότι 
Υπουργέ ελπίζω ότι θα έχουµε τη χαρά να σε ξαναδούµε σύντοµα και να 
σε βλέπουµε και στις συναντήσεις τις οποίες προκαλούµε, γιατί 
προκαλούµε αρκετές συναντήσεις και µε τους άλλους Βουλευτές.  Και 
εκείνη τη στιγµή ε ίπε.. . , κάτι απάντησε ότι έλλειπα, δεν µπορούσα να 
έρθω, και καλύτερα που έγινε σήµερα η συνάντηση, γιατί κάναµε πιο 
ουσιαστική συνάντηση σήµερα που ήµουνα µόνο εγώ και εσείς.   Είπε 
πάντως ο άνθρωπος ότι στις επόµενες συναντήσεις,  όποτε τον 
καλέσουµε θα ε ίναι στη διάθεση µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο στάδιο των 
τοποθετήσεων, θα µου επιτρέψετε να βάλω πρώτα τον εαυτό µου µια που 
έκανα και ερώτηση, ανοίγει ο κατάλογος.  Σε γράφω έτσι; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τη Βάννα ναι, θες και εσύ; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν άλλος θέλει να τοποθετηθεί;   Ο 
κατάλογος ε ίναι τρία άτοµα, Ποβάσκη, Σφακιανάκη, Ορφανός, υπάρχει 
άλλος;  Συνάδελφε Μύρωνα υπάρχει άλλος που θέλει να τοποθετηθεί; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σίγουρα; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα κλείσει ο κατάλογος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στα πεπραγµένα της ∆ιοικούσας, στο 
θέµα που κουβεντιάζουµε.  Καπετανάκης, άλλος; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συνάδελφε Μύρωνα έκλεισε ο κατάλογος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έκλεισε ο κατάλογος. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Συνάδελφε Κασαπάκη επειδή µε προκαλείς να σου θυµίσω 
ότι έκανες την ερώτηση τελευταίος.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και εσύ. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   . . .εκτός διαδικασίας. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν έκανα διότι.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τελείωσε το θέµα συνάδελφοι. 
 Πρόεδρε εγώ ήθελα να πω το εξής, κατ’ αρχάς δεν ζητάω τίποτα για 
τη Μόνιµη Επιτροπή.  Σας ε ίπα προηγουµένως ότι η Αντιπροσωπεία δεν 
έχει ιδιοκτήτες και οι κανονισµοί δεν τους έχω θεσπίσει εγώ, ο 
κανονισµός λειτουργίας των Μονίµων Επιτροπών το αναφέρει αυτό το 
πράγµα.  Και δεν θα µας κοινοποιήσετε την απόφαση σας, κάνετε λάθος 
εδώ, η Αντιπροσωπεία θα πάρει την απόφαση εάν µπορεί να αλλάξει ο 
αριθµός ή όχι.  
 Όσον αφορά τώρα τον Κόλπο του ∆ερµατά, ε ίπες προηγουµένως ότι 
οι θέσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου ε ίναι ξεκαθαρισµένες, έχω την 
αίσθηση ότι δεν ε ίναι ξεκαθαρισµένες, η θέση της ∆.Ε. ε ίναι 
ξεκαθαρισµένη.  Ο συνάδελφος Καπετανάκης ε ίχε θέσει τότε θέµα να 
συζητηθεί στην Αντιπροσωπεία και να έρθει µε ε ισήγηση της ∆ιοικούσας, 
και µάλιστα ε ίχε τονίσει τότε ότι δεν µπορεί να βγαίνει προς τα έξω η 
∆ιοικούσα να εκφράζει θέσεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου για τόσο 
µεγάλα θέµατα. 
 Επί του ιδίου θέµατος ε ίχα κάνει επερώτηση και ρωτούσα, στις 
16/21.01.2008.. . ,  όχι,  λοιπόν στις 09/16.04.2008 ε ίχα κάνει επερώτηση 
γιατί ενώ πέρασαν τόσοι µήνες, τώρα να µην κάτσω να την ψάξω την 
επερώτηση, δεν έχει έρθει εισήγηση έπ’ αυτών των θεµάτων και 
συγκεκριµένα για το Τυµπάκι,  για τον Λιµένα Τυµπακίου, για το Ο∆ΕΥΟ, 
για τη δηµιουργία µαρίνας στον Κόλπο του ∆ερµατά και γ ια αξιοποίηση 
κτιριακού συγκροτήµατος στο ΑΚΤΑΡΙΚΑ. 
 Ένα άλλο πράγµα που ήθελα να θίξω τώρα στην τοποθέτηση, 
διάβασα στην ΚΡΗΤΗ PRESS η οποία είναι της περιόδου 21 Αυγούστου 
µε 3 Σεπτεµβρίου, επειδή έχω διαµαρτυρηθεί άπειρες φορές µέσα σ’ αυτό 
το κτίριο και στα διάφορα όργανα ότι θεωρώ ότι στο Τεχνικό 
Επιµελητήριο δεν στέκει να δεχόµεθα εδώ και να κουβεντιάζουµε µε τον 
Πρόεδρο των οικιστών.  Και µου φαίνεται αδιανόητο, θα το πω για 
πολλοστή φορά, µια οµάδα παρανόµων να κάνει σύλλογο και το Ελληνικό 
κράτος, η Ελληνική πολιτε ία να αποδέχεται τη δηµιουργία αυτού του 
συλλόγου.  Και έχω πει ότι εµείς ως Επιµελητήριο δεν πρέπει να τους 
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δεχόµαστε.  Αν δεν κάνω λάθος, η Βάννα µπορεί να µε διορθώσει,  στο 
παρελθόν, επί Μπελιβάνη τους δεχτήκαµε ή κάνω λάθος;  Το Βλαχάκη, 
έχουν έρθει εδώ; 
 Λοιπόν αυτός ο κύριος σε µια συνέντευξη που γράφει η εφηµερίδα 
κάνει την εξής δήλωση: 

Από το 1996 που ιδρύσαµε το σύλλογο οικιστών αποδείξαµε στους 
Ηρακλειώτες, και σ’ εσάς τους δηµοσιογράφους, αλλά και πανελλαδικά, 
χωρίς βέβαια να αποποιούµεθα την ευθύνη που µας ανήκει ότι ουσιαστικά 
την ευθύνη την έχουν άλλοι.   Την έχει το κράτος, οι συµβολαιογράφοι,  οι 
δικηγόροι, οι πολιτικοί µηχανικοί,  οι οποίοι υποτίθεται ότι ε ίναι 
µορφωµένοι και νοµοµαθείς,  αυτοί ε ίναι που µας προέτρεψαν να 
αγοράσουµε τα οικόπεδα και να χτίσουµε.  Ούτε λίγο – ούτε πολύ µας 
κατηγορεί ότι η ευθύνη ε ίναι δική µας, και το θέτω τώρα για να το ακούει 
ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας, να µη συµβεί το φαινόµενο να ζητήσει να 
συναντηθεί µε την ηγεσία του Τεχνικού Επιµελητηρίου και εµείς να την 
αποδεχτούµε. 

∆εν µπορεί να έρχεται και να κατηγορεί µια µερίδα, εντάξει ε ίπε 
πολιτικοί µηχανικοί εγώ θεωρώ ότι εννοεί και τους αρχιτέκτονες, δεν 
µπορεί να είναι. . . ,  εννοεί όλους τους µηχανικούς, ε ίπε τη λέξη πολιτικοί 
µηχανικοί.  Και να µας κατηγορεί από τη µια ότι εµείς τον προτρέπουµε 
να αγοράσει οικόπεδα για να χτίσουν όλοι αυτοί που χτίσανε και µετά να 
ζητάει και τη συµπαράσταση µας, να είναι πιο προσεκτικός.   

Αυτό ήθελα να πω, τελείωσα συνάδελφοι.   Η συνάδελφος 
Σφακιανάκη έχει το λόγο. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι θέλω να πω δυο λόγια να ενηµερώσω το 
Σώµα για το θέµα του ΙΕΚΕΜ, παρ’ ότι ε ίναι µεγάλο θέµα δεν θα σας 
κουράσω, επιγραµµατικά όµως για να ξέρετε τ ι γ ίνεται. 
 Το ΙΕΚΕΜ είναι η µοναδική Ανώνυµη Εταιρεία του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου που δηµιουργήθηκε µόνο και µόνο επειδή το Τ.Ε.Ε. δεν 
µπορούσε να έχει πρόσβαση σε επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, 
ενώ από παλιά έκανε ελεύθερα προγράµµατα κατάρτισης, σήµερα 
αυτοχρηµατοδοτούµενα για τα µέλη του.  ∆ηλαδή παλιά παρείχε 
στοιχειωδώς κατάρτιση δωρεάν, στη συνέχεια µέσω του ΙΕΚΕΜ έφτιαξε 
ένα µηχανισµό αυτοχρηµατοδοτούµενων σεµιναρίων.  Γι’  αυτού του 
είδους την κατάρτιση δεν χρειάζεται να πληρώνει ούτε κτίρια, ούτε 
υπαλλήλους, ούτε να περνάει αυτή τη γραφειοκρατία, υποβολή πρότασης, 
έγκριση πρότασης, υλοποίηση, ε ίσπραξη χρηµάτων, πληρωµές όποτε 
γινότανε και όλα αυτά. 
 Μόνο για τα επιδοτούµενα ήτανε αναγκαίο να φτιάξει ένα φορέα που 
να έχει το δικαίωµα να µπαίνει στα επιδοτούµενα.  Στη συνέχεια τι έγινε;   
Όταν προχώρησε στη σύσταση αυτού του φορέα ε ίδε ότι τα πράγµατα 
ήτανε δύσκολα, ή τα προγράµµατα ήτανε λίγα, ή τα ιδιωτικά ΚΕΚ κάνανε 
ένα µεγάλο ανταγωνισµό, ή είχανε προσβάσεις και παίρνανε 
προγράµµατα µε αθέµιτους τρόπους.  ∆ιαπίστωσε δηλαδή ότι µέσα από 
τα επιδοτούµενα, δυσκολευότανε να βγει,  χρειαζότανε να πληρώνει 
λε ιτουργικά, κτίρια, υπαλλήλους κ.λ.π. 
 Υπήρξανε τότε δύο απόψεις στο Τεχνικό Επιµελητήριο, η µία που 
έλεγε να µπούµε και να καταρτίζουµε όχι µόνο απόφοιτους ΑΕΙ αλλά και 
οτιδήποτε άλλο, όπως όλα τα άλλα ΚΕΚ, δηλαδή απόφοιτους ΤΕΙ,  δηλαδή 
αυτό που λέγαµε από παλιά εργάτες, σιδεράδες, µαραγκούς, οτιδήποτε 
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άλλο, ώστε αυτός ο φορέας που έχουµε να ε ίναι και οικονοµικά βιώσιµος 
και να µπούµε και σε πεδία που ούτως ή άλλως µας ενδιαφέρανε, και 
αυτό προωθήθηκε για ένα διάστηµα.  Υπήρχε και µία άλλη άποψη που 
έλεγε µόνο για µηχανικούς και ό,τ ι γίνει. 
 Το µόνο για µηχανικούς και ό,τ ι γ ίνε ι,  όσο και αν ήταν λίγο που 
προωθούσε τελευταία, το τελευταίο διάστηµα η διοίκηση του ΙΕΚΕΜ πάλι 
άφηνε χρήµατα, µε ένα πολύ περίεργο τρόπο.  ∆ηλαδή πήγαµε στην 
Αθήνα µε τον προηγούµενο Πρόεδρο πριν από δυο χρόνια, όπου του 
ξέφυγε του Προέδρου και ε ίπε, παραδέχτηκε στην ουσία, ότι ακόµα και 
από ‘κε ι µέσα µπορούσε και πλήρωνε τα έξοδα για το παράρτηµα Κρήτης. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Το ΙΕΚΕΜ έφτιαξε τέσσερα παραρτήµατα, στη 
Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Πάτρα και τη Λάρισα, ήδη έκλεισε το 
παράρτηµα της Πάτρας, ήδη όλα τα υπόλοιπα τµήµατα διαµαρτυρότανε 
και θέλανε και αυτά. 
 Αυτή τη στιγµή πρέπει να είναι σαφές ότι το ΙΕΚΕΜ µε δική του 
ευθύνη κλείνει το παράρτηµα Κρήτης.  Από ‘κε ι και πέρα το µόνο που 
µπορεί να κάνει ε ίναι,  αν υπάρξει µηχανισµός, είτε από ενδιαφέρον του 
ΙΕΚΕΜ – είτε από ενδιαφέρον συναδέλφων να βρεθεί µια εγκεκριµένη 
πρόταση, θα µπορεί νοικιάζοντας δοµές να την υλοποιήσει σε 
νοικιασµένες δοµές.  ∆εν υπάρχει πια παράρτηµα και η ευθύνη του 
ΙΕΚΕΜ είναι πάρα πολύ µεγάλη όχι τόσο γιατί το κλείνει,  αυτό ε ίναι 
απόρροια του πως το λειτουργούσε τόσα χρόνια τώρα, η µεγάλη ευθύνη 
του ε ίναι ότι δεν θέλησε ποτέ να το λειτουργήσει,  δεν έδωσε τη σηµασία 
που έπρεπε, δεν συνεργάστηκε µε τους ανθρώπους που ε ίχε συνεργάτες 
εδώ πέρα και δεν προσπάθησε τελικά. 
 Και µπαίνοντας τώρα µέσα στην 4η  προγραµµατική περίοδο, όπου 
είναι γνωστό ότι σε τέτοιου είδους δράσεις θα διατεθούν πάρα πολλά 
χρήµατα, αυτό που κάνει ε ίναι αντί να βρει ένα τρόπο να µπει µέσα στη 
διαδικασία αυτή και να βρει χρήµατα από τα οποία θα πληρώνονται 
εισηγητές, καταρτιζόµενοι,  νέοι συνάδελφοι,  αντί γι’  αυτό κλείνει το 
παράρτηµα.  Αυτό για να γνωρίζουµε όλοι.  
 Ένα µικρό σχόλιο, µια κουβέντα µόνο για το.. . ,  ένα σχόλιο για την 
επίσκεψη του Κεφαλογιάννη.  ∆εν ήµουνα στη ∆.Ε. γ ιατί ήµουνα εκτός 
Κρήτης, από τις πληροφορίες που έχω από το συνάδελφο το Ζαχαρία τον 
Ασσαριωτάκη ε ίναι λ ίγο δύσκολο να βρούµε µε τον Υπουργό σηµείο 
επαφής, όταν οι δύο αρχές πάνω στις οποίες κινε ίται δεν ε ίναι αρχές του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου, ελπίζω τουλάχιστον.  Η µία ε ίναι ότι δεν 
εµπιστευόµαστε σε τίποτα, έχουµε µια άχρηστη δηµόσια διοίκηση, και η 
άλλη αρχή είναι δεν υπάρχει πια περίπτωση να γίνουν έργα υποδοµής 
παρά µόνο µε αυτοχρηµατοδότηση. 
 Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο ε ίναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί 
συµφωνία, γιατί ξεπερνάει ακόµα και τα Σ∆ΙΤ ο Υπουργός και θέλει 
αµιγώς αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα.  Και η αλήθεια ε ίναι ότι έτσι 
προώθησε ως Υπουργός τα δύο έργα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, 
και τη µαρίνα και το λιµάνι,  και έτσι βλέπει και όλα τα υπόλοιπα από 
συνεντεύξεις που έχει δώσει. . .   (αλλαγή κασέτας) 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  . . .µία ελαφρά διαφωνία στο χειρισµό του θέµατος των 
οργανογραµµάτων της Νοµαρχίας και του ∆ήµου από τη ∆ιοικούσα.  Και 
στη συζήτηση που κάναµε εδώ µέσα για της Νοµαρχίας το 



