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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, 
ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΛΥ∆ΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΩΡΑΦΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, 
ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, 
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ. 
 

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

σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
05. Τροποποίηση οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2008. 
06. Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των αποτελεσµάτων της 

κοινής σύσκεψης της ∆.Ε./Τ.Ε.Ε. και ∆.Ε. Περιφερειακών 
Τµηµάτων. 

07. Απόφαση του ∆.Σ. Ηρακλείου σχετικά µε τη διοίκηση του έργου 
«Κατασκευή Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου». 

08. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν. 1486/1984 
στη συνάδελφο Ε. Μαστοράκη. 

09. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν. 1486/1984 
στο συνάδελφο Ε. Γρηγοράκη. 

10. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν. 1486/1984 
στο συνάδελφο Ι. Παπαδάκη. 

-------------------- 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η ώρα είναι  20:30, αρχίζε ι  η τακτική 
συνεδρίαση.   

Είναι  παρόντα 44 µέλη και  σύµφωνα µε τ ις 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. 
 Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 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, τροποποίηση οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2008. 
�  Έκτον, αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των αποτελεσµάτων της 

κοινής σύσκεψης της ∆.Ε. Τ.Ε.Ε. και  ∆.Ε. περιφερειακών τµηµάτων. 
�  Έβδοµον, απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου σχετικά µε 

τη διοίκηση του έργου «Κατασκευή Πολιτ ιστικού Συνεδριακού Κέντρου 
Ηρακλείου». 

�  Όγδοο, εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 
στη συνάδελφο Ελένη Μαστοράκη. 

�  Ένατο, εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 
στο συνάδελφο Ευάγγελο Γρηγοράκη. 

�  ∆έκατο, εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 
στο συνάδελφο Ιωάννη Παπαδάκη. 

 Παρακαλώ συνάδελφοι,  στο Προεδρείο έχει  κατατεθεί  από τον κ. 
Αλέξανδρο Κλάδο, ο οποίος ε ίναι  και  Πρόεδρος του Συλλόγου 
Πτυχιούχων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ηρακλείου ψήφισµα, κατά της 
απόφασης της κ. Υπουργού Απασχόλησης και  Κοινωνικής Προστασίας. 
 Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του κανονισµού 
λειτουργίας, το Προεδρείο αποφάσισε ότι  το κείµενο αποτελεί  ψήφισµα 
και  σύµφωνα µε την παράγραφο 2 θα συζητηθεί  µετά το πρώτο θέµα, 
ανακοινώσεις Προεδρείου.  Η διάρκεια της συζήτησης δεν θα υπερβεί  τα 
25 λεπτά. 
 Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 τα ψηφίσµατα συζητούνται  και  
ψηφίζονται  κατά τη διαδικασία που ισχύει  γ ια τα υπόλοιπα θέµατα.  Το 
έχετε πάρει  από το πάνελ το ψήφισµα; 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο  
 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέµα 1ο ,  ανακοινώσεις Προεδρείου. 

Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι ,  κοινοποιήθηκε αρµοδίως το ψήφισµα 
σχετικά µε το Εφετείο ανατολικής Κρήτης.   

Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι , κοινοποιήθηκε αρµοδίως η απόφαση 
σχετικά µε τ ις προτάσεις τροποποιήσεως θεσµικού πλαισίου Τ.Ε.Ε..    

Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι , τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 
17.09.2008 και  01.10.2008 έχουν καταχωρηθεί  στην ιστοσελίδα του 
τµήµατος. 
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 Υπεγράφη τη 02.10.2008 από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας η 
πράξη αντικαταστάσεως του κ. Σπυρίδωνα Αποστολάκη από τον κ. 
∆ηµήτρη Νεονάκη µηχανολόγο – µηχανικό, που ε ίναι  ο αµέσως επόµενος 
κατά σειρά εκλογής του ιδίου ψηφοδελτίου ΠΑΣΚ-Σ µε το οποίο 
εκλέχτηκε ο κ. Σπυρίδων Αποστολάκης στην Αντιπροσωπεία.  Ο 
συνάδελφος κάθεται  δίπλα στο ∆ολαψάκη για όσους δεν τον ξέρουν, 
καλωσόρισες συνάδελφε. 
 
ΝΕΟΝΑΚΗΣ:   Καλώς σας βρήκα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σιδεροκέφαλος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας 
Συνδιάσκεψης ∆ιοικουσών Επιτροπών Τ.Ε.Ε. και  ∆.Ε. περιφερειακών 
τµηµάτων Τ.Ε.Ε. που έγινε στη Χερσόνησο το Σάββατο 01.11.2008, 
πραγµατοποιήθηκε η σύσκεψη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας 
Τ.Ε.Ε. και  των Προεδρείων των Αντιπροσωπειών των περιφερειακών 
τµηµάτων. 
 Συµφωνήθηκε µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου του 
έτους 2009 να υποβληθούν προτάσεις – τροποποιήσεις του κανονισµού 
λειτουργίας της Αντιπροσωπείας περιφερειακού τµήµατος.  Αυτό 
θεωρήθηκε επιβεβληµένο, επειδή ο κανονισµός παρουσιάζει  ορισµένα 
κενά τα οποία επιβάλλεται  να καλυφτούν µέχρις ότου τροποποιηθεί  το 
θεσµικό πλαίσιο. 
 Στην επόµενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα κατατεθούν στο 
Σώµα για συζήτηση, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα υποβληθούν 
από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας κάθε τµήµατος ως τα προτείνει  ο 
ίδιος, ως έχουν.  Εάν η Αντιπροσωπεία δεν αποφασίσει  ή δια της 
φυσικής της απουσίας, ή µε αιτήµατα του τύπου να το µελετήσουµε, η 
πρόταση την οποία θα φέρω είτε εγκριθεί  – ε ίτε όχι , θα φύγει  για το 
Προεδρείο της κεντρικής Αντιπροσωπείας.  Θα ενσωµατωθεί  µαζί  µε των 
άλλων τ ις προτάσεις και  θα προχωρήσει,  διότι  δεν υπάρχει  χρόνος.  
Αυτό θα πει  αυτό που ε ίπα συνάδελφοι.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Εγώ το κατάλαβα από την αρχή, αλλά ήθελα να το 
καταλάβουν… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό…, µάλλον οι  άλλοι  ε ίναι  στον 
κόσµο τους, ούτως ή άλλως δεν ακούνε. 
 Ως εκ τούτου το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου 2009, θα γίνει  η 
τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας µας.  Παρακαλώ να 
προετοιµαστείτε γ ια να ολοκληρωθεί το θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αµφιβάλλω Μύρωνα αν έχει  γίνε ι  
αντιληπτό αυτό που λέω, αλλά δεν πειράζει . 
 

Ψήφισµα 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο ψήφισµα συνάδελφοι 
όπως αποφασίσαµε. 

Συνάδελφε Κλάδο, διάβασε το. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ:   Συνάδελφοι να σας διαβάσω…, ακούγοµαι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ συνάδελφοι κάντε ησυχία. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Ακούγεται ;  Σας διαβάζω το ψήφισµα. 
 Η Αντ ιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εκφράζει  την αγανάκτηση της 
για την υπ’ αριθµόν 1060247501952/29.09.2008 άστοχη και  άδικη 
απόφαση της κ. Υπουργού Απασχόλησης και  Κοινωνικής Προστασίας να 
αποκλείσει  τους εκπροσώπους της ΠΕΣΕ∆Ε από τα όργανα διοίκησης 
του νέου ταµείου ΕΤΑΑ. 
 Η ΠΕΣΕ∆Ε είναι  η πρώτη ιστορικά πανελλήνια οργάνωση 
εργοληπτών στην οποία στεγάζεται  συνδικαλιστικά το 70% των ατοµικών 
και  προσωπικών εργοληπτικών επιχειρήσεων της χώρας.  Είναι  η 
οργάνωση που το 1934 ίδρυσε το ΤΣΜΕ∆Ε και στη συνέχεια τα µέλη της 
και  οι  49 Σύνδεσµοι σε όλη την Ελλάδα στήριξαν τη λειτουργία των 
γραφείων του ΤΣΜΕ∆Ε µε κόπο, θυσίες και  κόστος οικονοµικό. 
 Με την ενέργεια µας αυτή δηλώνουµε την αντίθεση µας στην 
αντιδηµοκρατική απόφαση της κ. Υπουργού να αποκλείσει  τους 
εργολήπτες της περιφέρειας από τη διοίκηση του ΕΤΑΑ και απαιτούµε 
την αποκατάσταση της αδικίας µε νέα απόφαση. 
 Συνάδελφοι το κεντρικό ΕΤΑΑ και η ∆.Ε. των µηχανικών – 
εργοληπτών δηµοσίων έργων έχει  τέσσερις εκπροσώπους των 
εργοληπτών, µία στο ΕΤΑΑ και τρεις στη ∆.Ε.,  και  τέσσερις 
αναπληρωµατικούς.  Υπήρχε µια κοινή απόφαση των εργοληπτικών 
οργανώσεων στην οποία στο τέλος αποχώρησε η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε µε δική της 
απόφαση, αν προχωρούσε σε κοινή απόφαση αναγκαστικά η κ. Πετραλιά 
θα όριζε αναγκαστικά αυτούς, µονοσήµαντα, έβαλε τους πάντες πλην της 
ΠΕΣΕ∆Ε.  Αποκλείστηκαν, δηλαδή δεν υπάρχει  κανείς εργολήπτης της 
περιφέρειας στο νέο ∆.Σ. του ΕΤΑΑ. 
 Καταρχήν υπήρξε ένας προβληµατισµός να µη στείλουµε 
εκπροσώπους από όλους τους συναδέλφους των πανελλήνιων 
οργανώσεων, αλλά αποφασίστηκε τελικά να ακολουθηθεί  η γραµµή του 
Τ.Ε.Ε..  Εµένα προσωπική µου, ατοµική µου έτσι  γνώµη είναι  ότι  καλώς 
στείλαµε, έπρεπε να στείλουµε, διότι  θα όριζε ούτως ή άλλως η κ. 
Υπουργός. 
 Εµείς προχωρήσαµε σε συµβολική κατάληψη των γραφείων του 
ΤΣΜΕ∆Ε 22 και  23 του προηγούµενου µήνα σε όλη την Ελλάδα, έγινε 
αυτή η κατάληψη πλην Αθήνα και  Θεσσαλονίκη, Αθήνα το καταλαβαίνετε 
είναι  εύλογοι οι  λόγοι ,  Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν έγινε.  
 Στο Ηράκλειο σηκώσαµε πολύ ψηλά το αίτηµα αυτό, ήδη οι  
τέσσερις Βουλευτές, ο κ.  Στρατάκης, ο κ. Σκουλάς, η κ.  Σκραφνάκη και  ο 
κ.  Αυγενάκης, και  προς τ ιµήν του ο κ. Αυγενάκης, το λέω ειδικά για τον 
κ. Αυγενάκη κάνανε επερωτήσεις.   Ήταν οι  µόνοι Βουλευτές σε όλη την 
Ελλάδα που κάνανε επερωτήσεις για ένα θέµα που το θεωρούµε εξόχως 
σηµαντικό, διότι  αποκλείε ι  τους εργολήπτες της περιφέρειας, αυτούς που 
ιδρύσανε του ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΕ∆Ε µάλλον ήτανε στην αρχή, Ταµείο 
Συντάξεως Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων και  έγινε µετά Ταµείο 
Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.  Και σας ζητώ να 
το ψηφίσετε. 

Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι προχωρούµε στο στάδιο 
των ερωτήσεων, ανοίγει  κατάλογος, θέλει  να ρωτήσει  κανείς 
συνάδελφος;  Ο συνάδελφος Ορφανός, άλλος;  Ο συνάδελφος 
Καπετανάκης, άλλος;   

Λοιπόν σας διαβάζω τον κατάλογο, είναι  Ορφανός, Καπετανάκης, 
άλλος;  Όχι,  έκλεισε.  Συνάδελφε Ορφανέ στο Βήµα, στο Βήµα πρέπει  να 
καταγράφονται ,  όχι  σήκω. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Ποιών άλλων φορέων εκπρόσωποι έχουνε οριστεί  στο 
συµβούλιο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό περίµενε, ο συνάδελφος 
Καπετανάκης. 
 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ:   Την ίδια ερώτηση ήθελα να κάνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Την ίδια;  Είσαι καλυµµένος, λοιπόν ο 
συνάδελφος Καπετανάκης καλύφτηκε, συνάδελφε Κλάδε έχεις το λόγο. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   ∆εν θα πω τα ονόµατα, δεν έχει  νόηµα να πω τα ονόµατα που 
οριστήκανε, φορέων, από το Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών 
ΣΑΤΕ, από την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
έργων από την ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, από την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ∆ηµοσίων Έργων από την ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, απ’ 
αυτές τ ις οργανώσεις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και από το Τ.Ε.Ε. δεν έχει ;  
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Από το Τ.Ε.Ε. εντάξει ,  αλλά από το Τ.Ε.Ε. δικαιούνται  
ξεχωριστά, αυτοί  που σας ε ίπα ήτανε µόνο για εργολήπτες µηχανικοί .   
Πως; 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Ναι,  το Τ.Ε.Ε. έχει  ξεχωριστά τακτικό και  αναπληρωµατικό και  
στη ∆ιο ικούσα και  στο ΕΤΑΑ, το ∆.Σ., οι  εργολήπτες έχουνε τρία τακτικά 
και  τρία αναπληρωµατικά και  ένα τακτικό και  ένα αναπληρωµατικό στο 
κεντρικό ΕΤΑΑ.  Είναι  από όλες τ ις υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις 
εκτός από την ΠΕΣΕ∆Ε, καλά και  εκτός από το ΣΤΕΑ ο οποίος δεν 
ενδιαφέρθηκε ούτως ή άλλως, εντάξει . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο στάδιο των 
τοποθετήσεων.   
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Και όλοι  ε ίναι  Αθηναίο ι , δεν ε ίναι  κανείς από την περιφέρεια.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέλει  κανείς συνάδελφος να 
τοποθετηθεί ;   Ο συνάδελφος Ορφανός, άλλος;  Λοιπόν ο κατάλογος 
κλείνει , ο συνάδελφος Ορφανός έχει  το λόγο. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Εφόσον ορίστηκαν από άλλες εργοληπτικές οργανώσεις 
εκπρόσωποι ε ίναι  µια ανισορροπία το να αποκλειστεί  από την ΠΕΣΕ∆Ε 
και πρέπει  να υπάρξει  διαµαρτυρία και  συµφωνώ µε αυτή την έννοια. 
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Όµως, επειδή τον αντιδηµοκρατικό νόµο για το ασφαλιστικό τον 
είχαµε καταψηφίσει  συνολικά, έχω τη γνώµη ότι  πρέπει  να ε ίµαστε 
προσεκτικοί  στη δ ιατύπωση αντιρρήσεων εις το εξής, στα στάδια 
εφαρµογής του νόµου, γ ιατί  αν υποβαθµίσουµε τη συνολική αντίθεση στο 
νόµο, στο κατά πόσο εκπροσωπείται  ο ένας ή ο άλλος φορέας, τότε θα 
έχουµε προσαρµόσει  τ ις αντιδράσεις µας στα µέτρα που θέλει  η 
Κυβέρνηση. 

Γιατί  εκτός των άλλων, ως επιχείρηµα θέλω να υπενθυµίσω, στο 
ΤΣΜΕ∆Ε για παράδειγµα η συµµετοχή εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. ποτέ δεν 
είχε λύσει  το πρόβληµα προσανατολισµού, του κακού προσανατολισµού 
που είχαµε καυτηριάσει  του ΤΣΜΕ∆Ε, ή γενικότερα η συµµετοχή του 
εκπροσώπου του ενός ή του άλλου φορέα σε ένα όργανο το οποίο 
υλοποιε ί  µια πολιτ ική απαράδεκτη, δεν λύνει  το πρόβληµα.  Άρα αν 
υποβαθµίσουµε συνολικά την αντίθεση στη διαµαρτυρία αυτή περί 
αποκλεισµού της µιας ή της άλλης οργάνωσης νοµίζω ότι  χάνουµε το 
παιχνίδι  συνολικά. 

Συµφωνώ δηλαδή µε το ψήφισµα µόνο µε την έννοια που είπα στην 
αρχή, ότι  υπάρχει  µια ανισοτιµία στη µεταχείριση των εργοληπτικών 
οργανώσεων και  τ ίποτα άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελείωσαν οι  τοποθετήσεις,  υπάρχουν 
προτάσεις τροποποιήσεως;  ∆ιότι  θα πρέπει  να υποβληθούν εγγράφως 
όπως σας ε ίπα, όχι .  
 Προχωρούµε στη ψηφοφορία, ποιοι  ε ίναι  υπέρ της αποστολής του 
συγκεκριµένου ψηφίσµατος;  Να το πάω ανάποδα;  Μα εγώ ζήτησα, 
κανένας δεν θέλει  να προσθέσει  τ ίποτα. 

Λοιπόν παρών ποιοι ;   Λευκά;  Κατά;  Άρα συµπεραίνεται  ότι  οι  
πάντες το ψηφίζουν, άρα οµόφωνα.  ∆ηλαδή έχει  πάρει  45, πρωτοφανές 
είναι  αυτό. 
 Λοιπόν συνάδελφοι το θέµα τελείωσε. 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

Ενηµέρωση δραστηριότητος ∆.Ε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο επόµενο θέµα το 
οποίο ε ίναι  η ενηµέρωση δραστηριότητος της ∆.Ε..   

Συνάδελφε Πρόεδρε έχεις το λόγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ συνάδελφοι κάντε ησυχία να 
προχωράµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι να καλωσορίσω και  εγώ 
το ∆ηµήτρη το Νεονάκη ξανά στην Αντιπροσωπεία… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι δεν ακούω τίποτα, ε ίµαι  
δίπλα του και  δεν ακούω, ούτε τη φωνή του δεν ακούω, όχι  το µεγάφωνο, 
Βαϊλάκη παραιτήθηκες;  Φύγε άµα θες, δεν φεύγεις (…); 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι καλησπέρα, να 
καλωσορίσω το συνάδελφο το ∆ηµήτρη το Νεονάκη στην Αντιπροσωπεία, 
σιδεροκέφαλος και  παραγωγικός.  Με την ευκαιρία… 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ανοιχτό ε ίναι . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Θέλετε να µιλάω πιο δυνατά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πιο κοντά µίλα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν µε την ευκαιρία σήµερα της 
ανάδειξης της Αφρώ στη θέση της Γραµµατέας, να της ευχηθώ και αυτή 
σιδεροκέφαλη, καλή υποµονή και  καλή δύναµη. 
 Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι  αυτή η Αντιπροσωπεία, αυτή η τριετ ία 
είναι  µια ιδιαίτερη Αντιπροσωπεία και  ε ίναι  ιδιαίτερη συνάδελφοι γ ιατί  
τυχαίνει  ο κλήρος σε κάποιους συναδέλφους της νεότερης γενιάς των 
µηχανικών να αναλαµβάνουνε στις πλάτες τους ένα τεράστιο φορτίο, 
αφού τα τελευταία χρόνια µια σειρά θα έλεγα πολύ έτσι  έµπειρων 
συναδέλφων µας αποχωρούν. 
 Αυτό συνάδελφοι – και  απευθύνοµαι περισσότερο στους νεότερους 
– είναι  µια τεράστια ευθύνη, γιατί  µπορεί  να διεκδικήσαµε χώρο και  να 
διεκδικήσαµε έτσι  ζωτικό χώρο έκφρασης, αλλά θα πρέπει  να 
αποδείξουµε στην πράξη ότι  το Τεχνικό Επιµελητήριο θα συνεχίσει  
στιβαρά να παίζει  το ρόλο του, το ρόλο του επίσηµου σύµβουλου της 
πολιτείας. 
 Μπορεί  συνάδελφοι όπως το Γιάννη το Βαϊλάκη, όπως το Θεόφιλο 
που τον βλέπω σήµερα εδώ και άλλα ιστορικά στελέχη του 
Επιµελητηρίου να έχουν αποχωρήσει  από τη δράση, αλλά αυτό δεν 
σηµαίνει  ότ ι  το Τεχνικό Επιµελητήριο θα πρέπει  να ατονήσει  στις 
παρεµβάσεις του, δεν θα πρέπει  να γίνει  πλαδαρό, θα πρέπει  να κάνει  
ουσιαστικές και  δυναµικές παρεµβάσεις,  γιατί  αυτό επιτάσσουν οι  καιροί .  

Σε καιρούς δύσκολους όχι  µόνο οικονοµικά, αλλά και  σε σχέση µε 
τα δ ικαιώµατα των εργαζοµένων, µε τ ις κατακτήσεις µας και  µε τη ζωή 
την ίδια, τη δικιά µας και  των παιδιών µας. 

Και να ξεκινήσω την ενηµέρωση µε κάτι  το οποίο δεν αναφέρεται  
µέσα στη συνοπτική παρουσίαση, το οποίο όµως θεωρώ την κορυφαία 
επιτυχία των αγώνων µας το τελευταίο δ ιάστηµα.  Και αναφέροµαι στη 
δικαίωση της προσφυγής του Τεχνικού Επιµελητηρίου, του Γεωτεχνικού 
Επιµελητηρίου και  του Οικονοµικού Επιµελητηρίου και  της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
ανατολικής Κρήτης, στον αγώνα που κάναµε κατά της απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου για την κατάληψη των θέσεων 
προϊσταµένου και  ∆ιευθυντών στις υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου. 

Συνάδελφοι σας ενηµερώνω ότι  δικαιωθήκαµε στην αντίστοιχη 
επιτροπή της Περιφέρειας, ενώ την πρώτη µάχη µε τη Νοµαρχία τη 
χάσαµε, τη µάχη στο ∆ήµο την κερδίσαµε, και  την κερδίσαµε γιατί  ε ίχαµε 
την τύχη αυτή τη φορά να ε ίναι  δικαστής αυτός ο οποίος εκδίκασε την 
απόφαση και  δέχτηκε πραγµατικά τα στέρεα νοµικά µας επιχειρήµατα.   