Συνεδρίαση 10η        1ης   Σεπτεµβρίου  2008         σελίς   18 
 

οργανόγραµµα, θυµάστε ότι ως παράταξη και προσωπικά είχαµε 
διαφωνήσει µε αυτό το οργανόγραµµα.  Και στη συζήτηση που έγινε στο 
∆ήµο θα θυµάστε, όσοι ήσασταν παρόντες και από τη ∆ιοικούσα και από 
την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ότι ε ίχαµε διαφωνήσει µε το οργανόγραµµα του ∆ήµου και 
είχαµε συµφωνήσει µε τη θέση ότι δεν µπορεί να ε ίναι προϊστάµενοι των 
υπηρεσιών της τεχνολογικής εκπαίδευσης, όπως έλεγε η εισήγηση του 
οργανογράµµατος. 
 Η διαφωνία είναι στο εξής, διπλή, στο βαθµό που προβάλλεται 
υπερβολικά και θα έλεγα σε ένα βαθµό µονόπλευρά το θέµα αυτό από την 
πλευρά του Επιµελητηρίου, και ε ίδατε ότι αντίστοιχες θέσεις υποστήριξε 
το Οικονοµικό Επιµελητήριο για τις δικές του ε ιδικότητες κ.λ.π.,  άλλοι 
χώροι δηλαδή επιστηµονικοί.   Στο βαθµό που προβάλλεται µονόπλευρά, 
δίνεται η αίσθηση και νοµίζω ότι δεν αδικεί το Επιµελητήριο ότι προβάλει 
το θέµα συντεχνιακά, και είδατε ότι και οι απαντήσεις που δοθήκανε σε 
πολύ µεγάλο βαθµό στηριχτήκανε σε αυτή την εντύπωση ότι εσείς τον 
κλάδο σας, γιατί έρχονται µε την αντίστοιχη θέση και οι της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και λένε να συντεχνιακά οι από ‘δω, συντεχνιακά οι από ‘κε ι 
και στη µέση ε ίναι ο δίκαιος Σολοµών ο οποίος κρατάει τις ισορροπίες.  
Εµφανίζεται έτσι δηλαδή και η Νοµαρχία και ο ∆ήµος. 
 Έχω τη γνώµη ότι ε ίναι µ’ αυτή τη διάσταση λαθεµένη η 
µονόπλευρη προβολή του συντεχνιακού αιτήµατος.  Θα έλεγα, και εδώ 
έρχεται η δεύτερη διαφωνία, θα έλεγα ότι για να είναι πιο ισορροπηµένη 
και πιο τεκµηριωµένη η τοποθέτηση του Επιµελητηρίου και της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
στους οργανισµούς των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
ψηφίζονται και θα ψηφιστούν και άλλοι και θα έχουν και χειρότερα µέσα, 
νοµίζω ότι θα πρέπει να επιχειρηθεί να γίνεται και µια προσέγγιση στο 
συνολικό σκεπτικό της λειτουργίας του δηµόσιου φορέα, αυτού του φορέα 
της Αυτοδιοίκησης που εµπεριέχεται στο οργανόγραµµα και θα ε ίδατε 
ενδεχόµενα ότι και η δική µου τοποθέτηση ως παράταξη ήτανε τέτοια.  
∆ηλαδή εδώ θεωρώ ότι µε την πρόθεση από την πλευρά των διοικούντων, 
τους φορείς αυτούς, να εφαρµόσουνε µια αντιλαϊκή πολιτική ή αν θέλετε 
να εξειδικεύσουνε την κυβερνητική πολιτική στο χώρο της Αυτοδιοίκησης 
για την οποία ε ίναι υπεύθυνοι,  αντίστοιχα προετοιµάζουνε και την δοµή 
των υπηρεσιών τους. 
 ∆εν τους ενδιαφέρει τώρα αν η υπηρεσία.. . ,  µ’ αυτή την έννοια, δεν 
τους ενδιαφέρει αν η υπηρεσία θα έχει προϊστάµενο της τεχνολογικής ή 
της ανώτατης εκπαίδευσης, τη δουλειά τους να κάνουνε και αν την 
κάνουνε καλύτερα τη δουλειά τους µε έναν της µέσης εκπαίδευσης, θα 
βάλουν αύριο και της µέσης εκπαίδευσης. 
 Νοµίζω ότι θα πρέπει να απαλλαγεί το Επιµελητήριο και η 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ από την αντίληψη ότι ξέρεις δεν θα µπούµε στα εσωτερικά του 
φορέα γιατί το τι πολιτική ασκεί αυτός ο φορέας της Αυτοδιοίκησης ο 
∆ήµος, ή η Νοµαρχία, ή κάποιος άλλος φορέας ενδεχοµένως, δεν ε ίναι 
λογική σωστή.  Αυτοί εφαρµόζουνε µια πολιτ ική γενικότερη που έχει να 
κάνει µε όλο το χώρο τοπικά και µε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, και µ’ 
αυτή την έννοια δεν ε ίναι κάτι που αν το επιχειρήσεις να τοποθετηθείς 
δηλαδή σε ένα τέτοιο θέµα σηµαίνει ότι µπαίνεις στα εσωτερικά τους.  
Ίσα – ίσα, ένα αυτό. 
 ∆εύτερον θέλω να πω σε σχέση µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
που ψηφίστηκε από το ∆ήµο Ηρακλείου και ενηµέρωσε ο κ. Τρουλλινός 
εδώ πέρα, µε CD, µε επιστολές κ.λ.π. τη ∆ιοικούσα, και ήρθε ενηµέρωση 
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από το συνάδελφο τον Ποβάσκη.  Να πω ότι δεν ε ίναι η πρώτη φορά που 
ο Τρουλλινός, ο κ.  Τρουλλινός κάνει αυτή την ενηµέρωση, αντίστοιχη 
ενηµέρωση είχε κάνει και στη ∆.Ε. αν θυµάµαι τις αρχές του 2007, τότε 
δηλαδή που είχε ο ίδιος ε ισηγηθεί στο ∆ήµο Ηρακλείου ότι πρέπει να 
αρχίσει διαδικασίες λαϊκής συµµετοχής και δηµοκρατικού διαλόγου για την 
κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράµµατος, ε ίχε έρθει επί Προεδρίας 
Κολυβάκη τότε το θέµα στη ∆.Ε..  
 Εγώ θέλω να πω ότι ίσως ήταν παράλειψη και γενικότερη και από 
την πλευρά της δικής µου παράταξης στο ∆ήµο ή σαν µέλος της 
Αντιπροσωπείας το ότι δεν ενηµέρωσα, αλλά η ενηµέρωση που θα έκανα 
εγώ θα ήτανε σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που έκανε ο κ. 
Τρουλλινός. 

∆ηλαδή εδώ... , πολύ σύντοµα επειδή το θέµα ε ίναι µεγάλο, τα 
επιχειρησιακά προγράµµατα δεν ε ίναι κάποια εφεύρεση εκείνων που 
επιθυµούν το δηµοκρατικό διάλογο και λαϊκή συµµετοχή, ε ίναι µια 
εφεύρεση η οποία έχει κατοχυρωθεί µε νόµο στο νέο Κώδικα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης το 2006, πριν από τις προηγούµενες δηµοτικές εκλογές, 
που ε ίναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι επεξεργασίας 
και έµπνευσης ΠΑΣΟΚικής και εφαρµογής τώρα νεοδηµοκρατικής, αλλά 
µε τη συµµετοχή και του Συνασπισµού στο όλο εγχείρηµα, που τι λέει µε 
λίγα λόγια;  Όπως ακριβώς εφαρµόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
διάφορες πολιτικές που αποτυπώνονται σε Κοινοτικά Πλαίσια, σε οδηγίες, 
σε νόµους και διάφορα τέτοια, στο κοινοτικό δίκαιο. 

Και στη συνέχεια εξειδικεύεται απ τις Κυβερνήσεις,  αυτό θα ε ίναι 
κουτσό εάν δεν µπει στην επιστράτευση κυριολεκτικά ο οποιοσδήποτε 
φορέας που ασκεί δηµόσια διοίκηση, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι 
τέτοια, αν δεν αποδεχτεί και δεν εφαρµόζει αυτές τις κατευθύνσεις.   Τα 
επιχειρησιακά προγράµµατα που κατοχυρώνονται λοιπόν από τον κώδικα 
της Αυτοδιοίκησης ότι τα θα ψηφίζουν ανά τετραετία οι ∆ήµοι,  αποτελούνε 
µια δέσµευση του κάθε ∆ήµου ότι θα κινηθεί στις δεδοµένες 
χρηµατοδοτήσεις,  στις δεδοµένες ιεραρχήσεις και προτεραιότητες που 
περιλαµβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική πολιτική της 
Κυβέρνησης, χωρίς δική της στην ουσία ιεράρχηση των προβληµάτων, 
χωρίς δικές της προτεραιότητες, χωρίς κάποια αυτοτέλεια σχετική έστω ή 
αυτονοµία σε σχέση µε τον καθορισµό στόχων. 

Και ταυτόχρονα το δεύτερο αποτελεί,  ακριβώς επειδή έχει τέτοιο 
δεσµευτικό χώρο, και µια προσπάθεια ευνουχισµού του µαζικού 
κινήµατος.  ∆ηλαδή αν έρθει ας πούµε ως µαζικό κίνηµα κάποιος φορέας 
µηχανικών ή κάποιος φορέας συνοικίας ή κάποιος πολιτιστικός φορέας 
και πει ότι,  ξέρετε, εσείς έχετε κάνει ε ίτε στο τετραετές σας πρόγραµµα, 
είτε στον ετήσιο προϋπολογισµό σας ή στο πρόγραµµα τεχνικών έργων 
την εκτίµηση ότι χρειάζεται να χρηµατοδοτήσουµε κάποιους φορείς αλλά 
όχι τα αντιπληµµυρικά έργα της περιοχής Γιόφυρο, εµείς όµως έχουµε την 
εκτίµηση ότι πρέπει. . . ,  ε ίναι επείγον ας πούµε να γίνουνε κάποια έργα 
τέτοια η απάντηση.. . ,  στο Γιόφυρο, αντιπληµµυρικά, έφερα ένα 
παράδειγµα. 

Η απάντηση τότε του φορέα, του ∆ήµου ας πούµε, που δεν θα έχει 
βάλει στο τετραετές ή στο µονοετές πρόγραµµα έργων το σχετικό 
κονδύλι, δεν θα ε ίναι όπως ήτανε κλασσικά µέχρι τώρα ότι ναι σας 
ακούµε, θα το πάρουµε υπόψη µας στον επόµενο σχεδιασµό, ή δεν θα 
είναι αυτό το κλασσικό που λέγαµε µέχρι τώρα θα εξετάσουµε να δούµε 
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αν µπορούµε να βρούµε κάπου µια χρηµατοδότηση, να το εντάξουµε στο 
πρόγραµµα µας ή θα κάνουµε µια τροποποίηση του προγράµµατος. Η 
απάντηση θα ε ίναι ότι δεν υπάρχει στο επιχειρησιακό µας πρόγραµµα και 
τα σκυλιά δεµένα, απορρίπτεται δηλαδή εκ των προτέρων.  Τέτοιο ρόλο 
θα παίζουν τα επιχειρησιακά προγράµµατα, γι’  αυτό µίλησα και γ ια 
ευνουχισµό των διεκδικήσεων ή των αιτηµάτων του µαζικού κινήµατος. 

Αυτά θα είναι εκ προοιµίου όχι απορριπτέα, απορριµµένα, θα έχουν 
αποκλειστεί δηλαδή, η ικανοποίηση τους στην τετραετία θα έχει 
αποκλειστεί.  

Με αυτή την έννοια εµείς είχαµε ως παράταξη και στο ∆ήµο µέσα 
και το λέω και εδώ, είχαµε αντίθετη άποψη, δεν θα έπρεπε έτσι να 
εκλαµβάνεται ούτε ο δηµοκρατικός διάλογος, ούτε η δηµοκρατική 
συµµετοχή, πρόκειται γ ια την αυταρχικότερη µορφή επιβολής, του 
προγραµµατισµού που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αγνοώντας τις 
τοπικές ανάγκες, η αυταρχικότερη µορφή επιβολής. 

Με αυτή την έννοια η χαρούλες, να το πω έτσι,  που έκανε η 
παράταξη του κ. Τρουλλινού στο ∆ήµο ότι εµείς τώρα να µπούµε 
επικεφαλής της ενηµέρωσης των φορέων του Ηρακλείου, να εκφράσουµε 
γνώµη και να συµµετάσχουνε όλοι µαζί στην κατάρτιση του 
επιχειρησιακού, ήτανε αστείες θα έλεγα για µας, και πολύ πιο γελοίες 
ήτανε η πρωτοβουλίες που υποτίθεται ότι πήρε να ενηµερώσει την κοινή 
γνώµη και τους φορείς για να πάρουνε µέρος στη σύνταξη αυτού του 
προγράµµατος.   

Να σας πω τελειώνοντας ότι το πρόγραµµα αυτό το επιχειρησιακό, 
που µέχρι τώρα κατά έθιµο συντασσόταν από κάποιες οµάδες του κάθε 
συνδυασµού και έµπαινε µετά για ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
δηλαδή θέλω να πω ακολουθούσε µια πολιτική διαδικασία, η κατάρτιση 
τέτοιων προγραµµάτων, τώρα ανατέθηκε σε µια εταιρεία, το ολοκλήρωσε 
η εταιρεία, το έφερε για ψήφιση σαν πρόταση της εταιρείας το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα.  Και έβαλα και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 
ερώτηµα που το θεωρώ εύλογο, γ ιατί δηλαδή στο κάτω – κάτω στις 
εκλογές τις δηµοτικές να ψηφίζουµε συνδυασµούς και να µην 
κατεβαίνουνε οι εταιρείες µε το πρόγραµµα τους που θα έχει φτιάξει κάθε 
µια να παίρνουν και την ψήφο δηλαδή. 

Πρόκειται για µια αχρεία µορφή αποπολιτικοποίησης, εφαρµογής 
των κανόνων της ιδιωτικοποίησης και της επιχειρηµατικής δράσης ακόµα 
και στους δηµόσιους φορείς, και µετά κάθονται ορισµένοι και κλαίγονται 
γιατί πλέον έχει φύγει η πολιτ ική από τη συζήτηση που κάνουµε για τα 
διάφορα προβλήµατα. 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα περιττό να σας πω, και τελειώνω, ότι 
έχει µέσα και τα Σ∆ΙΤ, έχει και τη µερική απασχόληση, έχει και όλα αυτά 
τα πράγµατα.  Αυτές τις πολιτικές θέλουν να εφαρµόσουν οι ∆ήµοι και ο 
κ.  Τρουλλινός κάνει χαρούλες. 

Λοιπόν ήθελα να πω µία τελευταία παρατήρηση επειδή έβαλε ο 
συνάδελφος ο Ποβάσκη το θέµα των αυθαιρέτων και του Βλαχάκη.  
Ανεξάρτητα από το αν ο Βλαχάκης έχει µια συγκεκριµένη µορφή, ξέρετε 
ότι πρόκειται γ ια µια κατηγορία, λόγω της πολιτικής των Κυβερνήσεων 
στην ουσία που δεν έχουνε... ,  δεν ε ίναι άµοιρες ευθυνών και οι διάφορες 
επιµέρους τοπικές αρχές, µια πολιτική που δεν είχανε τόσα χρόνια 
προωθήσει όχι µόνο τα σχέδια πόλης αλλά και τις υποδοµές, ούτε και 
τώρα που συζητάµε δηλαδή δεν έχουν προωθηθεί,  και βρέθηκε ένας 
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κόσµος σε οµηρία.  Ο Βλαχάκης προΐσταται ενός συλλόγου οµήρων που 
αξιοποιούνε ή ξεπουλάνε ή αν θέλετε παζαρεύουνε την οµηρία τους, 
προσπαθούνε να δούνε µε ψήφους στις εκλογές και διάφορα τέτοια. 

Έχω τη γνώµη παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλα αυτά ότι επειδή υπάρχει.. . ,  
πίσω δηλαδή από το πώς η Κυβέρνηση και οι διάφοροι κρατούντες, 
κόµµατα κ.λ.π. σκαρώνουνε την οµηρία, και το πώς διάφοροι τύποι από 
τη βάση του στυλ του Βλαχάκη παζαρεύουνε την οµηρία τους πολιτικά, 
πέρα απ’ αυτό, επειδή ε ίναι κοινωνικό πρόβληµα αυτό που έχει 
δηµιουργηθεί εξαιτίας αυτής της πολιτικής, το πρόβληµα δηλαδή των 
αυθαιρέτων και δεν µιλάω για τις τραβηγµένες περιπτώσεις που δεν ε ίναι 
και λίγες δηλαδή να χτίζε ι ο άλλος εξαόροφα στο ΤΕΙ δίπλα για να τα 
χρησιµοποιε ί για δωµάτια, υπάρχουν άνθρωποι που ε ίναι η πρώτη 
κατοικία. 

Κατά συνέπεια δηλαδή και σε συνέχεια παλιότερων επεξεργασιών 
θα πρέπει να δούµε το πώς και σ’ αυτό το κοινωνικό πρόβληµα θα 
σταθούµε, χωρίς να µπαίνουµε στην ίδια λογική που µπαίνει ο Βλαχάκης, 
αλλά από άλλη µεριά.  ∆ηλαδή µας κατηγορεί αυτός τους µηχανικούς ότι 
έχουµε συµβολή στη δηµιουργία του προβλήµατος και ε ίναι γνωστό ότι 
υπάρχουνε και µηχανικοί που έχουνε συµβάλλει στη λογική δηλαδή που 
έχει.. . ,  αλλά να µην µπαίνουµε και εµείς στην ίδια λογική και να 
γινόµαστε ίσα του.  Εµείς θα πρέπει να δούµε πως αυτό το πρόβληµα το 
οποίο εξακολουθεί να υπάρχει,  δεν έχει λυθεί και διαιωνίζεται µε άλλες 
µορφές σήµερα, θα µπορούµε εµείς σαν Τεχνικό Επιµελητήριο να 
σταθούµε.  ∆εν λέω ντε και καλά ότι θα πρέπει να τον δεχτούµε ή να µην 
τον δεχτούµε, αλλά δεν νοµίζω ότι εκεί πρέπει να περιοριστεί το όλο 
πρόβληµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να κάνω µια παρένθεση, γ ι’  αυτό 
υπάρχει ο Βλαχάκης, ακούγοντας εσένα, συνειδητοποίησα τώρα γιατί 
υπάρχει ο Βλαχάκης. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Γιατί;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μ’ αυτά που ε ίπες, βέβαια έληξε, µια 
παρένθεση έκανα γιατί εντυπωσιάστηκα. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Να πω κάτι,  ο Βλαχάκης όχι ως Βλαχάκης, γ ιατί υπάρχει 
σύλλογος οικιστών αν θέλετε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τυπικά λέµε, ο Βλαχάκης ε ίναι ένα 
όνοµα έτσι;   Όχι.. . ,  ούτε ξέρω ποιος ε ίναι. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  ∆υο λεπτά, γιατί το προσωποποιούµε τώρα δεν ε ίναι 
προσωπικό, παρά το ότι γίνεται µια προσωπική πολιτική και από το 
Βλαχάκη, δεν ε ίναι µόνο αυτός.  Υπάρχει ο σύλλογος οικιστών Ηρακλείου, 
υπάρχει ο σύλλογος οικιστών Γαζίου, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι 
σύλλογοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όλοι αυτοί οι σύλλογοι,  εγώ δεν 
µιλάω... 
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ΟΡΦΑΝΟΣ:  Και δεν είναι όλοι ίδιοι,  δεν ε ίναι όλοι ίδιοι, υπάρχουν 
άνθρωποι που µπαίνουνε επειδή έχουνε το πρόβληµα και θέλουνε να 
δούνε κάποιες λύσεις,  να προωθηθεί το σχέδιο, να δούνε θα υπάρξουν 
εντάξεις;   Θα υπάρχουν αναπλάσεις,  θα υπάρχουν νοµιµοποιήσεις, θα 
υπάρχουνε ξέρω ‘γω σε σχέση µε τα πρόστιµα τι θα γίνει;  
 Να πω λοιπόν ότι µε το Βλαχάκη ως δηµοτική παράταξη είχαµε 
κάνει στο παρελθόν διάφορες συναντήσεις,  του είπαµε την άποψη µας, 
µας ε ίπε τη δικιά του, προσπαθήσαµε να κάνουµε ένα διάλογο, φέραµε το 
θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, υποµνήµατα δικά τους για συζήτηση.  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Μπορώ να σου κάνω µία ερώτηση; 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Μισό λεπτό, θέλω να σας πω ότι προσπαθώντας να βρούµε 
ένα τρόπο επικοινωνίας, όχι µε το Βλαχάκη αλλά µε τους ανθρώπους που 
έχουνε το πρόβληµα, δεν κάναµε εκπτώσεις,  δεν κάναµε εκπτώσεις σε 
ορισµένες θέσεις και αρχές που έχουµε ως παράταξη. 

Παρ’ όλα αυτά ο Βλαχάκης µας θεωρεί εµάς ως παράταξη 
αντίπαλους, ακούς Ριχάρδε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι ακούω. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Λες δικαιώνεται µ’ αυτά που λέω η ύπαρξη του Βλαχάκη, ο 
Βλαχάκης µας θεωρεί αντίπαλους.  Εµείς. . . , κοιτάξτε, ο Βλαχάκης έχει και 
πολιτικό ρόλο δηλαδή και να το ακούσουν και ορισµένοι παριστάµενοι 
ιδιαίτερα της ΠΑΣΚ, ήτανε υποψήφιος του Κουράκη στις τελευταίες 
εκλογές, ας το ακούσει η ΠΑΣΚ γιατί λέµε τώρα οι οικ ιστές και οι 
µηχανικοί ορίστε, στα ίδια ψηφοδέλτια ήτανε και της ΠΑΣΚ και των 
οικιστών και της ΠΑΣΚ και των µηχανικών, µε συγχωρείτε δηλαδή στο 
ίδιο ψηφοδέλτιο.  εδώ πρόκειται για πολιτ ικές που αντιπαρατίθεται,  δεν 
πρόκειται ούτε για προσωπικές συγκρούσεις,  ούτε για συγκρούσεις 
συντεχνιακές, για πολιτικές αντιπαρατίθεται.   Ας δούµε λοιπόν το 
πρόβληµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να σου κάνει µια ερώτηση;  Συνάδελφε 
περίµενε µια.. . 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Μια ερώτηση να σου κάνω Στέλιο;  Μα γιατί µου το έδωσες 
τώρα αυτό;  ∆εν ακούγοµαι δηλαδή πρέπει να...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλω να καταγράφονται,  Βαϊλάκης. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Η ερώτηση, δεν ξέρω αν ξέρεις τι ακριβώς έχει ο Βλαχάκης 
σαν Βλαχάκης, δηλαδή τι αυθαίρετο έχει;   Πρώτη κατοικία έχει;   Τι έχει 
αυτός;  Έχεις υπόψη σου; 
 ∆ιότι εγώ κάνω µια µικρή τοποθέτηση την εξής.. . 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ψάξε το όµως διότι ο σύλλογος οικιστών ουδόλως 
αντιπροσωπεύει πρώτη κατοικία, η πρώτη κατοικία που λες τώρα και εγώ 
καθόλου δεν στηρίζω τον Κουράκη, κακώς τον έβαλε και δεν µε 
ενδιαφέρει τι έκανε ο Κουράκης, και ο κάθε Κουράκης, και η κάθε 
Βαγγελιώ και ο κάθε δεν ξέρω τι.  
 Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι επειδή έχω ασχοληθεί 
µε το θέµα των αυθαιρέτων η πρώτη κατοικία έχει λήξει από το ’76, όλοι 
αυτοί έχουνε εφταόροφα, οκταόροφα, τα έχουνε χτίσει δίπλα σε ρέµατα 
και θυµούνται το κράτος όταν πνίγονται,  και τα έχουνε κάνει αποκλειστικά 
και µόνο για να νοικιάσουνε και για κανένα άλλο λόγο. 
 Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι όλες οι παρατάξεις θα έπρεπε αυτούς 
τους ανθρώπους να τους φτύνουνε και όχι να τους δέχονται.   Και όταν 
είδα τη Βαγγελιώ τη Σχοιναράκη να τους δέχεται,  µου σηκώθηκε η τρίχα.  
Τους ε ίδα να τους έχετε και η Σχοιναράκη, και εσύ τώρα όπως το λες η 
παράταξη σας, και ο Κουράκης και ο οποιοσδήποτε, αυτοί όλοι ε ίναι 
δακτυλοδεικτούµενοι γ ια µένα..,  δεν θέλω να πω τη βαριά έκφραση, αλλά 
είναι εντελώς παρανοµούντες και δεν ε ίναι της µίας κατοικίας.  Αυτά τα 
λύσαµε το ’76 όταν κάναµε τα αυθαίρετα τότε που πράγµατι ήταν πρώτη 
κατοικία.  Έχουνε όλοι εξαόροφα, εφταόροφα, οκταόροφα, και όλα τα 
άλλα τώρα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έληξε το θέµα.  Λοιπόν, συνάδελφε 
Καπετανάκη έχεις το λόγο. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Εγώ ήθελα να συµπληρώσω κάποια πράγµατα σ’ αυτά 
που ε ίπε ο κ. Ινιωτάκης σε ότι αφορούσε την επίσκεψη του πρώην 
Υπουργού του κ. Κεφαλογιάννη.  Κατ’ αρχήν ανεξαρτήτως από το αν 
κάποιος συµφωνεί πολιτ ικά ή όχι µε τον πρώην Υπουργό, θεωρώ ότι 
έγινε µία πάρα πολύ καλή συζήτηση σε επίπεδο που είχε πιστεύω 
ξεφύγει από τα τυπικά και τα ξύλινα που συνήθως γίνονται σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις,  και γι’  αυτό το λόγο κ. Ποβάσκη η συζήτηση αυτή φάνηκε 
σαν να ήρθε να µας πει και όχι να µας ακούσει.  
 Τώρα µακάρι να έχουµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μια παρένθεση εδώ, µιλάω για το 
δελτίο τύπου που εξέδωσε το Τ.Ε.Ε..  
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Ναι,  ναι βέβαια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν ήµουνα στη συζήτηση. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Απλά αυτό ήταν το κλίµα, το κλίµα ήταν αυτό, ήταν 
αµφίδροµο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. 
 Σε ότι αφορά τώρα τα θέµατα συγκεκριµένα για το λιµάνι στο νότο, 
ο Υπουργός αναφέρθηκε στον τρόπο µε τον οποίο, εκµεταλλευόµενος τη 
θέση την οποία έχει ως Υπουργός, προσπάθησε να προσελκύσει ιδιωτικά 
κεφάλαια για να γίνει µια πολύ µεγάλη επένδυση στα νότια της Κρήτης.  
Αυτή τη στιγµή, και πριν από ένα µήνα περίπου, πήγαµε και παραδώσαµε 
και στο ∆ήµο Τυµπακίου και στο ∆ήµο Μοιρών, όλες τις µελέτες οι οποίες 
έχουν γίνει για το λιµάνι αυτό στα ∆ηµοτικά Συµβούλια και των δύο 
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∆ήµων, και αυτή τη στιγµή εφόσον υπάρχει η κοινωνική αποδοχή το έργο 
µπορεί να προκηρυχθεί µέσα σε πάρα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
 Εάν οι τοπικές κοινωνίες αποφασίσουν ότι δεν το θέλουν το έργο, 
το έργο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ και απλά οι επενδυτές θα πάνε σε 
κάποιο άλλο µέρος να το κάνουν.   