Αυτό δεν ε ίναι  µια απλή νίκη τοπικού επιπέδου, είναι  µια νίκη που 
έχει  πανελλήνια χαρακτηριστικά και  αµέσως µόλις δηµοσιοποιηθεί  
επίσηµα και  µόλις το έχουµε επίσηµα στα χέρια µας θα τύχει  της 
αντίστοιχης προβολής όχι  µόνο στα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 
αλλά και  πανελληνίως και  θα απευθυνθούµε προς όλα τα παραρτήµατα 
του Τ.Ε.Ε..   Ίσως θα πρέπει  να ενηµερώσουµε και  τ ις αρµόδιες 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και  ίσως και  την ΚΕ∆ΚΕ πανελλαδικά. 
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Λοιπόν ταυτόχρονα πολύ γρήγορα, επειδή έχουµε αρκετά θέµατα 
σήµερα, επί τροχάδην να πω ότι  το Τ.Ε.Ε. συνεχίζε ι  να συµπαραστέκεται  
στον αγώνα που κάνει  η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  Έτσι µετά την απόφαση της Ένωσης 
Μηχανικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ∆ιπλωµατούχων Ανώτατων Σχολών να 
προκηρύξει  πανελλαδικές κινητοποιήσεις των µηχανικών για τη 
διασφάλιση των επιδοµάτων και  το ασφαλιστικό, η ∆.Ε. του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. µετά από συνάντηση µε τ ις διο ικήσεις της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
ανατολικής Κρήτης και  των υπολοίπων κλαδικών συλλόγων των 
µηχανικών, αποφάσισε να στηρίξει  την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ αποσύροντας τους 
εκπροσώπους του τµήµατος, της πρωτοβάθµιας και  δευτεροβάθµιας 
επιτροπής ενάσκησης αρχιτεκτονικού ελέγχου, ΕΠΑΕ, τα συµβούλια 
χωροταξίας οικισµού και  περιβάλλοντος, τα τεχνικά συµβούλια δηµοσίων 
έργων, τ ις επιτροπές αυθαιρέτων και  ανάθεση µελετών, καθώς και  από 
όλες τ ις επιτροπές και  συµβούλια των Υπουργείων. 

Συνεχίζουµε δηλαδή να στηρίζουµε τ ις δίκαιες κινητοποιήσεις και  
τα δίκαια αιτήµατα της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, όπως έχει  αποφασίσει  και  
πανελλαδικά η ΠΟΕ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και τοπικά η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ανατολικής 
Κρήτης. 

Είχαµε συνάντηση µετά από πρόσφατη απόφαση της ∆.Ε. µε 
όλες…, ή σχεδόν µε όλες, ίσως να έχει  µείνει  µία ή δύο ακόµα µόνιµες 
επιτροπές, για να δούµε πως θα συντονίσουµε καλύτερα το έργο, να 
δούµε που βρίσκονται ,  σε ποιο σηµείο ε ίναι  οι  προσπάθειες τους, και  να 
συντονίσουµε έτσι  καλύτερα µέχρι το υπόλοιπο του ενός έτους που 
έχουµε τη λήξη της θητείας. 

Πήραµε µια απόφαση συνάδελφοι,  και  θέλω να µε προσέξετε σας 
παρακαλώ, πριν από πάρα πολύ καιρό για τη δηµιουργία τράπεζας 
αίµατος.  Μια πολύ σηµαντική απόφαση την οποία θα σας παρακαλούσα 
πραγµατικά να τη στηρίξουµε όλοι ,  και  όταν λέω να τη στηρίξουµε όλοι  
αυτή τη στιγµή χρειαζόµαστε 30 συναδέλφους να υπογράψουν ότι  
γίνονται  εθελοντές αιµοδότες. 

Μετά από τακτική ενηµέρωση µε MAS mai l ing, µε τηλέφωνα, µε, µε, 
δεν έχουµε καταφέρει  – και  το θεωρώ συνάδελφοι όχι  και  ό,τ ι  καλύτερο – 
δεν έχουµε καταφέρει  να βρούµε 30 συναδέλφους για να συσταθεί  η 
τράπεζα αίµατος. 

Λοιπόν, αναφέρθηκε ήδη η πολύ σηµαντική εκδήλωση που είχαµε 
αυτή την περίοδο, ήταν η διοργάνωση της κοινής σύσκεψης της ∆.Ε. του 
Τ.Ε.Ε. µε τ ις ∆.Ε. των περιφερειακών τµηµάτων, την Παρασκευή 31 
Οκτωβρίου και  το Σάββατο 1 Νοεµβρίου, εδώ στη Χερσόνησο.  Πολλοί 
από εσάς… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έχει  θέµα γι ’  αυτό, ξεχωριστά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Α, έχουµε θέµα, ωραία, πολλοί από εσάς την 
παρακολουθήσατε.  Εγώ να πω ότι  ήτανε µια διοργάνωση που για µια 
ακόµα φορά το τµήµα µας ανέλαβε και  διεκπεραίωσε επιτυχώς και  θα 
έχουµε την ευκαιρία µετά να το συζητήσουµε εκτενέστερα. 
 Ταυτόχρονα διοργανώσαµε άλλες δυο πολύ σηµαντικές 
εκδηλώσεις,  η µία θα έλεγα ότι  δεν ε ίχε και  τη µαζικότητα την οποία θα 
περιµέναµε.  Ήτανε για την τυποποίηση, την κάναµε µαζί  µε τους 
χηµικούς µηχανικούς, µε θέµα ευρωπαϊκή τυποποίηση και  ελληνική 
πραγµατικότητα, οφέλη, προβλήµατα και  προοπτικές. 
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 Η δεύτερη όµως εκδήλωση η οποία έγινε για δεύτερη φορά µε 
πραγµατικά εκπληκτική επιτυχία στα πλαίσια της Άλφα εκθεσιακής…, 
µάλλον στα πλαίσια της έκθεσης οικοδοµών και  της πρώτης έκθεσης 
ενέργεια και  τεχνολογία σε συνεργασία µε την Άλφα εκθεσιακή, ήταν 
πριν από 20 περίπου µέρες στο ∆ΕΚ, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, 
όπου συνάδελφοι η µαζικότητα πραγµατικά των συναδέλφων που την 
παρακολούθησαν ξεπέρασε κάθε προηγούµενο.  Και  αυτό αποδεικνύει  
ότι ,  η συµµετοχή σε τέτοιου είδους ηµερίδες όπου ταυτόχρονα υπάρχουν 
και  εκθέσεις,  έχουν πραγµατικά σηµαντικό κίνητρο για τους συναδέλφους 
µας και  ε ιδικά τους νέους συναδέλφους για να τ ις παρακολουθήσουν. 
 Αυτά ήταν τα πλέον σηµαντ ικά, τώρα για τ ις οµάδες εργασίας 
µπορείτε να το δείτε και  για τ ις πραγµατογνωµοσύνες, συνάδελφοι αυτά 
ήταν τα σηµαντικότερα και  ε ίµαι  στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή 
ερώτηση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι ανοίγει  κατάλογος για 
ερωτήσεις.   Παρακαλώ για ερωτήσεις, άλλος;   Λοιπόν ο κατάλογος 
είναι  Μπαρτολότσι,  Μονιάκης, Χωραφάς, Ποβάσκη, υπάρχει  άλλος;  
Έκλεισε ο κατάλογος, συναδέλφισσα Μπαρτολότσι στο Βήµα.  Οι 
ερωτήσεις ε ίναι  δ ιευκρινιστ ικές έτσι ;  
 
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ:   Θα ήθελα να ρωτήσω αν η τράπεζα αίµατος…, οι  
υπογραφές πρέπει  να είναι  µόνο από συναδέλφους. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μάλιστα, ο συνάδελφος Μονιάκης. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Εδώ στη γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου κ.λ.π. βλέπω 
κάπου ότι  διατυπώθηκε ένα αίτηµα στους ∆ήµους ανατολικής Κρήτης µε 
πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων να αποστείλουν προς ενηµέρωση 
της ∆.Ε. το επιχειρησιακό τους πρόγραµµα.  Ήθελα να ρωτήσω, πόσοι 
∆ήµοι και  ποιοι  αν ε ίναι  εύκολο απαντήσανε, ή στείλανε τα έγγραφα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Χωραφάς. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Σχετικά µε το θέµα της κοινής σύσκεψης των ∆.Ε. των 
περιφερειακών τµηµάτων, πράγµατι  µια επιτυχηµένη εκδήλωση, 
αναδείξαµε το θέµα του ΒΟΑΚ, θα ήθελα να ενηµερωθώ από ‘δω και 
πέρα το τµήµα τ ι  ενέργειες σκοπεύει  να πραγµατοποιήσει  ώστε να 
επιδιωχθεί  κάποιο αποτέλεσµα και  όχι  απλά η ανάδειξη του θέµατος που 
ήδη οι  περισσότεροι το γνωρίζουµε.  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πρόεδρε εδώ θα απαντήσεις στο 
επόµενο, δεν θα απαντήσεις τώρα. 
 Λοιπόν, εγώ Πρόεδρε θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις, µάλλον 
µια σχετική υπόδειξη και  οι  άλλές δύο ερωτήσεις.   Αναφέρθηκες στην 
τράπεζα αίµατος, σου ε ίχα πει  ότι  διαφωνώ µε τον κανονισµό λειτουργίας 
της, ενδεχοµένως να µην υπάρχουν εθελοντές γιατί  αυτός είναι  ο 
κανονισµός, ο στόχος που ε ίχε πει  ο Κασαπάκης ήταν διαφορετικός.  
∆ηλαδή γιατί  να γραφτώ στην τράπεζα αίµατος του Τ.Ε.Ε. όταν 
απευθείας µπορώ να ε ίµαι  αιµοδότης και  να παίρνω αίµα; 

Η τράπεζα αίµατος ο στόχος της ήταν να ε ίναι  σε οικογενειακό 
επίπεδο καταρχάς των συναδέλφων µηχανικών και  να αναφέρεται  σε 
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όλους τους µηχανικούς, δηλαδή εγώ µπορώ να δώσω αίµα να το δώσω, 
αν το θέλει  κάποιος άλλος να το πάρει ,  όταν εγώ θα χρειαστώ να το 
πάρω.  Αυτό το νόηµα έχει  η τράπεζα αίµατος, αλλά έτσι  όπως έχετε 
συντάξει , δεν ξέρω πόσοι από σας το διάβασαν, διαβάστε το, δεν 
υπάρχει  περίπτωση να βρείτε εθελοντές, γ ιατί  να γίνω εθελοντής στην 
τράπεζα αίµατος, αφού πάω τα δικά µου.  Μα λέω αν το έχετε 
διαβάσει…, λοιπόν δεν ξέρω, το θέµα ε ίναι  το εξής, ότι  εάν θες γίνεσαι 
µόνος σου εθελοντής, αφού έχεις τ ις ίδ ιες αβάντες µόνος σου γιατ ί  να 
πας σε τράπεζα αίµατος και  να ε ίσαι  δεσµευµένος; 

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, ανέφερες προηγουµένως ότι  ε ίχαµε 
µια επιτυχή έκβαση της προσφυγής που κάναµε στην επιτροπή σχετικά 
µε το ∆ήµο, αν δεν κάνω λάθος κάναµε και  µια αντίστοιχη για παρόµοιο 
θέµα µε τη Νοµαρχία.  ∆εν άκουσα;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Την ανέφερε, τη χάσαµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  εντάξει  αυτό το ξέρω ότι  τη 
χάσαµε.  Επειδή το θέµα ήταν παρεµφερές, δεν ξενίζει  κανένα γιατί  τη 
µια τη χάσαµε και  την άλλη την κερδίσαµε;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Άλλη επιτροπή η µια και  άλλη η άλλη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν και  τρίτον, έχει  έρθει  στο τµήµα 
µας µια επιστολή της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού, τµήµα προσωπικού, η 
οποία έχει  θέµα την ανακοίνωση – πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων 
στο Τ.Ε.Ε..  

Και αναφέρεται  ότι ,  λέει ,  το Τ.Ε.Ε. το οποίο ε ίναι  νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου εποπτευόµενο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, προτίθεται  να 
καλύψει κενές οργανικές θέσεις προσωπικού για τη στελέχωση των 
κεντρικών υπηρεσιών και  του περιφερειακού τµήµατος Τ.Ε.Ε. ανατολικής 
Κρήτης. 