Να διευκρινίσουµε επίσης ότι δεν πρόκειται µόνο για 
διαµετακοµιστικό κέντρο, αλλά επιπλέον το έργο περιλαµβάνει µέσα στο 
σχέδιο της προκήρυξης που ήδη έχουν τα δύο ∆ηµοτικά Συµβούλια, 
περιλαµβάνει επίσης και µία µαρίνα 400 σκαφών από τη µεριά της Αγίας 
Γαλήνης, όπως επίσης και σταθµό ακτοπλοΐας, το οποίο µπορεί να έχει 
τακτικό πλοίο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση υπάρχει.   αυτό ε ίναι δηλαδή 
µες στα σχέδια. 
 Επίσης θα µπορούσανε ίσως και οι ∆ήµαρχοι των περιοχών να 
διεκδικήσουν και άλλα παράλληλα έργα αναπτυξιακά που να ωφελήσουν, 
βιολογικούς καθαρισµούς, σχολεία, ότι θα µπορούσε να φανταστεί κανείς 
που να τα ζητήσουν από τον επενδυτή να τους τα φτιάξει,  προκειµένου 
να δεχτούν το έργο αυτό στην περιοχή τους. 
 Σε ότι αφορά τώρα τη µαρίνα στον κόλπο του ∆ερµατά ε ίναι τελείως 
διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης απ’ αυτόν που ε ίναι για το λιµάνι.  Η 
µαρίνα στον κόλπο του ∆ερµατά αυτή τη στιγµή δεν έχει προχωρήσει 
τόσο πολύ σε επίπεδο µελετών όσο το λιµάνι στο νότο.  Πιστεύω ότι θα 
πρέπει κάποια στιγµή αφ’ ενός να γίνει µία ενηµέρωση και στο Τεχνικό 
Επιµελητήριο για το τ ι ακριβώς πρόκειται να κατασκευαστεί εκεί, όπως 
επίσης και σε όλους τους τοπικούς φορείς και στους πολίτες του 
Ηρακλείου, διότι νοµίζω ότι όταν θα γίνει αυτό είναι ένα έργο που τελικά 
οι περισσότεροι πιστεύω ότι θα το θέλουµε. 
 Στην ανάπλαση τώρα.. . , γ ια την ανάπλαση που λέµε µέσα στην 
περιοχή αναψυχής του λιµανιού, αυτά ε ίναι έργα που εκτελούνται µέσα 
στη χερσαία ζώνη του λιµανιού, αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας 
του Οργανισµού Λιµένος προς όφελος και οικονοµικό του οργανισµού, 
αλλά επιπλέον αυτό θα προσελκύσει περισσότερο και επιβάτες 
κρουαζιέρας αλλά επιπλέον και οι πολίτες του Ηρακλείου θα µπορούν εκεί 
να έχουν χρήση όλων αυτών των δραστηριοτήτων που θα µπορούν να 
υπάρχουν εκεί πέρα.  Εκεί δεν πρόκειται να ε ίναι ούτε ξένα κεφάλαια, 
ούτε ξένες εταιρείες, ε ίναι πέντε εταιρείες οι οποίες πολύ σύντοµα θα 
δώσουν οικονοµικές προσφορές, οι οποίες θα ε ίναι πλέον δεσµευτικές για 
να γίνει αυτό το πράγµα. 
 Το έργο αυτό περιλαµβάνει,  πέρα από τα έργα αναψυχής που 
αφορά το κτίριο το παλιό του Λιµεναρχείου, το κτίριο του Οργανισµού που 
είναι σήµερα, το µαρίνα, τον παλιό επιβατικό σταθµό, περιλαµβάνει 
επίσης ως υποχρέωση του αναδόχου και την κατασκευή ενός καινούργιου 
διοικητηρίου που θα στεγάζεται ο Οργανισµός Λιµένος και το Λιµεναρχείο 
και κάποιες άλλες υπηρεσίες.  ∆ηλαδή πέρα από το κοµµάτι το οποίο θα 
εκµεταλλεύεται ο ανάδοχος, µας φτιάχνει και κάποια άλλα πράγµατα, 
όπως σταθµό κρουαζιέρας όπου θα µπορούνε οι επιβάτες των 
κρουαζιερόπλοιων να µπαινοβγαίνουν εκεί µε φυσούνες όπως το 
αεροδρόµιο.  ∆ηλαδή πέρα από τα έργα αυτά τα οποία θα επωφεληθεί 
οικονοµικά, ε ίναι και κάποιες υποχρεώσεις τα οποία δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος χρηµατοδότησης για να τα κάνουµε εµείς και να µπορέσουµε σαν 
Οργανισµός Λιµένος να παρέχουµε τις υπηρεσίες που πρέπει στους 
επιβάτες του λιµανιού.   
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Αυτά, ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι το θέµα έκλεισε. 
 

ΘΕΜΑ 3ο  
 

Έλεγχος – ερωτήσεις –  
επερωτήσεις προς τη ∆.Ε. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 8§4 του 
κανονισµού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τµήµατος 
του Τ.Ε.Ε. κανένα σχετικό έγκυρο αίτηµα δεν έχει κατατεθεί στο 
Προεδρείο, το 3ο  θέµα θεωρείται µη αναγραφόµενο στην ηµερήσια 
διάταξη. 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 

Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις  
επί θεµάτων σχετικών µε τη  

δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέµα 4ο ,  προτάσεις – τοποθετήσεις – 
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία 
του Τ.Ε.Ε..  
 Επειδή καµία ε ισήγηση δεν έχει κατατεθεί,  προχωρούµε στο 
επόµενο θέµα. 
 

ΘΕΜΑ 5ο  
 

Ενηµέρωση δραστηριότητος Μ.Ε.  
Χωροταξίας, Πολεοδοµίας, Αρχιτεκτονικής  

και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το θέµα εντάχθηκε στην Η.∆. της 
συνεδρίασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 περί ενηµέρωσης 
∆.Ε.,  Αντιπροσωπείας του κανονισµού λειτουργίας Μονίµων Επιτροπών 
του Τ.Ε.Ε. και περιφερειακών τµηµάτων Τ.Ε.Ε.,  όπως ψηφίστηκε από την 
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της 10.02.1990. 

Είναι εδώ ο επιµελητής της Μ.Ε., ο συνάδελφος Εµµανουήλ 
Βερίγος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέµα. 
 
ΒΕΡΙΓΟΣ:  Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µία βασική τοποθέτηση όσον αφορά 
τη λειτουργία της Μ.Ε..   Η Μ.Ε. συστάθηκε από 12.07 και απαριθµεί 22 
µέλη και έχει συνεδριάσει 11 φορές. 
 Έχουν ακυρωθεί 2 συνεδριάσεις λόγω περιορισµένου αριθµού 
µελών, και οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται ανά δεκαπενθήµερο.  Η 
συµµετοχή των περισσοτέρων µελών της Μ.Ε. κρίνεται θα έλεγα αρκετά 
ικανοποιητική, σε σχέση πάντα µε τη λειτουργία άλλων Μ.Ε..   Τα 
περισσότερα µέλη συµµετείχαν στις συνεδριάσεις παραπάνω από πέντε 
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φορές, έξι µέλη της επιτροπής συµµετέχουν σχεδόν σε όλες τις 
συνεδριάσεις, ενώ δύο µέλη δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ. 
 Απ’ αυτό θα ήθελα να πω το εξής, ότι πιθανόν να υπάρχει κάποια 
ανάγκη στο να τροποποιηθεί η σύσταση της Μ.Ε. διαγράφοντας κάποια 
µέλη και προσθέτοντας ταυτόχρονα κάποια άλλα.  Αυτό προφανώς είναι 
ένα ζήτηµα το οποίο θα συζητηθεί µε τη ∆.Ε. για να υπάρχει µια καλύτερη 
λειτουργία. 
 Η λειτουργία αυτή τη στιγµή είναι αρκετά ικανοποιητική θα έλεγα σε 
σχέση µε τη λειτουργία άλλων επιτροπών και σε σχέση µε την εµπειρία 
που είχα την προηγούµενη φορά που ήµουν επιµελητής.  Τώρα δεν ξέρω 
αν είναι χρήσιµο να σας πω κάποια πράγµατα όσον αφορά το πρόγραµµα 
δράσης. 
 Λοιπόν το πρόγραµµα δράσης στηρίχτηκε σε εννέα βασικούς άξονες 
οι οποίοι είναι επιγραµµατικά: 
�  Το ρυθµιστικό Ηρακλείου.  
�  Το γενικό και τα ε ιδικά χωροταξικά πλαίσια σχεδιασµού, καθώς και η 

εφαρµογή του εγκεκριµένου περιφερειακού σχεδίου.   
�  Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια και τα σχέδια χωρικής και οικιστικής 

οργάνωσης ανοιχτής πόλης του νοµού. 
�  Η εκτός σχεδίου δόµηση. 
�  Οι επεκτάσεις οικισµών. 
�  Οι όροι δόµησης, προστατευόµενες περιοχές κ.λ.π. 
�  Επίσης ένας από τους άξονες είναι θέµατα οργανωµένης ιδιωτικής 

πολεοδόµησης, που έχουν να κάνουν σε σχέση µε τις περιοχές 
ΠΕΡΠΟ.   

�  Θέµατα παλιάς πόλης Ηρακλείου.   
�  Εντοπισµός και ανάδειξη παραδοσιακών οικισµών, οικιστικών συνόρων 

και κτιρίων. 
�  ∆ιερεύνηση θεµάτων αρχαιολογικών ζωνών στο νοµό. 
�  Και το φαινόµενο της αυθαίρετης δόµησης στο Ηράκλειο και η 

χωροταξική διάσταση των ε ιδικών περιβαλλοντικών µελετών.   
Αυτοί ε ίναι οι 9 βασικοί άξονες που ψηφίστηκαν από το πρόγραµµα 

δράσης.  Το πρόγραµµα δράσης έχει ψηφιστεί εδώ και αρκετά.. . , δεν 
θυµάµαι τώρα συγκεκριµένα. 

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του και στα πλαίσια του προγράµµατος 
έχει προκηρυχτεί µια οµάδα εργασίας που θα διοργανώσει µια ηµερίδα 
που έχει να κάνει σχέση µε το χωροταξικό και τον πολεοδοµικό 
σχεδιασµό στην ανατολική Κρήτη, η οποία ηµερίδα θα βγάλει και 
συµπεράσµατα όσον αφορά διάφορα κενά που υπάρχουν στις 
προδιαγραφές των πολεοδοµικών και των χωροταξικών σχεδίων.   

Αυτά νοµίζω ότι είναι αρκετά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι προχωρούµε στο στάδιο 
των ερωτήσεων.  Καµιά ερώτηση;  Όχι.   Προχωρούµε στο στάδιο των 
τοποθετήσεων, θέλει να τοποθετηθεί κανείς;  Όχι.  
 