∆ηλαδή από όλα τα περιφερειακά τµήµατα έχει  ενταχθεί  το δικό 
µας τµήµα.  Εµένα µε ξενίζει  πως βρέθηκε το δικό µας τµήµα, το 
ερώτηµα µου είναι  το εξής, έγινε καµία ενέργεια από τη ∆ιοικούσα που 
ζητάει  να γίνει  µετάταξη αυτού του προσωπικού, απόσπαση µάλλον, 
έτσι ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Μετάταξη ε ίναι .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μετάταξη υπαλλήλων, ζητάει  µετάταξη 
υπαλλήλων, έχει  γίνει  καµία ενέργεια από τη ∆ιοικούσα;  Πως 
βρεθήκαµε;  Απ’ ότι  ξέρω όλα τα περιφερειακά τµήµατα έχουν ανάγκη 
από προσωπικό, εµείς βρεθήκαµε και  µάλιστα ζητείται…, µάλλον 
αναφέρει  δυο κατηγορίες, δυο κλάδους, δυο κατηγορίες και  δυο κλάδους 
διοικητικού – οικονοµικού και  διοικητικών γραµµατέων.  Βλέποντας τη 
λειτουργία του Επιµελητηρίου µας, εγώ διαπιστώνω ότι  δεν υπάρχει  
γραµµατειακή υποστήριξη. 
 Εάν ο Πανεπιστηµιακού Επιπέδου, (…) ∆ιο ικητικού Οικονοµικού 
αναφέρεται  στην Τατιάνα που έχουµε, έχει  καλώς.  Επειδή άκουσα 
ορισµένα θέµατα στην κοινή σύσκεψη, έχω την αίσθηση ότι  ε ίναι  µια 
φωτογραφική διάταξη και  έχει  άλλους στόχους, και  εγώ το ερώτηµα µου 
είναι  το εξής, εάν ξέρετε αν υπάρχουν στόχοι και  εάν το έχει  ζητήσει  η 
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∆ιοικούσα και  έχει  ενταχθεί  το τµήµα µας, γ ιατί  το ζητήσαµε εµείς ή το 
ζήτησε κάποιος άλλος;  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   …και να ξεκινήσω από το συνάδελφο τον 
Πρόεδρο, πραγµατικά όταν ε ίπα ότι  ε ίναι  µια µεταβατ ική περίοδος και  
µια δύσκολη περίοδος γι ’  αυτή την Αντιπροσωπεία, ήτανε δύσκολη και  
για τα λειτουργικά του τµήµατος.  Θυµάστε όταν ανέλαβε η καινούργια 
∆ιοικούσα πραγµατικά εδώ κινδύνευε να µην έχουµε στελέχη, µόλις έγινα 
Πρόεδρος το επόµενο πρωί ε ίχε φύγει  και  η Γεωργία η Τζιρίτα.  Οπότε το 
κυρίαρχο ζήτηµα ήτανε πως θα δουλέψουµε, δεν υπήρχαν ούτε τα παιδιά 
από το Stage τότε, ούτε τ ις οµάδες εργασίας που πήραµε την Ήρα και  το 
Χριστόφορο υπήρχαν, ούτε τ ίποτα, δεν µπορούσαµε να δουλέψουµε. 
 Έτσι από την πρώτη στιγµή, από τα πρώτα νοµίζω θέµατα που 
συζήτησε η ∆ιοικούσα σοβαρά ήταν πως θα διεκδικήσει  από το Τ.Ε.Ε. 
κεντρικά να πάρει  µόνιµο καταρχάς προσωπικό και  από ‘κε ι  και  πέρα, 
µέχρι να έρθει  αυτό το µόνιµο προσωπικό, να δούµε µε ποιους τρόπους 
θα µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε.  Και µε γράµµατα ή ένα, ή δύο 
νοµίζω γράµµατα και  µε παραστάσεις,  συνεχείς παραστάσεις δικαίως 
προς τον Αλαβάνο, και  στην υπεύθυνη προσωπικού, και  στη ∆ιευθύντρια 
την Κα Κανέλλου καταφέραµε να δροµολογήσουµε κάποιες εξελίξε ις. 
 Αυτές οι  εξελίξε ις ήτανε καταρχάς να έρθουνε πέντε άτοµα µε 
Stage εκ των οποίων κρατήσαµε τους τρεις,  γ ια κάποιους λόγους οι  δύο 
έφυγαν, έχουν µείνει  τα τρία παιδιά, δεν ξέρω αν θα καθίσουν µέχρι 
τέλους να ολοκληρώσουν το δεκαοχτάµηνο που έχουν, πολύ φοβάµαι ότι  
ίσως η Αναστασία να φύγει  πιο νωρίς, εν πάση περιπτώσει µας έχουν 
βοηθήσει  πάρα πολύ.  Με τη βοήθεια στη συνέχεια και  της οµάδας 
εργασίας που κάναµε µε την Ήρα και  το Χριστόφορο, το τµήµα 
πραγµατικά έχει  καταφέρει  να αναβαθµίσει  τη διοικητική του λειτουργία 
όπως βλέπετε πλέον και  εσείς,  όχι  µόνο µέσα από την τακτική 
ενηµέρωση, όχι  µόνο από την ιστοσελίδα, αλλά και  από την υποστήριξη 
που παρέχουν τα παιδιά σε όλες τ ις εκδηλώσεις.  
 Και θα ήθελα και  ήτανε ίσως και  παράλειψη µου να συγχαρώ 
πραγµατικά όλα τα παιδιά και  τα µόνιµα, και  τους µόνιµους υπαλλήλους 
και  τα παιδιά τα οποία ε ίναι  από τ ις οµάδες εργασίας και  από το Stage, 
γιατί  πήραν την εκδήλωση στην πλάτη τους εξολοκλήρου και  την έφεραν 
σε πέρας µε επαγγελµατικό τρόπο.  Από ‘κε ι  και  πέρα τώρα αυτές οι  
πιέσεις προφανώς έφεραν και  τ ις µετατάξεις. 

Τώρα το αν κάποια άλλα τµήµατα δεν έχουν πιέσει  τόσο, δεν ξέρω 
για ποιο λόγο δεν είναι  µέσα και  ε ίναι  µόνο το δικό µας τµήµα και  το 
κεντρικό τµήµα, συνάδελφοι δεν µπορώ να το απαντήσω εγώ. 
 Το σίγουρο είναι  ότι  µας χρειάζονται  άµεσα αυτές οι  µετατάξεις,  και  
βεβαίως και  συµφωνώ απολύτως πρέπει  η µία µετάταξη ΠΕ και νοµίζω 
θα συµφωνήσουµε όλοι ,  να είναι  η Τατιάνα η οποία ανταποκρίνεται  
άψογα στο ρόλο της, έχει  δείξε ι  πάρα πολύ καλά στοιχεία και  
ανταποκρίνεται  στο κενό που άφησε ο Μανόλης µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στο ΠΕ και άµεσα βεβαίως, αν φύγει  ειδικά η Αναστασία, 
γραµµατειακά – πολύ σωστά το ε ίπες Πρόεδρε και  συµφωνώ – 
χρειαζόµαστε και  γραµµατειακή υποστήριξη.   

Η µόνη παρέµβαση που έκανα εγώ σαν Πρόεδρος ήταν προς την 
Κα Κανέλλου όταν ήρθε αυτό το έγγραφο που δεν το γνώριζα, ούτε ε ίχε 
γίνει  κάποια διαβούλευση πιο πριν, όπου της ζήτησα επιπλέον µία θέση 
µηχανικού, στη θέση που έφυγε η Γεωργία.  ∆ηλαδή ουσιαστικά τα τρία 
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κενά που έχουν δηµιουργηθεί  να καλυφτούν και  τα τρία, και  της εξήγησα 
ότι  και  η θέση του µηχανικού ε ίναι  απαραίτητη για το τµήµα µας. 
 Τους ευχαριστούµε για το ΠΕ οικονοµικού και  γ ια τη ∆Ε που µας 
δίνουν διοικητικού, αλλά απαιτούµε και  ένα µηχανικό και  έχω βάσιµες 
υποψίες ότι  θα ικανοποιήσουν και  αυτό το αίτηµα.  Πάει  λοιπόν αυτό. 
 Για την τράπεζα αίµατος, να πω ότι  µπορεί  να δώσει και  κάποιος 
άλλος Τζούλια από την οικογένεια µας, να πω ότι  δυστυχώς είναι  όπως 
το ε ίπες Μύρωνα πολλοί δεν τον έχουν διαβάσει ,  όχι  πολλοί,  κανένας 
δεν τον έχει  διαβάσει  τον κανονισµό και  συνάδελφε Πρόεδρε δεν ε ίναι  
επειδή διάβασαν τον κανονισµό, ένα ε ίδος περίεργης αδιαφορίας είναι .   
Τον κανονισµό στο έχω πει  και  στο έχω ξαναπεί ότι  εν πάση περιπτώσει 
στη ∆ιο ικούσα µπορούµε να τον τροποποιήσουµε, ε ίναι  µία πρόταση της 
Γεωργίας της Τζιρίτα και  της µόνιµης επιτροπής στους οποίους 
αναθέσαµε, δεν ε ίναι  δεσµευτ ικός ο κανονισµός.  Πρώτα όµως 
προηγείται  30 άτοµα να δηλώσουµε στο Πανεπιστηµιακό ή στο 
Βενιζέλειο, όπου θέλουµε τέλος πάντων, ότι  κύριο ι  ανοίγουµε τράπεζα 
αίµατος τα 30 άτοµα αυτά ε ίναι  τουλάχιστον και  τους πάµε και  τον 
εσωτερικό µας κανονισµό όταν ε ίναι  έτο ιµος, µπορούµε να τον κάνουµε 
έτσι  όπως λες, δεν έχω κανένα πρόβληµα, βεβαίως να ε ίναι  προς χρήση 
όλης της οικογένειας, δεν το συζητάµε αυτό. 
 Για το πόσοι ∆ήµοι Μύρο απαντήσανε, µόνο δύο δυστυχώς, µόνο 
το Αρκαλοχώρι και  οι  Μοίρες, δεν έχουµε πάρει  απάντηση από κανένα 
άλλο ∆ήµο.  Αυτοί  οι  δύο µας απάντησαν και  δεν έχουµε καµία άλλη 
απάντηση από τους άλλους, δεν ξέρω αν άφησα κάποια ερώτηση 
αναπάντητη.  Πρόεδρε τ ι  άλλο έβαλες που δεν σηµείωσα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Απαντηθήκανε και  οι  τρεις. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Απαντηθήκανε;  Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι  προχωρούµε στο στάδιο 
των τοποθετήσεων, ανοίγει  κατάλογος.  Άλλος;  ∆εν θέλει  να 
τοποθετηθεί  άλλος; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο Κλάδος. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   ∆υο λόγια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν ο κατάλογος ε ίναι  ο εξής, 
Σφακιανάκη, Κλάδος, Ποβάσκη, άλλος;  Έκλεισε;  Περιµένεις και  εσύ την 
τελευταία στιγµή, Μονιάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, συνάδελφε Σφακιανάκη έχεις 
το λόγο. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Θέλω µόνο να πω ότι  θεωρώ παράλειψη ότι  στον 
απολογισµό του τελευταίου διαστήµατος δεν έχει  συµπεριληφθεί  µια 
πολύ σοβαρή δουλειά όχι  τόσο σαν αποτέλεσµα αλλά σαν προσπάθεια 
που έγινε σχετικά µε τα χωροταξικά, γιατί  έγιναν αλλεπάλληλες 
συνεδριάσεις της µόνιµης επιτροπής χωροταξίας, όπου καταβλήθηκε 
µεγάλη προσπάθεια από νέους ανθρώπους που δεν ε ίχαν και  την 
εµπειρία αλλά ε ίχαν πάρα πολύ διάθεση και  αυτό δεν το συναντούµε 
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συχνά, έτσι  ώστε µπορέσαµε να περιγράψουµε και  να…, έτσι  ώστε 
καταφέραµε να βγάλουµε µια συνοπτική θέση και  για τα τρία χωροταξικά. 

Το θέµα συζητήθηκε στη ∆ιοικούσα, ενεπλάκη και  η Νοµαρχιακή 
Λασιθίου και  εν πάση περιπτώσει καταλήξαµε σε ένα κείµενο, που αύριο 
έχουµε προγραµµατίσει  µια συνέντευξη τύπου να το παρουσιάσουµε.  
Ήδη τα δύο χωροταξικά αυτά των ΑΠΕ και της βιοµηχανίας έχει  
ολοκληρωθεί η διαδικασία συζήτησης στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας 
και  βαίνουν προς θεσµοθέτηση, και  ε ίναι  µια αρχή που όµως τώρα το 
τµήµα έχει  µια αφετηρία για να µπορέσει  να ξέρει  που πάσχουνε, που 
δεν πάσχουνε, τ ι  βελτιώσεις περιµένουµε από το αύριο. 

Για δε το ε ιδικό του τουρισµού, το τµήµα που είχε τοποθετηθεί  από 
παλιότερα ζητώντας την απόσυρση του, τεκµηρίωσε την άποψη του αυτή 
και  θα πρέπει  να συνταχθεί  µε όλο το άλλο… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι την επόµενη φορά θα 
ζητήσω να φύγουν οι  δύο τελευταίες σειρές από πίσω οι  καρέκλες.  
Ειδικά η σειρά του τοίχου το έχει  µετατρέψει  σε καφενείο.  Λυπάµαι πολύ 
συνάδελφοι αλλά είναι  αχαρακτήριστη συµπεριφορά, δεν σέβεστε τον 
οµιλητή, δεν σας ενδιαφέρει  το θέµα;  Κοιµηθείτε στην καρέκλα σας, 
παίξετε ΠΡΟ-ΠΟ, παίξτε ό,τ ι  θέλετε, µη µιλάτε µόνο, δεν ακούω τον 
οµιλητή. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Λοιπόν έλεγα ότι ,  αυτή τη στιγµή σχηµατίζεται  ένα 
µέτωπο σε όλη την Ελλάδα ενάντια στο ειδικό χωροταξικό του 
τουρισµού, το οποίο θα καταστρέψει  ό,τ ι  έχει  αποµείνει .   Είναι  µέσα σε 
µία απαράδεκτη λογική γι ’  αυτό και  συσπειρώνει  διάφορες δυνάµεις,  
πρωτοστατούνε φυσικά οι  περιβαλλοντικές οργανώσεις και  όλοι  αυτοί  
που σ’ αυτά τα ζητήµατα πάντα πρωτοστατούνε.  Όµως η πληροφορία 
µου είναι  ότι  και  το Τεχνικό Επιµελητήριο έχει  καλέσει  µια σύσκεψη 
φορέων, έγινε αυτό τη ∆ευτέρα, µε σκοπό να υπάρχει  κοινή στάση στο 
Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας και  να τεθεί  µια κόκκινη γραµµή στον 
Υπουργό, που πέρα απ’ αυτή τη γραµµή δεν θα ε ίναι  κανείς διαθέσιµος 
να µπει  σε κατ’  άρθρο παρατηρήσεις.   Θα έχουµε εξελίξε ις,  πρέπει  να 
προετοιµαστούµε γι ’  αυτό, γιατί  πραγµατικά έχουµε πειστεί  όλοι  γ ι ’  αυτό 
και  ψηφίστηκε οµόφωνα και  στη ∆ιοικούσα το κείµενο την Πέµπτη το 
βράδυ, ότι  αυτό µόνο κακό θα φέρει .   Ιδιαίτερα κινδυνεύουν τα νησιά, 
ιδιαίτερα κινδυνεύει  η Κρήτη από µια λογική άναρχης, υπέρµετρης 
ανάπτυξης, µε µόνο σκοπό το κέρδος και  τ ίποτα άλλο. 
 Γι ’  αυτό δεν ξέρω αν θα ήταν σκόπιµο να προγραµµατίσουµε 
κάποια στιγµή να το παρουσιάσουµε και  εδώ και να ενηµερωθεί η 
Αντιπροσωπεία γι ’  αυτά τα θέµατα, γ ιατί  δεν φτάνει  να έχουµε µια θέση 
που την αποκτήσαµε έστω συζητώντας αρκετοί  άνθρωποι, αλλά θα 
πρέπει  όλοι  να είµαστε γνώστες και  όλοι  να το παλεύουµε από όποια 
θέση αυτό το θέµα, που το επόµενο διάστηµα θα ε ίναι  από τα κυρίαρχα.   

Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Κλάδος. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Πολύ σύντοµα δυο λόγια για το επιχειρησιακό πρόγραµµα των 
∆ήµων, επειδή και  εµείς κάναµε παρόµοιο έγγραφο, µετά από έγγραφο 
που µας έχει  στείλει  ο Θεόφιλος ο Τρουλλινός ως εκπρόσωπος της 
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παράταξης της δηµοτικής, µας απάντησε µόνο ο ∆ήµος Αλικαρνασσού 
κανείς άλλος.  Το έγγραφο αυτό ήτανε πριν από ένα µήνα περίπου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, ευχαριστούµε το συνάδελφο, 
τοποθετούµαι εγώ συνάδελφε Πρόεδρε.  Όσον αφορά την τράπεζα 
αίµατος θεωρώ ότι  πρέπει  πρώτα να αλλάξει  το καταστατικό, να γίνει  
ελκυστικό και  από ‘κε ι  και  πέρα νοµίζω ότι  θα βρούµε, το θεωρώ 
πρωταρχικής σηµασίας.  Ο εθελοντής δεν θα σου έρθει  αν δεν ξέρει  που 
έρχεται  εθελοντής, τουλάχιστον αν έχει  λίγο µυαλό και  λ ίγη κρίση, πάει  
το ένα σκέλος. 
 Όσον αφορά τώρα τη µετάταξη των υπαλλήλων, θεωρώ ότι  θα 
πρέπει  να ρίξουµε ένα µεγάλο βάρος στη γραµµατεία, η γραµµατεία θα 
απογυµνωθεί.   ∆εν µας χρειάζεται  τόσο πολύ ο µηχανικός, όσο η 
στελέχωση της γραµµατείας. 

Όσον αφορά το µηχανικό έχουµε το Χριστόφορο τον οποίο…, δόξα 
το Θεό συνάδελφοι υπάρχει  το ΑΣΕΠ, υπάρχει  το ένα, υπάρχει  το άλλο, 
κατά την εκτίµηση µου επί Νέας ∆ηµοκρατίας έχουν διοριστεί  
τουλάχιστον 50.000 υπάλληλοι.   Το αν προσπαθήσουµε εµείς να 
διορίσουµε και  ορισµένους οι  οποίοι  δεν ε ίναι  µε µέσον, αυτό δεν πάει  
µέσον, πάει  µε τ ις ανάγκες, κανένας δεν τους γνώριζε αυτούς τους 
ανθρώπους ήρθαν µε το πρόγραµµα Stage, ήρθε ο Χριστόφορος, ήρθε η 
Ήρα, όποιος ήρθε νοµίζω ότ ι  θα πρέπει  να ρίξουµε βάρος εκεί  να τους 
κρατήσουµε εδώ εάν µας κάνουν. 

Αυτή ε ίναι  η άποψη µου, δηλαδή δεύτερος έρχεται  για µένα ο 
µηχανικός και  πρώτος έρχεται…, και  επειδή αυτό το ερώτηµα µου ήταν.. ,  
εγώ ήδη ξέρω και το όνοµα του ανθρώπου, ξέρω και γ ιατί  βγήκε και  πως 
βγήκε, ήταν µία φωτογραφική την οποία την έµαθα και  ποιος στηρίζε ι  
αυτή την υπόθεση, όλα είναι  γνωστά, τ ίποτα δεν µένει  κρυφό υπό τον 
ήλιο, έτσι ;    
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ έκανα ερωτήσεις,  αν έγινε ό,τ ι  
έγινε.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Εσύ που γνωρίζεις πες µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν αυτά τα δύο ήθελα να πω.  Ο 
συνάδελφος Μονιάκης. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Λοιπόν συνάδελφε διαδικαστικό ε ίναι  λίγο το θέµα από τη 
µια, από την άλλη ε ίναι  και  ουσιαστικό για µένα.  Μας έστειλες πάλι εδώ 
µαζί  µε την πρόσκληση 10 σελίδες µε τα θέµατα της ηµερήσιας δ ιάταξης, 
τ ις προσκλήσεις µάλλον των συνεδριάσεων της ∆.Ε.. 

Πέτρο, και  προς όλα τα µέλη της ∆.Ε.,  πολλές φορές το έχουµε…, 
εγώ δηλαδή επιµένω και το θίγω πιο πολύ εδώ µέσα το θέµα, έτσι ;   ∆εν 
έχει  νόηµα να ξοδεύετε ένα πακέτο χαρτί ,  γ ιατί  αυτό 10 σελίδα επί 50 
προσκλήσεις αντιστοιχεί…, που δεν είναι  καν Πρόεδρε ούτε σε µπρος – 
πίσω τουλάχιστον, αντιστοιχεί  σε ένα πακέτο χαρτί ,  δεν δίνει  κανείς 
δεκάρα γι ’  αυτά, εί τε του έρθουνε – ε ίτε δεν του έρθουνε, εγώ τα 
κράτησα σήµερα επειδή ήθελα να πω αυτό το πράγµα.  ∆εν νοµίζω ότι  
κανείς έκατσε να ασχοληθεί  εκ των υστέρων δυο και  τρεις µήνες µετά µε 
το τ ι  συνεδρίασε και  τ ι  θέµατα έχει  σε συνεδριάσεις η ∆.Ε., ωραία; 
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Λοιπόν αν εµένα µε ενδιέφερε ένα θέµα θα έπρεπε να το µάθω 
έγκαιρα πριν τη ∆ιοικούσα και  αν ήθελα να έρθω ή για να πω κάτ ι  να 
συµβάλλω µε την άποψη µου και  µε τη γνώµη µου στη ∆.Ε., εί τε για να 
ενηµερωθώ καλύτερα θα έπρεπε να το ξέρω έγκαιρα. 

Λοιπόν εδώ µας στέλνετε να µην πω τι ,  την ενηµέρωση, της 
Παναγιάς τα µάτια τέλος πάντων, δεν ξέρω τι  αυτή τη στιγµή σε µια λίστα 
που έχει  το Τ.Ε.Ε. από 800 τόσα άτοµα, δεν µπορεί  να κάνει…, ή ο 
Τσικαλάκης µας στέλνει  ενηµερώσεις για την Αντιπροσωπεία, 
υπενθυµίσεις κ.λ.π.  ∆εν µπορεί  κάθε Τετάρτη ή κάθε Τρίτη, πότε 
στέλνεται  η πρόσκληση ας πούµε, να την κοινοποιε ί  και  στα 40 µέλη της 
Αντιπροσωπείας, στα 50;  ∆ηλαδή δεν το καταλαβαίνω, εγώ νοµίζω ότι  
δεν είναι  πια τεχνικό το θέµα, δεν ε ίναι  το θέµα ότι  δεν µπορεί  να το 
κάνει  το Τ.Ε.Ε.,  αλλά δεν θέλει  να το κάνει .  