ΘΕΜΑ 6ο  
 

Ενηµέρωση δραστηριότητος  
Μ.Ε. Μελετών ∆ηµοσίου 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το θέµα εντάχθηκε στην Η.∆. της 
συνεδρίασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 περί ενηµέρωσης 
της ∆.Ε. της Αντιπροσωπείας του κανονισµού λειτουργίας Μ.Ε.. 

Ο συνάδελφος Χαράλαµπος.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  το λόγο έχει ο συνάδελφος 
Χαράλαµπος Χατζηβασίλης. 
 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα, η επιτροπή, η Μ.Ε. Μελετών 
∆ηµοσίου ε ίναι δεκαµελής. Με την εξαίρεση ενός συναδέλφου ο οποίος 
δραστηριοποιε ίται στα Χανιά και ε ίναι δύσκολο να παρακολουθήσει,  
σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι έρχονται στις συνεδριάσεις τακτικά, ε ίναι 
κυρίως νέοι συνάδελφοι,  και το βασικό µας θέµα µέχρι τώρα ήτανε το να 
εντρυφήσουµε όσο γίνεται στο νόµο των µελετών 3316, γ ίνανε συζητήσεις 
επί συζητήσεων.   

Βγήκε το πρόγραµµα δράσης της Μ.Ε., ένα από τα σηµεία του 
προγράµµατος της δράσης ήτανε η συµµετοχή της στην ηµερίδα 3316, 
όπου ένα µέλος της επιτροπής παρουσίασε κάποιες σκέψεις της 
επιτροπής όσον αφορά τον 3316 σε κάποιες διαδικασίες που θα πρέπει 
το τµήµα να κινηθεί σε θέµατα πολιτικής του τµήµατος στις αναθέσεις 
µελετών, όσο µπορεί να υπάρξει µία πολιτική πέρα από τα τυπικά του 
νόµου, και έχουµε – µέσα στο πρόγραµµα – ζητήσει δύο – τρία πράγµατα, 
να συσταθούν κάποιες οµάδες εργασίας. 
 Η µία απ’ αυτές, οι δύο ουσιαστικά, θα έχει δύο σκέλη αυτή η 
οµάδα, θεωρούµε ότι επιβάλλεται να γίνει,  έχει βέβαια ένα αυξηµένο 
κόστος και θα πρέπει να ζητηθεί στα πλαίσια αυτής της οµάδας εργασίας 
να δει το τµήµα αν µπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα της 
πληροφορίας, κάποιο πρόγραµµα στο ΕΣΠΑ για τη χρηµατοδότηση της.  
Αφορά στην καταγραφή όλων των µελετών που έχουν εκπονηθεί και που 
εκπονούνται στην ανατολική Κρήτη, ποιες απ’ αυτές έχουνε προχωρήσει 
σε έργα.  Και µέσα από την οµάδα εργασίας αυτή να βγει και µία πρόταση 
προς τη ∆.Ε. γ ια ποιες µελέτες κρίνονται απαραίτητες να εκπονηθούν, να 
ζητηθεί από τους πολίτες να εκπονηθούν στο µέλλον για την ανάπτυξη 
της ανατολικής Κρήτης. 
 Αυτά είναι τα βασικά σηµεία του προγραµµατισµού, δεν ξέρω αν 
υπάρχει κάποια ερώτηση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ερωτήσεις,  υπάρχει άλλος;  Έκλεισε ο 
κατάλογος, η συνάδελφος Βρέντζου.   
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Γράφει κάτω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τι γράφει,  θέλει να τοποθετηθεί 
πουθενά; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θέλω να ρωτήσω, για την οµάδα εργασίας αυτό το θέµα 
που έβαλες πριν λίγο Χάρη, αφορά όλα τα έργα;  ∆ηλαδή καταγραφή των 
µελετών που έχουν εκπονηθεί σε ποιους τοµείς;   Σε όλα τα έργα; 
 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:  Στα πάντα. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Σε όλα τα δηµόσια έργα; 
 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:  Στα πάντα.  Να ψάξουµε µες στα ντουλάπια όλων των 
υπηρεσιών τι υπάρχει,  ε ίναι γνωστό το φαινόµενο ότι κάνει µια υπηρεσία 
µια µελέτη και την κάνει και µια άλλη υπηρεσία χωρίς να ξέρουνε τι 
γίνεται.   Αν µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα, µια καταγραφή τι υπάρχει,  τι 
έχει εκπονηθεί σαν έργο, ποιες µελέτες ε ίναι σε φάση που θέλουνε µια 
επικαιροποίηση, που θέλουνε µια ωρίµανση κάτι γ ια να πάνε σε έργο.  
Και πάνω απ’ όλα να δούµε που έχουµε έλλειψη στον προγραµµατισµό, 
στο τ ι θέλουµε να κάνουµε ακόµα ας πούµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο στάδιο των 
τοποθετήσεων.  Θέλει κανείς συνάδελφος να τοποθετηθεί;   Όχι.  Το 
έχουµε επίσηµα. 
 

ΘΕΜΑ 7ο  
 

Ενηµέρωση δραστηριότητος  
Μ.Ε. Έργων ∆ηµοσίου 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το θέµα εντάχθηκε στην Η.∆. της 
συνεδρίασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 περί ενηµέρωσης 
∆.Ε.,  Αντιπροσωπείας του κανονισµού λειτουργίας Μ.Ε..    

Το θέµα θα το ε ισηγηθεί ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας.  
Να εξηγήσουµε και κάτι συνάδελφοι,  την ενηµέρωση την κάνει η 

∆ιοικούσα, καταχρηστικώς έρχονται οι συνάδελφοι να κάνουν αυτήν την 
ενηµέρωση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν ευχαριστώ Πρόεδρε.  Να πω ότι το 
συζητήσαµε στη ∆ιοικούσα, το συζητήσαµε και µε τους επιµελητές και 
κρίναµε σκόπιµο να έρθουν εδώ οι επιµελητές να παρουσιάσουν οι ίδιοι 
και το σχεδιασµό τους και τη δουλειά τους, δείχνοντας από την πλευρά 
της η ∆.Ε. ότι έχει πλήρη εµπιστοσύνη, πιστεύει στο έργο που κάνουνε οι 
Μ.Ε..   Πραγµατικά και οι τους δύο επιµελητές πρέπει να τους συγχαρούµε 
και το Χάρη και το Μανόλη, γ ιατί πραγµατικά µε τη δουλειά τους 
αποδεδειγµένα έχουνε δείξε ι πως πρέπει να δουλεύει ένα τεχνικό 
επιµελητήριο, αποκεντρωµένα, µέσα από τ ις µόνιµες επιτροπές του, τα 
θέµατα τα οποία τους έχουµε παραπέµψει έχουνε τύχει επεξεργασίας και 
µας έχουν υποστηρίξει στις αποφάσεις τις οποίες έχουµε πάρει.  

Με το Χάρη µάλιστα συνδιοργανώσαµε και ηµερίδα, ήρθε, 
παρουσίασε τις θέσεις του τµήµατος στη Χαλκίδα, ο Μανόλης όταν 
χρειάστηκε και όταν του στείλαµε το θέµα.. ,  και τώρα του έχουµε στείλει 
για να επεξεργαστεί τις απόψεις η µόνιµη επιτροπή για το χωροταξικό, 
για τις ΑΠΕ και βιοµηχανία και να ξαναδούµε ίσως και το θέµα του 
τουρισµού.  Αυτό σηµαίνει λειτουργία ενός τµήµατος και αυτό θα πρέπει 
να πετύχουµε και µε τις άλλες µόνιµες επιτροπές, και αυτός είναι και ο 
στόχος µας. 

Τώρα για τη µόνιµη επιτροπή ο Νίκος ο Πετειναράκης ήρθε την 
προηγούµενη Τετάρτη που ήταν η εισήγηση, δυστυχώς σήµερα λόγω 
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ανειληµµένων υποχρεώσεων δεν µπορεί να έρθει.   Με ενηµέρωσε για το 
πώς πάει η µόνιµη επιτροπή, πάει πάρα πολύ καλά, έχουν τακτικές 
συνεδριάσεις, έχουν και αυτοί κάποιες απώλειες κάποιων συγκεκριµένων 
συναδέλφων οι οποίοι δεν έχουν εµφανιστεί έτσι τακτικά, δεν έχουν 
τακτικές εµφανίσεις.  Και επιτρέψτε µου να σας διαβάσω πολύ γρήγορα 
τους βασικούς στόχους. 

Και λέει το πρόγραµµα δράσης τους ότι, στα πλαίσια του 
προγράµµατος δράσεως ως µόνιµη επιτροπή θα επιχειρήσει µια 
ουσιαστική προσέγγιση και καταγραφή των προβληµάτων στον τοµέα 
κατασκευής των δηµοσίων έργων συνεχίζοντας το έργο των 
προηγούµενων µόνιµων επιτροπών. 

Στόχοι γενικοί,  αρτιότερα και ποιοτικότερα δηµόσια έργα, 
αναβάθµιση του ρόλου του µηχανικού στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων 
έργων, µελέτη, επίβλεψη, εργολήπτες.  ∆ιερεύνηση κατασκευαστικών 
θεµάτων, έργων δηµοσίου, ενηµέρωση συναδέλφων για θέµατα που 
αφορούν τα δηµόσια έργα. 

Αναλυτικότερα η δραστηριότητα της Μ.Ε. θα αναπτυχθεί στους 
παρακάτω βασικούς άξονες που αποφασίστηκαν µετά από αρκετές 
συνεδριάσεις και συζητήσεις των µελών της µόνιµης επιτροπής και 
συναδέλφων. 
1. Τοπική καταγραφή, ανάλυση κρίσιµων κατασκευαστικών προβληµάτων. 
2. Τριµερή συνεργασία Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  εργοληπτών, ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, για 

συνέχιση της πολιτικής για πλήρης µελέτες, για ποιοτικά έργα.  
Συνάντηση εκπροσώπων των φορέων ανά τακτά διαστήµατα. 

3. Πρόταση στη ∆.Ε. για σύσταση οµάδας εργασίας µε επεξεργασµένα 
θέµατα: 
α. Αναπροσαρµογή των τιµών στα τιµολόγια στα δηµόσια έργα, 
εγκύκλιος 33 του 2004 για τα νησιωτικά έργα. 
β. Ένταξη εφαρµογής των Σ∆ΙΤ και επιπτώσεις στις µικρές και µεσαίες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
γ.  Πληρότητα µελετών στα δηµόσια έργα της ανατολικής Κρήτης. 

4. Αποτύπωση δηµόσιων έργων µεγάλης κλίµακας στην ανατολική Κρήτη 
και παρουσίαση τεκµηριωµένης γνωµοδότησης στη ∆.Ε. του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  

5.  Πέµπτον παρακολούθηση και αποτύπωση απορροφήσεις κοινοτικών 
κονδυλίων για την κατασκευή δηµοσίων έργων, όπως για παράδειγµα 
χρηµατοδοτούµενα έργα από το ΘΗΣΕΑ. 

6. Οργάνωση ηµερίδων για να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα 
αποτελέσµατα των οµάδων εργασίας. 

Οι παραπάνω δράσεις και οι βασικοί άξονες που έχουν προταθεί 
δεν είναι οι µοναδικές που θα ασχοληθεί η Μ.Ε. στην πορεία της χρονικής 
περιόδου 2007 – 2009, µπορεί να προκύψουν και καινούργιες δράσεις – 
ζητήµατα ύστερα από καθοδήγηση – προτροπή συναδέλφων της ∆.Ε. και 
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στα οποία θα απασχολήσουν τη 
µόνιµη επιτροπή. 

Για τη Μ.Ε.,  ο µελετητής Πετειναράκης Νικόλαος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο στάδιο των 
ερωτήσεων θέλει να ρωτήσει κανείς;   Όχι,  τοποθετήσεις;  Εγώ ήθελα να 
κάνω µια τοποθέτηση, Ποβάσκη, Βρέντζου, άλλος; 



Συνεδρίαση 10η        1ης   Σεπτεµβρίου  2008         σελίς   30 
 

 Συνάδελφοι,  µέχρι σήµερα έχει γίνει µία υποτυπώδης ενηµέρωση 
της Αντιπροσωπείας από τη ∆.Ε. για τη δραστηριότητα των Μ.Ε..  

Συγκεκριµένα από τις 9 που έχουν συνολικά συσταθεί,  για δύο 
ενηµερωθήκαµε σε προηγούµενες συνεδριάσεις και για τρεις σήµερα, 
αλλά και αυτή ακόµη η ενηµέρωση µε τον τρόπο που έγινε,  µε πολύ 
µεγάλη προσπάθεια µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σύµφωνα µε τα 
διαλαµβανόµενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού λειτουργίας 
Μ.Ε. Τ.Ε.Ε. και περιφερειακών τµηµάτων Τ.Ε.Ε., όπως ψηφίστηκε από 
την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της 10.02.1990.  Αυτό 
βέβαια δεν είναι ευθύνη των ιδίων, αλλά της ∆.Ε. του Τµήµατος. 

Κ. Πρόεδρε της ∆ιοικούσας, παρακαλώ να µας ενηµερώσετε αν οι 
Μ.Ε. συνεδριάζουν έγκυρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
κανονισµού λειτουργίας που αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας τους, και 
αν είναι δυνατή στα µέλη του τµήµατος η πρόσβαση στα πρακτικά των 
συνεδριάσεων τους.   

Πιστεύω ότι η πολιτική του υπέρµετρου πλήθους των µελών 
δηµιουργεί προβλήµατα στο θέµα της απαρτίας, µε συνέπεια τη λήψη µη 
σύννοµων αποφάσεων. 

Αναφορικά µε το πρόγραµµα δράσης των Μ.Ε..   Όλοι οι µέχρι 
σήµερα προγραµµατισµοί έχουν κατά την άποψη µου περίεργους, 
µεγαλόσχηµους και αδιευκρίνιστους στόχους ως προς τη σκοπιµότητα και 
υλοποίηση τους.  Θα συµφωνήσω µε τη θέση του συναδέλφου Στέλιου 
Ορφανού στην τοποθέτηση του όσον αφορά στο πρόγραµµα δράσης της 
Μ.Ε. έργων ανάπτυξης, µε τη διαφορά ότι στη συνείδηση µου πρωταρχική 
θέση στους στόχους όλων των φορέων θα πρέπει να έχει ο πολίτης 
εργαζόµενος ή µη. 

Αναφορικά µε την ενηµέρωση που έγινε για το πρόγραµµα δράσης 
της Μ.Ε. έργων δηµοσίου.  Ο προγραµµατισµός κατά την άποψη µου ε ίναι 
αφηρηµένος και δηµιουργεί την εντύπωση του ευχολογίου, όπως ακριβώς 
και ο προγραµµατισµός δράσης της ∆.Ε..  Πουθενά δεν αναφέρονται 
συγκεκριµένοι τρόποι δράσης για την επίτευξη τους. 

Προτείνω ένα συγκεκριµένο τρόπο υλοποίησης, ο πρώτος στόχος 
αναφέρεται στα αρτιότερα και ποιοτικότερα δηµόσια έργα.  Στις 
02.07.2008 το τµήµα µας διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα τροχαία ατυχήµατα 
και οδική ασφάλεια, την οποία παρακολούθησα µετά µεγίστης προσοχής.  
Από τα λεχθέντα κατέληξα στο συµπέρασµα ότι οι αιτίες των τροχαίων 
ατυχηµάτων είναι τα µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµενα γεωµετρικά στοιχεία 
των οδών, η έλλειψη σήµανσης και παιδείας των οδηγών. 

Συµφωνώ απόλυτα µε την επισήµανση συναδέλφου ο οποίος ε ίπε 
ότι δεν ε ίναι δυνατόν να δαιµονοποιούµε τις χρησιµοποιηθείσες διατοµές, 
µε την έννοια ότι κάπου αλλού θα πρέπει να ψάξουµε για την αιτία της 
αύξησης των οδικών ατυχηµάτων.  Άλλος συνάδελφος αναφέρθηκε στην 
άθλια ποιότητα των ασφαλτικών οδοστρωµάτων λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι,  ο δικυκλιστής δεν διερωτάται αν θα ανατραπεί αλλά πότε θα 
ανατραπεί. 

Προσωπικά ως εποχούµενος έχω διαπιστώσει πράγµατι την κακή 
ποιότητα των καταστρωµάτων, ιδιαίτερα στους οικισµούς, ως προς τη 
σταθερότητα κύλισης των πάσης φύσεως οχηµάτων, καταλήγοντας στο 
συµπέρασµα ότι η ποιότητα των έργων δεν ε ίναι ικανοποιητική.   

∆ιερωτώµαι,  έχουν γίνει άραγε όλοι οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί 
έλεγχοι;    
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Επειδή στους σκοπούς του Τ.Ε.Ε. είναι µεταξύ άλλων και η µελέτη 
µε δική του πρωτοβουλία οποιουδήποτε επιστηµονικού – τεχνικού 
θέµατος που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, προτείνω τον άµεσο έλεγχο 
από οµάδα µελών της Μ.Ε.,  τουλάχιστον πέντε περαιωµένων έργων, µε 
δική µας επιλογή ανά τεχνική υπηρεσία των νοµών του τµήµατος, γ ια να 
διαπιστωθεί αν έχουν γίνει όλοι οι απαιτούµενοι εργαστηριακοί έλεγχοι 
των ενσωµατωµένων υλικών. 

Ότι υπάρχει πρόβληµα φαίνεται και από τις προγραµµατικές 
δηλώσεις του κ. ∆ηµάρχου Ηρακλείου στις 15.01.2007 όπου ανέφερε, 
δηµιουργούµε συµβούλιο ποιότητας έργων µε Πρόεδρο τον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο και κατά περίπτωση και µέλη – εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου, του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, του ΓΕΩ/Τ.Ε.Ε. και των 
εργοληπτικών εταιρειών.  Το συµβούλιο θα εκφράζει γνώµη για όλα τα 
τεχνικά έργα, µικρά και µεγάλα, σε σχέση µε την ποιότητα, την 
κατασκευή, τον χρόνο κατασκευής και την πολιτισµική και κοινωνική 
απόδοση τους. 

Μέχρι τ ις 09.06.2008 όµως δεν έχει συγκροτηθεί, όπως προκύπτει 
από το από 09.06.2008 έγγραφο της δηµοτικής κίνησης «Ηράκλειο – 
Ανθρώπινη πόλη», προς το ∆ήµαρχο Ηρακλείου κ. Γ ιάννη Κουράκη, το 
οποίο κοινοποιήθηκε και στο τµήµα µας. 

Όσον αφορά στο δεύτερο στόχο, δηλαδή στην αναβάθµιση του 
ρόλου του µηχανικού στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων, δεν 
µπορώ να αντιληφθώ µε ποιο τρόπο θα επιτευχθεί αυτό πρακτικά για να 
έχουµε αποτέλεσµα. 

Αυτό ήθελα να πω, και επειδή αυτό βασικά αναφέρεται σ’ αυτή τη 
Μ.Ε.,  ναι µεν δεν µίλησα στις προηγούµενες γιατί ήθελα να τα πω όλα 
µαζί.  

Πρόεδρε µπορείς να δευτερολογήσεις αν θες.  Βασικά προτείνω να 
γίνει ένας έλεγχος.. .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σε περαιωµένα έργα ούτως ώστε να 
µην τεθεί θέµα.  Προχθές ρώτησα την Αφρώ, εάν γίνεται έλεγχος τριβής 
των αυτοκινήτων πάνω στα ασφαλτικά, όποιος οδηγάει µηχανάκι,  όταν 
φρενάρεις βλέπεις πως φεύγει το µηχανάκι, δεν ε ίναι ασφαλτικά αυτά που 
υπάρχουν εδώ.  Μπορείς να τοποθετηθείς και εσύ, ναι,  ναι έλα, ο 
συνάδελφος Βερίγος. 
 
ΒΕΡΙΓΟΣ:  Εγώ θέλω να πω το εξής ότι για τα.. . , τέθηκε ζήτηµα των 
πρακτικών των Μ.Ε.,  πρακτικά.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι µε συγχωρείς δεν έθεσα θέµα, λέω 
υπάρχουν αυτά τα πρακτικά άµα κάποιος θέλει να τα δει;  
 
ΒΕΡΙΓΟΣ:  Βεβαίως υπάρχουν και µάλιστα την προηγούµενη τριετ ία που 
ήµουν επιµελητής, έχω κρατήσει ένα ντοσιέ της προηγούµενης τριετίας, 
το έφερα κάποια στιγµή στο τµήµα, επί Προεδρίας του Κολυβάκη και είπα 
αυτό είναι τα πρακτικά της Μ.Ε.,  να τα αφήσω στη βιβλιοθήκη;  Μου είπε 
όχι,  δεν χρειάζεται.  
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∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΒΕΡΙΓΟΣ:  Εν πάση περιπτώσει δεν µου ζητήθηκε από κανένα, εγώ έχω 
το ντοσιέ της προηγούµενης Μ.Ε.,  όχι αυτής, προσέξτε όχι αυτής, αυτής 
της επιτροπής υπάρχει ένα νέο ντοσιέ,  έτσι;   Έχω ντοσιέ της 
προηγούµενης Μ.Ε. το οποίο είναι στο γραφείο µου και το οποίο.. .,  και 
µου κάνει εντύπωση που τίθεται ζήτηµα ας πούµε πρακτικών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελείωσες;  Συνάδελφε εκείνο που 
θέλω να πω είναι το εξής, δεν τίθεται ζήτηµα είναι κανόνες λειτουργίας 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου αυτοί.   Αν θυµάµαι καλά ένας από τους 
λόγους.. . ,  βασικά ένας από τους λόγους για τους οποίους καταψήφισα 
τον απολογισµό της περασµένης διοίκησης ήταν, αυτό ε ίναι που θυµάµαι,  
ότι ε ίχες προτείνει ως επιµελητής τη διαγραφή λόγω απουσιών δύο µελών 
της Μ.Ε.,  την οποία η ∆ιοικούσα δεν τη δέχτηκε. 
 Αντί να επικροτήσει και να φροντίζε ι η ∆ιοικούσα την αντικατάσταση 
των µελών, πετάει το µπαλάκι στους επιµελητές και δεν υιοθετεί και τις 
προτάσεις, αυτό ε ίναι το δυσάρεστο.   

Εγώ το ξέρω ότι ε ίχες κάνει αυτή την πρόταση στην περασµένη 
διοίκηση, τώρα ποιος σου ε ίπε ότι δεν χρειάζονται. . .,  µέσα αν διαβάσετε 
τον κανονισµό λειτουργίας αλλιώς τα λέει,  αλλιώς εφαρµόζονται και εγώ 
απορώ µε τις ποµπώδεις φράσεις που ε ίπε προηγουµένως ο Πρόεδρος 
της ∆ιοικούσας περί λειτουργίας, άρτιας, εµπιστοσύνης, δηλαδή 
φιλολογούµε συνέχεια, και τώρα µιλάει ο Πρόεδρος και δεν ακούει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι θα τον πάρεις.   Λοιπόν η 
συνάδελφος Βρέντζου.  Ο Βαϊλάκης γράφει,  δεν ξέρω τι κάνει. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Λοιπόν, θεωρώ ότι οι Μ.Ε. ε ίναι πραγµατικά ένας θεσµός ο 
οποίος µπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τη δουλειά του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου, αλλά έχω κάποιες προτάσεις σε σχέση µε τη λειτουργία 
και επειδή ε ίµαι από την αρχή, από την εγγραφή µου στο Τεχνικό 
Επιµελητήριο µέλος µόνιµης, και πολλές φορές δύο µόνιµων επιτροπών, 
και από την εµπειρία που έχω αλλά και βλέποντας αυτή τη διετία, θεωρώ 
ότι θα πρέπει το Τεχνικό Επιµελητήριο σ’  αυτή τη φάση που έχει κλείσει 
ενάµισης χρόνος κάπου εκεί,  να ζητήσει από τις επιτροπές στοιχεία.  Το 
έχω κάνει και εγώ, ήδη η πρόταση η δικ ιά µας στην επιτροπή είναι όταν 
έρχεται σαν απολογισµός να βάζει θέµατα ποσοστών συµµετοχής, πόσοι 
τελικά συµµετέχουνε, από πού βγαίνει η όποια δουλειά, γιατί µπορεί να 
είναι µια επιτροπή η οποία πραγµατικά να βγάζει δουλειά, όπως ας 
πούµε ε ίναι η δικ ιά µας που θεωρώ ότι ε ίναι µια επιτροπή που δουλεύει,  
όµως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν συµµετέχουν. 

Στην πορεία λοιπόν, και ενώ έχουµε µέλη που µπορεί να ε ίναι και 
10, και 16, και 17, ε ιδικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε ίναι από τις πιο 
πολυµελείς, όταν κάποιος συνάδελφος δεν συµµετέχει δεν δηµιουργεί και 
µια καλή ψυχολογία, δηλαδή δηλώθηκα, ωραία µε πήρανε, δεν πάω, 
κανείς δεν µου λέει τίποτα, τελειώνει η σεζόν, ξαναδηλώνω. 

∆ηλαδή κάπου θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ένας απολογισµός σε 
όλες τις επιτροπές, να δώσουν ποσοστά συµµετοχής, να γίνει µια 
κουβέντα και να καλεστούν σε συνεργασία µε τον επιµελητή της κάθε 
επιτροπής και το σύνδεσµο µε τη διοικούσα και να καλεστούν όλοι οι 
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οποίοι ε ίναι σε µια επιτροπή, και να γίνει µια συζήτηση για το πώς βλέπει 
ο καθένας τη συµµετοχή του σ’ αυτήν και το ρόλο του.  Ενδεχοµένως να 
χρειαστεί κάποιοι είτε να φύγουν, ε ίτε να έρθουν άλλοι,  όπως υπάρχουν 
συνάδελφοι που έχουν κάνει πρόταση εκ των υστέρων να συµµετέχουν, 
αλλά σίγουρα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό. 

Και δεύτερον, πρέπει να δοθεί µια βαρύτητα σε σχέση και µε τα 
πρακτικά και όλες αυτές τις συζητήσεις και τις τοποθετήσεις που γίνονται 
να κατατίθενται ή να δίνονται.   Να υπάρχουν δηλαδή κάπου, ε ίτε 
ηλεκτρονικά, ε ίτε τέλος πάντων όπως µπορεί να είναι,  να µπορεί κάποιος 
να τα δει ανά πάσα στιγµή, υπάρχουν συζητήσεις που µπορεί να µην 
έχουν καταλήξει σε ένα θέµα ενδεχοµένως, όµως υπάρχουν τοποθετήσεις 
κ.λ.π. θεµάτων, που θα ε ίναι σωστό αυτά να παρθούν από τους 
επιµελητές και να υπάρχουν πάντα στο Τεχνικό Επιµελητήριο.   

Ήδη είχαµε κάνει µια πρόταση που είχε γίνε ι δεκτή από τον 
Πρόεδρο ότι,  οι όποιες οµάδες εργασίας ή τα όποια έγγραφα ή οτιδήποτε 
βγάζει µια οµάδα εργασίας θα µπορούν να ε ίναι στην ιστοσελίδα να 
µπορεί κάποιος να τα δει,  και όπου έχουνε βγει οι οµάδες εργασίας ήδη 
να υπάρχει ως θεµατολογία να µπορεί κάποιος να ψάξει. 