Εγώ αύριο πάντως ή από βδοµάδα όποτε µπορέσω θα περάσω και 
θα κάνω µια αίτηση να ζητάω να µου στέλνετε την πρόσκληση της 
∆ιοικούσας, δεν ξέρω αν το δικαιούµαι ή δεν το δικαιούµαι,  αν δεν το 
δικαιούµαι πέστε µου το. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να απαντήσω σ’ αυτό το θέµα, εγώ 
συµφωνώ απόλυτα µε το συνάδελφο ο οποίος το έχει  θέσει  και  
παλαιότερα, δεν ξέρω γιατί  δεν τους κοινοποιούνται  Πρόεδρε.  Αυτό ε ίναι  
θέµα καθαρά δικό σου, ούτε καν της ∆ιοικούσας, διότι  εσύ στέλνεις τ ις 
προσκλήσεις.   Αν δώσεις εντολή αυτό που έρχεται  σ’ εµάς, ούτως ή 
άλλως έρχεται  ηλεκτρονικά, θα µπορούσε να πηγαίνει  σε όλα τα µέλη, 
διότι  αυτό εκτός από έξοδα είναι  και  χρόνος.  ∆ηλαδή υπάρχει  
περίπτωση να καθυστερήσει  να φύγει  ή η πρόσκληση επειδή δεν έχουν 
βγει  αυτά τα φωτοαντίγραφα.   
 Πριν δευτερολογήσεις Πρόεδρε ήθελα να διαβάσω… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου)…, της 
Αντιπροσωπείας και  της ∆ιοικούσας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ποιος στέλνεται ;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σε ποια µέλη; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι…, µε συγχωρείς,  θα σου πω,  
καταρχάς αυτό δεν έχει  καµία σχέση µε αυτό που λέει  ο Μύρωνας.  Αν 
θέλεις σήκω στο βήµα να το πεις,  είναι  τελείως διαφορετικό.  Την 
πρόσκληση τη στέλνω εγώ στο Ζερβάκη και  τη στέλνω γιατί  ε ίναι  
επικεφαλής παράταξης… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Της ∆ιοικούσας;  ∆εν ξέρω αν τη 
στέλνετε στο Ζερβάκη, αυτό το ξέρεις εσύ που ε ίσαι µέλος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Γιατί  τη στέλνω και εγώ.  Λοιπόν 
συνάδελφοι,  παρακαλώ συνάδελφοι έχει  κατατεθεί  ένα έγγραφο από τη 
Γραµµατεία ΠΑΣΚ. 

 Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  προς τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, Τετάρτη 
12.11.2008. 

Ενηµερώνουµε το Σώµα της Αντιπροσωπείας ότι  µετά την 
παραίτηση του συναδέλφου Σπύρου Αποστολάκη από τη θέση του 
γραµµατέα της ΠΑΣΚ-Σ, αναπληρωτής γραµµατέας ανέλαβε ο 
συνάδελφος ∆ηµήτριος Ροµπογιαννάκης.  Συγχαρητήρια συνάδελφε. 
 Αλλά δεν καταλαβαίνω…, δεν κατάλαβα τ ι  θα πει  αναπληρωτής, 
δεν έχετε Γενικό Γραµµατέα ή λέγεται  Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας, 
δεν κατάλαβα;  Αναπληρώνει  ποιον; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι ρωτάω, µου καταθέτετε ένα 
έγγραφο εδώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφε Πρόεδρε θες να 
δευτερολογήσεις;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα το εφαρµόσεις,  Ο.Κ.  Λοιπόν 
συνάδελφοι παρακαλώ, παρακαλώ να προχωρούµε. 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο  
 

Έλεγχος – ερωτήσεις –  
επερωτήσεις προς τη ∆.Ε. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέµα 3ο ,  παρακαλώ, να µιλήσω 
συνάδελφοι µου επιτρέπετε να µιλήσω;  Συνάδελφοι της ΠΑΣΚ να µιλήσω 
ή όχι ;    

Θέµα 3ο ,  έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς την ∆.Ε..  
 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 8§4 του κανονισµού λειτουργίας της 
Αντιπροσωπείας περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε. κανένα σχετικό 
έγκυρο ερώτηµα 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. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο 4ο  θέµα, προτάσεις – 
τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη 
δραστηριότητα και  λειτουργία του Τ.Ε.Ε..    

Έπ’ αυτού θέλω να θέσω εγώ ένα θέµα, άλλο δεν έχει  κατατεθεί ,  
σχετικά µε τη λειτουργία της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου. 
 Με το έγγραφο 662/30.10.2008 το οποίο ήταν στο πάνελ, δεν ξέρω 
αν το πήρατε, η Νοµαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου που εκλέχτηκε στη 
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας που έγινε στις 21.03.2007 µας 
κοινοποίησε στοιχεία δραστηριότητος της. 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία έχουν ως εξής: 
a. Έχουν αποσταλεί  17 προσκλήσεις για συνεδριάσεις.  
b. Πραγµατοποιήθηκαν 7 συνεδριάσεις και  9 δεν έγιναν ελλείψει  

απαρτίας.   
c.  Τρία από τα µέλη έχουν πολλές απουσίες µε συνέπεια να µην µπορεί  

να συνεδριάσει  το όργανο.   
Συγκεκριµένα: 

i .  Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσιδονιωτάκης έχει  συνολικά 12 απουσίες, 
απουσίαζε συνεχώς από τ ις 15.05.2007 έως 16.10.2007, δηλαδή 
πέντε µήνες. 

i i .  Ο κ. Ιωάννης Τσιχλής έχει  συνολικά 12 απουσίες, απουσιάζει  
συνεχώς από τ ις 12.06.2007 µέχρι σήµερα δηλαδή, 17 µήνες. 

i i i .  Ο κ. Νικόλαος Τσουκνάκης έχει  συνολικά 12 απουσίες, απουσίαζε 
συνεχώς από τ ις 05.06.2007 έως τ ις 16.10.2007, δηλαδή 
τεσσερισήµισι  µήνες περίπου. 
Στο άρθρο 14 του Ν.1486/1984 ορίζεται  η λειτουργία της Ν.Ε.,  

βάσει  του οποίου συντάχθηκε και  εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. της 17.06.1995 ο κανονισµός λειτουργίας 
Νοµαρχιακών Επιτροπών Τ.Ε.Ε..  
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του κανονισµού λειτουργίας την ευθύνη 

λειτουργίας της Ν.Ε. έχει  η ∆.Ε. του περιφερειακού τµήµατος.   
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 οι  Ν.Ε. συνεδριάζουν τουλάχιστον µία φορά 

στις 15 ηµέρες και  έκτακτα εφόσον ζητηθεί  από δύο µέλη της ή από 
τη ∆.Ε. του τµήµατος.  Εν προκειµένω η Νοµαρχιακή Επιτροπή όφειλε 
να έχει  συνεδριάσει  38 φορές στο διάστηµα από 01.04.2007 έως 
30.10.2008. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 µέλος της Ν.Ε. που απουσιάζει  
αδικαιολόγητα επί 3 µήνες, αντικαθίστανται  από την Αντιπροσωπεία 
που εξελέγη µετά από πρόταση της Νοµαρχιακής Επιτροπής. 

4. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.1486/1984, η 
Αντιπροσωπεία µπορεί  να αποσύρει  την εµπιστοσύνη της από Ν.Ε..   
Οι δ ιαδικασίες που εφαρµόζονται  προβλέπονται  από τ ις διατάξεις του 
άρθρου 8§4, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14§4 του Π.∆. 2187/ 
1994.  Εδώ θέλω να σας διευκρινίσω ότι  δεν έχει  καµία σχέση µε τη 
διαγραφή αυτό, αποσύρει  την εµπιστοσύνη, δεν διαγράφει  τα µέλη.  Τ ι  
σηµαίνει  αυτό;  Ότι  γ ια να διαγραφεί  ένας επειδή έχει  απουσίες, 
πρέπει  να το προτείνει  ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής, ε ίναι  
πρόταση της Νοµαρχιακής Επιτροπής. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αποσύρει  την εµπιστοσύνη, θα 
ακούσεις παρακάτω, πως αποσύρεται  τ ι  θα πει ;   Είτε συνολικά, µη 
βιάζεσαι,  είτε συνολικά, ε ίτε σε µεµονωµένα άτοµα µπορεί  να το κάνει .  
 Θεωρώ ότι  µε τ ις αναφερθείσες συνθήκες, δηλαδή τακτικότητα 
συνεδριάσεων και  απουσιών µελών των οργάνων, πρέπει η 
Αντιπροσωπεία να αποσύρει  την εµπιστοσύνη της σε ορισµένα µέλη της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής.  Για να υλοποιηθεί  όµως αυτή, πρέπει  να 
υποβληθεί  αίτηµα προς τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας 
υπογεγραµµένο από το 1/3ο  των µελών του Σώµατος – ήτοι  17 και  να 
ψηφιστεί  από 26 µέλη, ανεξαρτήτως των παρόντων µελών της 
συνεδρίασης κατά την ψηφοφορία, δηλαδή απαιτε ίται  η πλειοψηφία του 
όλου αριθµού των µελών της Αντιπροσωπείας. 
 Επειδή την ευθύνη της λειτουργίας…, επειδή τώρα θα αναφερθώ σ’ 
εσένα, επειδή την ευθύνη της λειτουργίας της Ν.Ε. έχει  η ∆ιοικούσα του 
τµήµατος, θα πρέπει  η εν λόγω ενέργεια να γίνει  από τον Πρόεδρο της 
∆.Ε.,  εκτός και  αν η ∆.Ε. θεωρεί  ότι  δεν υπάρχει  πρόβληµα και  ε ίναι  
ικανοποιηµένη από τη λειτουργία της Νοµαρχιακής Επιτροπής. 

∆ηλαδή είναι  ενηµερωτικό αυτό που σας ε ίπα, δεν χρειάζεται  
ψηφοφορία, θα αποφασίσουν τα µέλη.  Αυτό µπορεί  να ε ίναι  ευθύνη της 
∆ιοικούσας αλλά και  οποιοδήποτε µέλος µπορεί  να το ξεκινήσει  
συνάδελφοι,  εάν µου έρθουν εµένα 17 υπογραφές θα θέσω θέµα 
απόσυρσης εµπιστοσύνης. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Φεύγουνε, αποσύρουµε…, εµείς δεν 
τους ψηφίσαµε;  Αποσύρουµε την…, δεν θέλουµε πλέον να ε ίναι  στη 
Νοµαρχιακή Επιτροπή. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Τους ανακαλούµε δηλαδή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τους ανακαλούµε.  Εµείς τους 
εκλέξαµε, τους ανακαλούµε και  εκλέγουµε άλλους τρεις,  ή τέσσερις, ή 
πέντε, δεν ξέρω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα αν ήταν τρεις θα µπορούσε να 
συνεδριάζει  το Σώµα, το πρόβληµα είναι  ότι  απουσιάζουν τρεις και  δεν 
µπορεί  να συνεδριάσει  το Σώµα και  εγώ το καταλαβαίνω ότι  έχει  στείλει  
17 προσκλήσεις,  δηλαδή να στέλνει  τ ις προσκλήσεις να τ ις κάνει  τ ι ;   Να 
έχουν περισσότερες απουσίες;  Λοιπόν κάποιος ας κάνει  το αίτηµα και  
καταθέστε το, και  στην επόµενη συνεδρίαση θα γίνει .   

Τελείωσε και  αυτό το θέµα, θέλετε να κάνετε ερωτήσεις;   Ανοίγει  
κατάλογος ερωτήσεων. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ λέω ερωτήσεις,  θέλει  κανείς να 
ρωτήσει  τ ίποτα;  Εσύ ήθελες να ρωτήσεις αλλά τ ις έκανες απ’ έξω.  
Βαϊλάκης άλλος; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σταµατάκης; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σταµατάκη θες να ρωτήσεις τ ίποτα;  
Όχι,  ερώτηση θες;  Γιατί  κάτι  ε ίπες, όχι ,  άλλος;  Κλείνει  ο κατάλογος.  
Συνάδελφε Βαϊλάκη στο Βήµα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Απ’ ότι  βλέπω εδώ πέρα στο χαρτί  που έχω σε όλες σχεδόν 
τ ις συνεδριάσεις είναι  δυο άτοµα, πάντα ο Χωραφάς και  ο Καφετζάκης, 
εκτός σπάνιες περιπτώσεις.   Γιατί  Μιχάλη και  Γ ιώργο δεν συγκαλείτε µια 
µέρα, να βρεθεί  ένας τρίτος εν πάση περιπτώσει,  να παραιτηθούν οι  
άλλοι  αφού δεν ενδιαφέρονται ,  ε ίναι  σαφές αυτό.  ∆ηλαδή είναι  θέµα πια 
δικό σας και  τα προβλήµατα κυρίως είναι  δικά σας, βασικά ε ίναι  του 
Λασιθίου, δεν καταλαβαίνω εγώ τη λογική δυο άτοµα να είναι  πάντα και  
να µη βρεθεί  ένας τρίτος ας πούµε για να έχετε απαρτία.  Ας τους το 
πείτε, ας τους καλέσετε µια φορά, να πείτε βρε παιδιά ποιος από σας 
ενδιαφέρεται  να έρχεται  να έχουµε µια αυτή…, να ε ίµαστε τρεις και  να µη 
γίνεται  αυτή η ιστορία τώρα, κρίµα ε ίναι  δηλαδή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτή δεν ήταν ερώτηση, αυτή ήταν 
τοποθέτηση, τέλος πάντων. 
 Λοιπόν προχωρούµε στις τοποθετήσεις, Χωραφάς, Ρουκουνάκης;  
Ο Σταµατάκης;  Όχι.   Κασαπάκης, Καφετζάκης, άλλος;  ∆ηµήτρη 
σήκωσες το χέρι  σου ή όχι ;  Λοιπόν διαβάζω τον κατάλογο Χωραφάς, 
Ρουκουνάκης, Κασαπάκης, Καφετζάκης, έκλεισε ο κατάλογος. 

Συνάδελφε Χωραφά στο Βήµα. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Πρόεδρε παρακαλώ, να τοποθετηθώ τελευταίος ώστε να µη 
χρειαστεί  να δευτερολογήσω µετά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μάλιστα βεβαίως, ο συνάδελφος 
Ρουκουνάκης. 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι εγώ απλώς θα ήθελα να αναφέρω ότι ,  επί 
της ουσίας θεωρώ ότι  πέρα από το ατοµικό θέµα των τριών ατόµων που 
δεν προσέρχονται  στις συνεδριάσεις, είναι  και  θέµα των παρατάξεων, 
όλων των παρατάξεων ή των κυρίαρχων παρατάξεων της 
Αντιπροσωπείας, δηλαδή της ΠΑΣΚ, της ∆ΚΜ, και  της ΑΜΑΚ που έχουν 
εκπροσώπους και  τους αφήνουν να υπάρχουν εκεί  χωρίς να ε ίναι  επί της 
ουσίας εκπρόσωποι.   Πέρα από τους ίδιους, έχουν ευθύνη και  οι  ίδιες οι  
παρατάξεις και  σας καλώς να αναλάβετε τ ις ευθύνες σας, να πείτε 
δηλαδή στα µέλη σας ότι  δεν κάνετε, οι  ίδιες παρατάξεις,  και  να µην 
µπούµε στη λογική να µαζεύουµε υπογραφές των υπολοίπων ή δεν ξέρω 
ποιων ατόµων.  Να ‘ρθείτε στο ύψος των περιστάσεων.  Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Κασαπάκης. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Λίγο – πολύ καλύφτηκα από τον προλαλήσαντα, θεωρώ 
ότι  όταν εξαναγκάζουν οι  παρατάξεις άτοµα να κατεβαίνουν υποψήφιοι ,  
έχουµε αυτό το αποτέλεσµα.  Όταν τον άλλο τον βάλεις µε το ζόρι µόνο 
και  µόνο επειδή για τον άλφα ή βήτα λόγο τον πιέζεις και  κατεβαίνει  
υποψήφιος και  µετά εκλέγεται  και  τον βάζεις µε το ζόρι πάλι ,  µε το ζόρι 
δεν γίνεται  τ ίποτα.  ∆υστυχώς ή ευτυχώς άτοµα…, το παρατηρούµε και  
εδώ, συνεχώς λέµε τα άτοµα και  έρχονται  να παρουσιάζουνε, να 
φεύγουνε, δεν θέλετε;  Σπίτ ι  σας, µα κανένας δεν ε ίναι  µε το ζόρι.  
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Πράξη ανδρείας ε ίναι  να πεις ναι  ευχαριστώ πολύ µε εκλέξατε, πάω 
στο σπίτ ι  µου, δεν µπορώ άλλο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Οι συγκεκριµένοι  όµως κάνανε αγώνα για να µπούνε.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Α, κάνανε αγώνα, τότε µπράβο τους αφού κάνανε αγώνα 
και… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε όχι  διάλογος, τελείωσες;  Ο 
συνάδελφος Καφετζάκης. 
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι θα πω και εγώ δυο κουβέντες, δεν θεωρώ 
ότι  ε ίναι  θέµα παρατάξεων, διότι  βλέπουµε ότι  όποια παράταξη και  αν 
εκλέξεις το θέµα ε ίναι  στο άτοµο και  σ’ αυτόν που εκλέγεται  και  σ’ αυτόν 
που θέλει  να προσφέρει  ή όχι .   Βλέπουµε ότι  και  από τ ις τρεις 
παρατάξεις είναι  οι  άνθρωποι,  οι  συνάδελφοι,  από ‘κε ι  και  πέρα όµως 
πρέπει  να αναγνωρίσουµε και  την ιδιοµορφία που έχει  ο νοµός Λασιθίου, 
είναι  µακρινές οι  αποστάσεις, είναι  δύσκολες αυτές, είναι  δύσκολες 
κ.λ.π. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα 6 µήνες συνάδελφε;  6 µήνες; 
 
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ:   Από ‘κε ι  και  πέρα, δεν ε ίναι  ελαφρυντικό αυτό το 
πράγµα, όµως δεν πρέπει  να το αφήσουµε στην άκρη αυτό το πράγµα, 
είναι  η ιδιοµορφία του νοµού Λασιθίου και  πολύ καλύτερα, γιατί  το έχω 
πει  και  εγώ πολλές φορές, ότι  αντί  να εκπροσωπείται  όλος ο νοµός – 
που αυτό προσπαθούµε κάθε φορά – οι  εκλεγµένοι ας πούµε να ε ίναι  
ισόρροπα κατανεµηµένοι,  καλύτερα για να λειτουργεί  η Νοµαρχιακή του 
Τ.Ε.Ε. να είναι  τουλάχιστον όσο το δυνατόν κοντύτερα στον Άγιο 
Νικόλαο που εκεί  γίνονται  ο ι  περισσότερες συνεδριάσεις. 

Ξανάλεω δεν θεωρώ ότι  ε ίναι  θέµα παρατάξεων, διότι  αυτό το 
φαινόµενο είναι  από όλες σχεδόν τ ις παρατάξεις, από ‘κε ι  και  πέρα είναι  
και  θέµα ατόµων, και  θέµα ας πούµε προσωπικού ενδιαφέροντος και  της 
ιδιοµορφίας του νοµού.  Αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άσε τελείωσε, συνάδελφε Χωραφά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μίλησες, είπες ό,τ ι  είπες, τελείωσε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ συνάδελφοι.  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   Καταρχήν συνάδελφοι θεωρώ απόλυτα λογικό που ο 
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας έφερε το θέµα αυτό σήµερα να συζητηθεί ,  
διότι  αρκετούς µήνες πριν το είχε ξαναφέρει  ρωτώντας µε περί των 
απουσιών κάποιων µελών µας. 

Τότε ε ίχα τοποθετηθεί  ύστερα από τη συζήτηση που είχα κάνει  µαζί  
τους, υποστηρίζοντας ότι  ε ίναι  κάτι  παροδικό και  ότι  ε ίναι  κάτι  που 
µπορεί  να αλλάξει ,  πιστεύοντας στο ότι  ήταν πρώτος χρόνος ακόµα 
λειτουργίας του οργάνου και  θα µπορούσαν αυτά τα µικροπροβλήµατα, 
γιατί  θεωρούσα ότι  κάποια φορά αν λείπει  κάποιος από την Ιεράπετρα 
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και κάποιος από τη Σητεία θα εξέλιπε στη συνέχεια, κάτι  που δεν 
αποδείχτηκε τελικά. 

Θεωρούσα καταρχήν θετικό και  την εκπροσώπηση όλων των 
πόλεων του νοµού στη Νοµαρχιακή, αν και  δεν αποδεικνύεται  έτσι .   
Τώρα ένα σηµαντικό θέµα ε ίναι  αν θα πρέπει  να δούµε το τυπικό κοµµάτι  
της υπόθεσης όπως το εξετάζει  ο Πρόεδρος ή αν θα πρέπει  να δούµε το 
ουσιαστικό κοµµάτι  της παρουσίας της Νοµαρχιακής σε όλα τα κρίσιµα 
ζητήµατα του νοµού Λασιθίου και  όχι  µόνο. 

Θα ήθελα και  σ’ αυτό το σηµείο να µε κρίνετε Πρόεδρε, όλοι  σας, η 
Αντιπροσωπεία και  η ∆ιοικούσα, µε την οποία έχουµε συνεργαστεί  σε 
αρκετά θέµατα ακόµα και  λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη των 
εκπροσώπων, των πολιτ ικών εκπροσώπων του νοµού Λασιθίου όπου 
έχει  ζητηθεί  η γνώµη της Νοµαρχιακής.  Γιατί  πιστεύω ότι  έστω και µέσα 
από δύο άτοµα ή µια επιτροπή χωροταξίας η οποία υπάρχει  και  
προσπαθεί  να παράγει  κάποιο έργο, είναι  συνεχής η παρουσία του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου σε όλα τα θέµατα που χρειάζεται  στο νοµό 
Λασιθίου και  µπορώ φυσικά να τα αναφέρω όλα, αλλά δεν θέλω να σας 
κουράσω. 

Στο θέµα το πόσες θα έπρεπε να ε ίναι  σήµερα οι  συνεδριάσεις της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής και  στο νούµερο 38, θεωρώ ότι  σωστά 
προκύπτει  µέσα από µια διαίρεση µε βάση τον κανονισµό λειτουργίας 
της Νοµαρχιακής, όµως θεωρώ επίσης ότι  ε ίναι  κάτι  που δεν θα ε ίχε 
καµία ουσία και  λογική να γίνει ,  δεδοµένου ότι  δεν υπήρχαν θέµατα 
συχνά ώστε να συζητηθούν. 