∆ηλαδή πολλές φορές παρατηρείται να έχει γίνε ι µια οµάδα, να 
υπάρχει καταγραφή στοιχείων, να χρειάζονται γ ια µια συνέχεια ή.. . , και 
να µην το ξέρει κανείς ότι έχει γίνει αυτή η οµάδα.  ∆ηλαδή χάνεται και 
πολλή δουλειά, η οποία µπορεί να υπάρχει αλλά δεν την καταγράφουµε.  
Προηγουµένως είπε ο Χάρης ότι πρέπει να δούµε τι µελέτες υπάρχουν 
στο δηµόσιο, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και πολλή δουλειά στο 
Επιµελητήριο που δεν την ξέρουµε. 

Εµείς πάντως σαν οµάδα εργασίας, σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος 
σκεφτήκαµε κάποια στιγµή να δούµε ποιες βιοµηχανίες υπάρχουν, και 
ξαφνικά µας λέει ένας συνάδελφος από ‘κε ι ότι εγώ ήµουνα σε µια οµάδα 
εργασίας όπου είχαµε καταγράψει στο νοµό Ηρακλείου αυτές τις 
βιοµηχανίες και δεν το ήξερε κανείς.  

Θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει να κάνει µια δουλειά το Επιµελητήριο 
σε σχέση µε το τι έχει γίνε ι µέχρι τώρα, πως θα αξιοποιηθεί, ένα.  
∆εύτερον, να µπει,  να µαζευτούνε µε την αρχή του, τώρα το Σεπτέµβρη 
οµάδες, παρουσία των συνδέσµων και να µπει µια δουλειά σε σχέση µε 
το ποιοι είµαστε, ποιοι συµµετέχουµε, να έρθουν εδώ ποσοστά και να 
γίνει και µια ενηµέρωση για το τι πραγµατικά γίνεται µε τις επιτροπές, 
έτσι ώστε να µη φτάνουµε να φθίνουνε και να απογοητεύονται οι 
συνάδελφοι,  γιατί αυτό που κυριαρχεί είναι ότι δεν δουλεύουν καλά. 

Εγώ δηλαδή από κουβέντες µε συναδέλφους δυστυχώς αυτή ε ίναι η 
εικόνα που έχω, ότι δεν δουλεύουν όπως θα θέλανε ίσως ή τέλος 
πάντων, και ε ίναι κρίµα.  Νοµίζω ότι πρέπει να δοθεί µια βαρύτητα και 
µια προσοχή πάνω σ’ αυτό, γ ια να µπορέσουν να βγάλουν δουλειά γιατί 
θεωρώ ότι πράγµατι ε ίναι πολύ σηµαντικές για τη δουλειά του 
Επιµελητηρίου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ συνάδελφοι θέλω να ξεκαθαρίσω 
το εξής, το άρθρο 3 λέει ότι η επιτροπή.. .  (αλλαγή κασέτας) 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε; 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ό,τι πει ο Εισαγγελέας θα κάνει και ο Πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαρίστως να έρθει.   Λοιπόν Πρόεδρε 
σαφώς.. . , δεν ξέρω θα δευτερολογήσεις;  ∆εν ξέρω αν άκουσες τι ε ίπαµε;  
Αν άκουσες τι ε ίπε η συνάδελφος Βρέντζου...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Άκουσα πάρα πολύ καλά αλλά δεν µπορώ να 
παρακολουθήσω τη λογική σου, δεν µπορώ να την παρακολουθήσω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  η λογική µου λέει το εξής, 
διαβάσαµε τη µόνιµη επιτροπή ανάπτυξης...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου).. ,  δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα.  Εγώ αυτή τη 
λογική δεν µπορώ να την καταλάβω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν εγώ σε ρωτώ κάτι,  πως 
σχεδιάζεις ως ∆ιοικούσα να υλοποιήσεις το στόχο 1, αρτιότερα και 
ποιοτικότερα δηµόσια έργα για να έχοµε ένα αποτέλεσµα.  Και το 
επόµενο ε ίναι αναβάθµιση του ρόλου, δηλαδή λέµε.. .,  δηλαδή θα 
στείλουµε επιστολές;  ∆εν το καταλαβαίνω αυτό, πρακτικά πως θα 
ωφεληθούν οι συνάδελφοι µηχανικοί εδώ που λέει µελέτη, επίβλεψη, 
εργολήπτες εννοείται. . .,  την επίβλεψη την ασκούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι,  
πως θα βελτιωθούν οι θέσεις των δηµοσίων.. .,  πως πρακτικά θα το 
πετύχουµε;   

Το επάγγελµα του µηχανικού συνάδελφε... ,  εγώ είµαι 
κατασκευαστής όπως και ο Μπριλάκις,  πολιτικός µηχανικός, ξεκινάω από 
ένα χαρτί και έχω ένα οικοδόµηµα, εδώ ξεκινάµε από ένα χαρτί και τι 
έχουµε;  Και τι θα έχουµε;  Αυτό ε ίναι το ερώτηµα µου. 
 Η λέξη µηχανικός, προέρχεται από τη λέξη µήχος, µηχανικοί, το 
µηχανικό ανταλλακτικό, το µηχάνηµα από ‘κει προέρχεται η λέξη 
µηχανικός.  Και διερωτώµαι διαβάζοντας όλες αυτές.. .,  εγώ µε την 
ανάπτυξη.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, εγώ άκουσα όλη την ανάπτυξη 
της επιτροπής της ανάπτυξης, ούτε λίγο, ούτε πολύ πιάσαµε όλη την 
κρατική µηχανή να αναπτύξουµε όλη τη χώρα.   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάλι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. . ,  
πρέπει να είναι. . . ,  να έχει κάποια πλαίσια, να έχει κάποια... ,  (δεν 
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα πρόγραµµα δράσης συνάδελφε 
πρώτα απ’ όλα ε ίναι άκρως συνυφασµένο µε τις οικονοµικές δυνατότητες, 
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γι’  αυτό ανέφερα προηγουµένως.. . , αν πιάσεις το πρόγραµµα δράσης της 
∆.Ε. ο προϋπολογισµός του Τεχνικού Επιµελητηρίου δεν φτάνει να το 
υλοποιήσει.   Και ψηφίσαµε ένα πρόγραµµα εδώ δράσης, χωρίς να έχουµε 
εγκρίνει τον οικονοµικό προϋπολογισµό, ελέχθη από συναδέλφους εδώ 
µέσα.  Έχεις δει εσύ ποτέ σου δράση εκ του µηδενός χωρίς να υπάρχει 
χρηµατοδότηση και ποια θα ε ίναι;   ∆εν καταλαβαίνω. 
 Μετά Πρόεδρε που δεν καταλαβαίνεις τη λογική µου, κυκλοφορείς 
στο Ηράκλειο;  Έγινε εδώ µια ηµερίδα για τα ατυχήµατα, ασφαλτικά ε ίναι 
αυτά που έχοµε;  Εκφράζοµε άποψη;  Ερώτηση, εκφράζοµε άποψη;  Εγώ 
προτείνω συγκεκριµένα το Τεχνικό Επιµελητήριο να ελέγξει πέντε 
περαιωµένα έργα, και επιµένω στο περαιωµένα διότι δεν θα 
δηµιουργηθούν παρενέργειες και θα αποδείξουµε την ποιότητα των 
ασφαλτικών, ελάτε εδώ βρε συνάδελφοι, η Αφρώ ξέρει ότι µπορούµε να 
τα ελέγξουµε όλα, το ξέρετε ότι µπορεί µε φασµατογράφο να ελεγχθεί και 
η επίστρωση της µπογιάς στα κτίρια;  Τα πάντα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆εν υπάρχει συντεταγµένη πολιτε ία που πρέπει να το 
κάνει;  ∆ηλαδή.. ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εµείς τ ι ρόλο παίζουµε;  Με συγχωρείς 
όταν εµείς βγαίνουµε και λέµε.. . ,  έγινε εδώ ολόκληρη ηµερίδα όπου 
διαµαρτυρήθηκε η Βάννα και δικαίως, διότι ήρθαν από το Τ.Ε.Ε.. . .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Τα ξέρουµε αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   . . .να µας πούνε ούτε λίγο – ούτε πολύ 
άποψη η οποία δεν έχει υιοθετηθεί.   Ο καθένας µέσα εδώ εκφράζει την 
προσωπική του άποψη σαν άποψη του Τεχνικού Επιµελητηρίου, έτσι δεν 
είναι;  

Είµαστε σύµβουλος της πολιτε ίας;  Εγώ δεν χρησιµοποιώ ποτέ αυτό 
τον όρο, εγώ µιλάω για Κυβέρνηση, αλλά ας χρησιµοποιήσω και εγώ τον 
όρο που χρησιµοποιε ίτε εσείς.  Θέλουµε να ε ίµαστε στους πολίτες;  Κάθε 
µέρα σκοτώνονται άνθρωποι,  στα Χανιά σκοτωθήκανε δύο εχθές, το 
Σαββατοκύριακο, κάθε µέρα, γιατί σκοτώνονται;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εκεί τρέχανε µε 150, ο δρόµος φταίε ι;   Μην τρελαθούµε.. .   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι στον Πλατανιά, όχι στον Πλατανιά, 
στα Χανιά, ο Πλατανιάς ε ίναι στο Ρέθυµνο. 
 
 

ΘΕΜΑ 8ο  
 

Παιδεία 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το θέµα έχει προταθεί από τους 
συναδέλφους της Πανεπιστηµονικής, έχουν κάνει µια πολύ σοβαρή και 
καλή δουλειά όσον αφορά την ε ισήγηση, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει,  
το θέµα ε ίναι πολύ σοβαρό αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει 
ενδιαφέρον από κανέναν. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  απαρτία έχοµε. 
 Λοιπόν συνάδελφοι σας έχουν σταλεί,  αυτά σας έχουν σταλεί 
ηλεκτρονικά, σας έχω στείλει και µία οµάδα εννέα σελίδων µε ηµεροµηνία 
Ιούλιος του 2008 που γράφει θέµατα παιδείας.  Αυτό µου εστάλη εµένα µε 
την πρόσκληση που έγινε στην Αντιπροσωπεία, έχω την εντύπωση ότι 
πρέπει να ε ίναι της ∆ιοικούσας, του Αλαβάνου ε ίναι;   ∆εν ξέρω ποιανού 
είναι,  δεν έχει υπογραφή, δεν έχει αποστολέα, δεν έχει τ ίποτα, απλώς 
ήταν στα συνηµµένα της συνεδρίασης της κεντρικής Αντιπροσωπείας.  
Είναι θέµατα παιδείας, όπως µου ήρθε σας το έστειλα. 
 Στη συνέχεια σας έχω στείλει την ε ισήγηση, αν και την έχετε πάρει 
και σε έντυπη µορφή, της Πανεπιστηµονικής.  Λοιπόν την εισήγηση της 
Πανεπιστηµονικής την έχει υπογράψει ο συνάδελφος ο Φανουράκης και 
ήταν να την ε ισηγηθεί αλλά δυστυχώς απουσιάζει,  θα την αναπτύξει ο 
συνάδελφος Ορφανός, έτσι Στέλιο;  Θα την αναπτύξει ο συνάδελφος 
Ορφανός και έχω την άποψη ότι µετά που θα την αναπτύξει, όσον αφορά 
στο δια ταύτα θα πρέπει να το αφήσουµε για την επόµενη συνεδρίαση η 
οποία θα γίνει εντός του Σεπτεµβρίου, µια έκτακτη συνεδρίαση...  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Γ ια ποιο λόγο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για το θεσµικό πλαίσιο Βάννα, δεν έχει 
τελειώσει,  50 φορές το κουβαλάµε, θέλετε να το σταµατήσω;  Ψηφίστε να 
το σταµατήσω. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Νόµιζα ότι εννοούσες το δια ταύτα της συζήτησης της 
σηµερινής. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το δια ταύτα.. . ,  αν δεν κλείσει το δια 
ταύτα διότι δεν έχει όρεξη κανένας.. . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μα αν δεν κλείσει το δια ταύτα να µην το αρχίσουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι εµείς θα το αρχίσουµε, δεν 
µπορούµε να σταµατήσουµε 9:00 η ώρα τη συνεδρίαση συνάδελφοι.  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Όχι,  εγώ λέω απλώς να το κλείσουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ δεν διαφωνώ να κλείσει.  
 Λοιπόν συνάδελφε Ορφανέ. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Με συγχωρείς, όταν την κοπανάτε 
ελλείψει απαρτίας λύεται η συνεδρίαση, απλά.  Οπότε σταµατάµε.. . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  µε συγχωρείς δεν επανερχόµαστε 
πίσω φτου και από την αρχή, δεν ε ίναι δυνατόν.  
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Τότε δεν θα ψηφίζουµε µόνο, θα µένει αψήφιστο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι, κάντε ό,τι θέλετε εσείς, εδώ το 
Σώµα θα αποφασίζει.  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Εγώ διαφωνώ να συζητάµε 15 άνθρωποι και την άλλη 
φορά διαφορετικοί 15 να αποφασίζουνε.. . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗ:   Και τ ι να κάνουµε αφού πρέπει;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα ένα λεπτό, ένα λεπτό να τα 
βάλουµε κάτω, να τα βρούµε συνάδελφοι, γιατί κουβεντιάζουµε εδώ;  
Όταν λέµε συζητάµε 15 άνθρωποι,  θεωρητικά υποτίθεται ότι ε ίσαστε 
διαβασµένοι,  η ε ισήγηση είναι εδώ. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Εγώ δεν λέω άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν ένα λεπτό, όταν κάποιος 
συνάδελφος λείπει,  γι’  αυτό δηµοσιεύουµε τα πρακτικά, γι’  αυτό 
υπάρχουν οι ε ισηγήσεις,  ενηµερώνεται γ ια την προηγούµενη συνεδρίαση 
και αλίµονο αν του στερείται το δικαίωµα να ψηφίσει επειδή έλλειπε, γ ια 
τον άλφα ή βήτα λόγο έλλειπε, δεν θα ψηφίσει;  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   ∆εν ε ίπα αυτό, ε ίπα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι λες διαφωνούµε το άλλοι να 
συζητάνε και άλλοι να ψηφίζουν, όχι,  όλοι ψηφίζουν και όποιος θέλει 
συζητάει, αυτή είναι η άποψη µου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Σωστό µπορεί να ε ίναι,  αλλά ε ίναι άλλο Σώµα να συζητάει 
και άλλο Σώµα να ψηφίζει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν υπάρχει άλλο Σώµα, ένα ε ίναι το 
Σώµα της Αντιπροσωπείας, ένα ε ίναι το Σώµα.  Συνάδελφε έχεις το λόγο. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Βέβαια ε ίναι κρίµα να συζητάµε το θέµα της παιδείας σε µια 
συνεδρίαση µειωµένης συµµετοχής και ε ίναι και κρίµα που λείπει και ο 
συνάδελφος ο Φανουράκης από την Πανεπιστηµονική, συλλογικά 
επεξεργαστήκαµε την ε ισήγηση, αλλά σήµερα είχε µία 
προγραµµατισµένη.. . , µια κάποια.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι εκτός Κρήτης απ’ ότι µου ε ίπε. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  . . .εκτός Κρήτης είναι και δεν µπορούσε να ε ίναι.   Είχε 
περισσότερο δουλέψει την ε ισήγηση, γι ’  αυτό το λέω ότι είναι κρίµα, 
περισσότερο από µένα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό συνάδελφοι γ ιατί ε ίσαστε 
παραπονούµενοι,  όλοι.  Εάν θέλετε δεν έχω κανένα πρόβληµα να 
αναβάλουµε τη συζήτηση του θέµατος. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Εγώ νοµίζω ότι αδικείται αυτή η ε ισήγηση, ε ίναι 
προσεγµένη, ε ίναι. ..  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ είπα, όποιος την έχει διαβάσει θα 
διαπιστώσει πρώτα απ’ όλα την πολλή δουλειά που έχουν κάνει, ο 
συνάδελφος έχει δουλέψει.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Εγώ να σας πω τώρα, ήδη από την προηγούµενη Τετάρτη 
κουβεντιάσαµε µε το Ριχάρδο τι θα κάναµε, γ ιατί προβλέπαµε ότι θα ε ίναι 
µειωµένη η συµµετοχή και είναι κρίµα όπως είπα.  Από την άλλη µεριά 
όµως, είναι µια ε ισήγηση που είναι από το Μάη, πέρασε ένα καλοκαίρι 
ψηφίστηκε και ο νόµος για τα κολέγια, να πάµε το Σεπτέµβρη ή τον 
Οκτώβρη σε επόµενη συνεδρίαση, θα έχουµε συµµετοχή; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι η επόµενη συνεδρίαση θα γίνει το 
Σεπτέµβρη, µια έκτακτη να µπούν και τα δύο θέµατα και να 
προχωρήσουµε. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Αδικείτε,  αυτό ε ίναι µια συζήτηση από µόνο του, αδικείτε 
να το βάλετε τώρα...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα να 
κάνουµε δύο έκτακτες συνεδριάσεις το Σεπτέµβριο.  Συνάδελφοι,  εγώ δεν 
έχω πρόβληµα, εσείς αποφασίστε, εάν θέλετε κάνουµε το Σεπτέµβριο δύο 
έκτακτες συνεδριάσεις. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και θα έρθουν; 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Και να πω κάτι,  ξεκίνησα να πω την Τετάρτη την 
προηγούµενη ε ίχαµε ένα προβληµατισµό να το βάλουµε σήµερα εάν θα 
ζητήσουµε την αναβολή, αλλά αν πάµε σε µια συνεδρίαση µε 
αποκλειστικό θέµα ή άλλη κανονική και γίνε ι µια τέτοια εισήγηση, από µια 
παράταξη έτσι;  Εµάς, που όµως µπορεί να ε ίναι διαβασµένη η εισήγηση, 
προφανώς υπάρχουνε και άλλες προσεγγίσεις από άλλες παρατάξεις που 
δεν έχουνε κατατεθεί.   Σε µια συζήτηση είτε ε ίναι δύσκολο να 
κατατεθούνε όλες οι προτάσεις για να καταλήξουµε σε ένα ψήφισµα, το 
ψήφισµα δεν ε ίναι το τυπικό που θα καταλήξουµε, πρέπει να καταλήξουµε 
κάπου που θα έχουµε επεξεργαστεί από κοινού και που θα ε ίναι και 
κοινός τόπος. 
 Αν λοιπόν πούµε εµείς την άποψη µας, δεν έχουνε κατατεθεί όµως 
οι άλλες απόψεις,  δεν προκύψει ένας κοινός τόπος, εγώ σας λέω ότι 
υπάρχει πιθανότητα να µην τοποθετηθούνε και οι άλλες παρατάξεις ή οι 
συνάδελφοι,  να µην τοποθετηθούνε καν.  Άρα που θα πάµε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΟΡΦΑΝΟΣ:  ∆ηλαδή θέλω να πω συνδέεται,  συνδέεται,  το κλίµα που 
είπα δεν ε ίναι καλό, αλλά συνδέεται όχι µόνο µε την ελλιπή παρουσία 
απόψε, τη συµµετοχή την ελλιπή, αλλά συνδέεται και µε τη γενικότερη 
σοβαρότητα της Αντιπροσωπείας.  ∆ηλαδή εγώ διερωτώµαι,  ε ίναι σε θέση 
αυτή η Αντιπροσωπεία να συζητήσει τέτοια θέµατα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Κοίταξε εµείς,  σου λέω (. . . ) γ ι’  αυτό, να κάνουµε αγώνα 
δηλαδή να έρθουν οι συνάδελφοι, σήµερα δεν µπορούσαν να έρθουν, 
αλλά βλέπω ότι και από τ ις άλλες παρατάξεις δεν ε ίναι ότι ε ίναι 100%.  
Είναι σοβαρό το θέµα, δηλαδή νοµίζω ότι πρέπει να πάει σε άλλη 
συνεδρίαση και να αποτελέσει και ένα θέµα µόνο του.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι, κατ’  αρχάς θέλω να 
ξεκαθαρίσω κάτι,  ότι µε αφορµή αυτό που ε ίπε ο συνάδελφος Ορφανός 
ότι θα τοποθετηθούν και άλλοι,  σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας 
και το θεσµικό πλαίσιο του Τεχνικού Επιµελητηρίου κάθε θέµα µπορεί να 
έχει άπειρες ε ισηγήσεις.   Εάν οι παρατάξεις ή τα µεµονωµένα µέλη της 
Αντιπροσωπείας θέλουν, µπορούν να φέρουν µια άλλη ε ισήγηση ή µια 
παράλληλη ε ισήγηση ή µια συµπληρωµατική ε ισήγηση.  Υπάρχουν 
διαδικασίες, οι πάντες µπορούν, έχουν το δικαίωµα, και γ ια µένα έχουν 
και την υποχρέωση να εκφραστούν και να εκφράζονται.  
 Λοιπόν εάν εσείς συµφωνείτε µπορούµε να το αναβάλουµε το θέµα, 
θα αναλάβετε όµως, εσύ µιλάς ως ∆ΚΜ γιατί είπες εµείς θα ερχόµασταν 
και θα κάναµε, µίλησες στον πληθυντικό, άρα µιλάς ως ∆ΚΜ.  Υπάρχει η 
∆ΚΜ, υπάρχει η ΑΜΑΚ, υπάρχει η ΠΑΣΚ, υπάρχει η ∆ΕΜ, εγώ 
υποχρεωτικά θα ε ίµαι ανά πάσα στιγµή εδώ, υπάρχει και η 
Πανεπιστηµονική που το ζητάει,  όλες οι παρατάξεις αυτή τη στιγµή ε ίναι 
εδώ µέσα µε τον άλφα ή µε το βήτα τρόπο, µε τον άλφα ή µε το βήτα 
εκπρόσωπο τους. 
 Εάν συµφωνείτε ότι θα πρέπει να γίνουν δύο έκτακτες συνεδριάσεις 
µία για το θέµα παιδεία, αν θυµάστε η πρόταση έχει ξεκινήσει από το 
Νοέµβριο αν δεν κάνω λάθος, έξι θέµατα που είχε υποβάλει η 
Πανεπιστηµονική, δηλαδή έχουν περάσει 10 µήνες. Εάν συµφωνείτε.. . ,  
εντάξει όταν λέω Σεπτέµβριο δεν εννοώ άρον – άρον και οι δύο να γίνουν 
το Σεπτέµβριο.  ∆ηλαδή κοντά να γίνουν.. .,  δηλαδή µέχρι να γίνει η 
επόµενη έκτακτη... ,  η σηµερινή είναι τακτική, µέχρι να γίνει η επόµενη 
τακτική η οποία υποχρεωτικά γίνεται σε δύο µήνες, κάθε δίµηνο να γίνουν 
δύο έκτακτες η µία µε το θέµα παιδεία, και η άλλη µε το θέµα το θεσµικό.  
Και βασικά Βάννα υπάρχει χρόνος, απ’ ότι µου ε ίπε ο Ζερβάκης το 
θεσµικό πλαίσιο ξεκίνησε µεν η συζήτηση αλλά δεν καταλήγουν πουθενά.  
Οπότε θα συζητήσουµε πρώτα την παιδεία, το θέµα της παιδείας και µετά 
το θεσµικό. 
 Πρόεδρε... ,  µάλλον της ΠΑΣΚ δεν υπάρχει κανένας, εσύ 
αναλαµβάνεις Πρόεδρε, έτσι;   ∆εν υπάρχει ο Σπύρος, συµφωνείς µ’ αυτά 
που ε ίπα ως ΠΑΣΚ; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Βεβαίως. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι ως ∆ιοικούσα, ως ΠΑΣΚ έτσι;   Ναι 
αλλά θα αναλάβετε και την υποχρέωση να έρθουν οι δικοί σας.  ∆εν ε ίναι 
εικόνα Αντιπροσωπείας. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Πρόεδρε, οι µέρες αυτές ήταν δύσκολες ούτως ή άλλως. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σας ε ίπα την περασµένη φορά τι ε ίπε ο 
δάσκαλος, και εσύ ε ίσαι δάσκαλος, σας ε ίπα τι ε ίπε στο ραδιόφωνο ο 
δάσκαλος, δεν σας ε ίπα τι είπε;  Ότι οι συνδικαλιστές δεν κάνουν ποτέ 
διακοπές; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποιος το ε ίπε αυτό; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένας δάσκαλος στην τηλεόραση, ο 
Γενικός Γραµµατέας της ΕΛΜΕ, της ΟΛΜΕ δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί ε ίσαι δάσκαλος. 
 Λοιπόν, ως εκ τούτου συνάδελφοι,  η ώρα είναι 10 παρά 10, 21:50, 
λύεται η συνεδρίαση µε τους όρους τους οποίους συµφωνήσαµε.  
Καληνύχτα σας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η ανυπόγραφη εισήγηση αυτή πρέπει 
να ε ίναι της ∆ιοικούσας, εµένα µου τη στείλανε σου λέω... 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτή εδώ, αυτή εδώ είναι του 
Αλαβάνου, αυτή τη διάβασε ο Αλαβάνος εκεί,  αλλά εγώ εκνευρίζοµαι όταν 
έρχεται ένα χαρτί το οποίο ε ίναι ανυπόγραφο.  Είναι εξωφρενικό.  Κοίταξε 
να δεις γ ια την παιδεία αν ενδιαφέρεσαι, ενδιαφέρεστε εσείς ως ∆ΚΜ;  Να 
προτείνετε αν ενδιαφέρεστε. 

Λοιπόν υπάρχει εδώ...,  καλά αυτό ε ίναι επικαιροποίηση.. . ,  
υπάρχει.. . ,  αυτό µπορείς να το δεις γ ια το σχέδιο νόµου ΑΕΙ αυτό µπορείς 
να µπεις µέσα «∆ιορισµός – Greece», ένα κατεβατό το οποίο δεν σου 
επιτρέπει ούτε να το επεξεργαστείς.   Εγώ ήθελα να κάνω πιο µεγάλα τα 
γράµµατα και δεν µπορούσα.  Είναι του Τ.Ε.Ε. έτσι;   Υπόµνηµα του 
Τ.Ε.Ε. στα κόµµατα και στους Βουλευτές για το σχέδιο νόµου για τα ΑΕΙ.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν γινόταν τίποτα, ε ίναι 
µπλοκαρισµένο, όχι ήταν µέσα στο.. . ,  ήταν.. . ,  και κοίτα δεν ασχολήθηκα 
εγώ, εδώ το έβγαλα, να ασχοληθούν οι άλλοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα να δεις κάτι,  άµα θες δώσε αυτά 
να τα βγάλουν φωτοαντίγραφα να σου τα στείλουν, εδώ έχω και τα 
αποσπάσµατα πρακτικών της Μ.Ε. Παιδείας για τις νέες σχολές.  Σ’ αυτή 
την επιτροπή είναι η Μοροπούλου η οποία ασχολείται πολύ. 
 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ  
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ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η  

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 