Ένα άλλο σηµείο το οποίο πρέπει  να αναφέρω είναι  ότ ι  στο νοµό 
Λασιθίου, πέρα από την ιδιοµορφία των αποστάσεων που δηµιουργεί  
πρόβληµα στη συχνή παρουσία των συναδέλφων, υπάρχει  και  ένα 
γενικότερο θέµα της αδιαφορίας και  της αποστασιοποίησης των 
συναδέλφων µηχανικών από το Τεχνικό Επιµελητήριο, κάτι  που δεν ε ίναι  
τωρινό φαινόµενο.  Αναφέρω σαν παράδειγµα ότι  η προηγούµενή 
Νοµαρχιακή από εµάς και  υπάρχουν µάρτυρες που µπορούν να το 
επιβεβαιώσουν εδώ, τον τελευταίο χρόνο λειτουργίας της δεν ε ίχε 
συνεδριάσει  ούτε µία φορά.  Βέβαια τότε Πρόεδρε αν γνωρίζω καλά δεν 
είχες την ίδ ια ευθιξία µε το θέµα, αλλά αυτό δεν ε ίναι  κάτι  που µε 
απασχολεί ,  άλλωστε συµφωνώ µε το ότι  έφερες σήµερα το θέµα στην 
Αντιπροσωπεία. 

Επίσης θα ήθελα να συµφωνήσω µε το συνάδελφο το Ρουκουνάκη 
που έθεσε θέµα παρατάξεων παρ’ όλο που δεν ε ίναι  θέµα µιας 
παράταξης, ε ίναι  θέµα όλων των παρατάξεων, όµως θεωρώ ότι  έχουν 
ευθύνη ή έστω έχουν ρόλο και  θα µπορούσαν ας το πούµε έτσι  να 
συνετίσουν τα µέλη. 

Από ‘κει  και  πέρα θα αναφέρω και τη δ ική µου άποψη η οποία ε ίναι  
ότι ,  ε ίναι  σχετικά δύσκολο να βρεθούν άνθρωποι στο νοµό Λασιθίου που 
να συµµετέχουν ενεργά και  να προσφέρουν, παρ’ όλο που αριθµός 5 δεν 
είναι  µεγάλος, άρα δεν αποκλείεται  να επιτευχθεί  αυτό.   

Ευχαριστώ και αν υπάρχει  οποιαδήποτε άλλη ερώτηση να 
τοποθετηθώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, συνάδελφοι θα δευτερολογήσω 
και θα κλείσει  το θέµα. 
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 ∆ιαφωνώ µε όλους τους προλαλήσαντες, πρώτα απ’ όλα διαφωνώ 
ότι  ε ίναι  θέµα παρατάξεων, οι  παρατάξεις τ ι  να κάνουν;  Να ζητήσουν 
από ένα εκλεγµένο να παραιτηθεί ;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όταν τους κατέβαζαν υποψηφίους, 
αυτή τη στιγµή δεν µπορεί  να ζητήσει  κανείς από κανένα να υποβάλει  
την παραίτηση του. 
 Λοιπόν σε δεύτερη φάση, το τυπικό ταυτίζεται  και  µε το ουσιαστικό 
για µένα, έτσι ;   Λοιπόν από ‘κει  και  πέρα συνάδελφοι,  και  δ ιαφωνώ και 
µε την παραίτηση, θα µπορούσα να το ζητήσω και εγώ αυτό που είπε ο 
συνάδελφος ο Βαϊλάκης.  Όχι συνάδελφοι,  µη µου πείτε ότι  εσείς έρχεστε 
εδώ πέρα διότι  δεν σκέφτεστε ότι  µια δεδοµένη στιγµή µπορεί  να 
βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να προσπαθήσουµε να εφαρµόσουµε 
ορισµένες διατάξεις.  

Εάν η Αντιπροσωπεία ζητήσει  αυτό που προτείνω, θα ε ίναι  ένα 
µάθηµα για το µέλλον.  Πρώτον, ούτε οι  παρατάξεις θα µπορούν να 
πιέσουν, διότι  ο καθένας θα σου λέει  εντάξει ,  ωραία και  καλά, αφού δεν 
µπορώ, δεν µπορώ, είναι  δεδοµένο γιατί  πολλές φορές λέει  δεν µπορώ, 
έλα δεν βαριέσαι,  δεν θα πάθεις και  τ ίποτα. Η λογική άστο  και  βλέπουµε 
ή δεν βαριέσαι.  

Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι  εάν εφαρµοστούν οι  διατάξεις που 
ορίζουν ο ι  νόµοι και  οι  κανονισµοί,  µελλοντικά τα πράγµατα θα 
αλλάξουν.  Προσωπικά δεν έχω τίποτα µε τα παιδιά, ίσα – ίσα που µου 
είναι  συµπαθέστατα, ιδιαίτερα ο Νίκος ας πούµε, και  ο Ντίνος εντάξει ,  
και  ο Γιάννης Τσιχλής που ήρθε λίγο…, αν δεν κάνω λάθος ταυτίζεται ,  
έτσι ;   Το ίδ ιο πρόσωπο είναι  ο Τσιχλής που ήταν εδώ, λοιπόν ο 
άνθρωπος µου έστελνε χαιρετίσµατα, εγώ τα δεχόµουνα, του έστελνα και  
εγώ τα δικά µου, µέχρι που υπέβαλε την παραίτηση του, δεν ε ίχε 
διάθεση ο άνθρωπος. 

Από ‘κε ι  και  πέρα νοµίζω ότι  θα πρέπει  να εφαρµοστούν µε 
σοβαρότητα και  µε σκληρότητα οι  διατάξεις που ορίζει  ο νόµος και  ο 
κανονισµός, ούτως ώστε µελλοντικά ο καθένας θα σκέφτεται ,  δεν θα τον 
πιέζει  καµία παράταξη και  δεν θα τον πιέζει  κανένας, αυτά ε ίναι  
µαθήµατα για το µέλλον. 

Εµείς ε ίµαστε όταν…, δώσε µου το Ελίνα αυτό σε παρακαλώ, 
λοιπόν αυτό ε ίναι  ένα φυλλάδιο το οποίο το µοίρασα στα Προεδρεία των 
Αντιπροσωπειών στη συνεδρίαση που κάναµε το Σάββατο.  Οι 
περισσότεροι όταν το ε ίδαν ε ίπαν να σταµατήσουµε εµείς τ ις 
Αντιπροσωπείες µας, δεν µπορούµε να σας φτάσουµε πουθενά, ιδιαίτερα 
στο αυξηµένο ποσοστό παρουσιών. 

Παλαιότερα συνάδελφοι µου έχει  τύχει  εµένα να αναβληθεί  
Αντιπροσωπεία και  να έχει  περισσότερους την πρώτη φορά της 
αναβολής από τη δεύτερη και  διερωτήθηκα τ ι  συνέβαινε;  Και 
διαπίστωσα ότι  πήγαιναν και  υπέγραφαν εκ των υστέρων και  εµείς την 
είχαµε αναβάλει  ελλείψει  απαρτίας, δηλαδή απίστευτα πράγµατα.  Έχω 
την εντύπωση ότι  διαµορφώνεται  το µέλλον µε αυτή την απόφαση. 

Βασικά αν µπορούσα να µαζέψω εγώ τις υπογραφές να είσαστε 
σίγουροι συνάδελφοι  ότι  θα το έκανα, αλλά δεν τ ις µαζεύω εγώ να τ ις 
υποβάλω στον εαυτό µου, υποβάλλονται  σύµφωνα µε τ ις διατάξεις στον 
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Πρόεδρο, αν βρεθεί  κάποιος να τ ις υποβάλει ,  αν και  εγώ πιστεύω ότι  
αυτή είναι  ευθύνη του Προέδρου της ∆ιοικούσας συνάδελφοι.    

Λοιπόν ευχαριστώ, έκλεισε το θέµα. 
 

ΘΕΜΑ 6ο  
 

Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των  
αποτελεσµάτων της κοινής σύσκεψης της  

∆.Ε./Τ.Ε.Ε. και ∆.Ε. Περιφερειακών Τµηµάτων 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο επόµενο θέµα, το 6ο  
θέµα το οποίο είναι  αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των 
αποτελεσµάτων της κοινής σύσκεψης της ∆.Ε. Τ.Ε.Ε. και  ∆ιοικουσών 
Επιτροπών περιφερειακών τµηµάτων. 

Από τη ∆ιο ικούσα…, επειδή έγινε πάλι µια συζήτηση, δεν βλέπω 
τον Καπετανάκη εδώ πέρα, την περασµένη φορά, εδώ είναι ,  την 
περασµένη φορά και  εγγράφως µάλιστα…, γιατί  από τη ∆ιοικούσα;  ∆εν 
σηµαίνει  ότ ι  δεν µπορείτε να τοποθετηθείτε εκ των υστέρων, η 
διαδικασία είναι  γνωστή, ο καθένας µπορεί  να τοποθετηθεί .   
Εξηγούµαστε.  Όποιο µέλος της ∆ιο ικούσας θέλει  να τοποθετηθεί  εκτός 
από τον Πρόεδρο, µπορεί  να τοποθετηθεί ,  ο ι  άλλοι  θα τοποθετηθούν στη 
συνέχεια µετά τ ις ερωτήσεις όπως είναι  το κλασσικό θέµα. 

Λοιπόν Πρόεδρε εσύ θα κάνεις µάλλον την ενηµέρωση, έτσι ;   ∆ιότι  
οφείλω να οµολογήσω ότ ι  και  η ∆ιοικούσα δεν ε ίχε την παρουσία που θα 
έπρεπε να έχει . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κάνεις λάθος, εγώ είµαι  εδώ για να 
κρίνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   …οι εκδηλώσεις αυτές… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   …των κοινών συσκέψεων, όπως και  των 
νησιωτικών οι  συναντήσεις των περιφερειακών τµηµάτων, νοµίζω ότι  
έχουν σαν κυρίαρχο στόχο – πέρα από το να συναντηθούν οι  
εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. της κεντρικής Αντιπροσωπείας µε τα 
περιφερειακά τµήµατα – να ανταλλάξουν απόψεις και  µ’ αυτό τον τρόπο 
να οµογενοποιηθούν οι  απόψεις,  οι  γνώµες, οι  σκέψεις που επικρατούν 
και  αναµορφώνεται  άποψη για τα κορυφαία, γιατί  συνήθως κορυφαία 
ζητήµατα συζητάµε. 

Το κυρίαρχο νοµίζω και σαν στόχος και  σαν προτεραιότητα για το 
περιφερειακό τµήµα το οποίο διοργανώνει  τη σύσκεψη είναι  να 
εντοπίσει ,  να επιλέξει ,  να ιεραρχήσει  το κορυφαίο περιφερειακό ζήτηµα 
που απασχολεί  ε ίτε τους µηχανικούς, ε ίτε τον τόπο και  να το αναδείξε ι .    

Σ’ αυτό εκτ ιµώ ότι  το ΤΕ.Ε./Τ.Α.Κ. έκανε δ ιάνα, έπιασε το θέµα το 
οποίο απασχολεί  όλα τα θεσµικά όργανα, όλους τους φορείς, όλους τους 
πολίτες της Κρήτης. 

Ταυτόχρονα, παρ’ όλο που ε ίχαµε πολύ λίγο χρόνο, η εκδήλωση 
για να σας ενηµερώσω να πω ότι  ετοιµάστηκε, προετοιµάστηκε, 
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δουλεύτηκε λιγότερο περίπου από ένα µήνα, γιατί  πάντα όταν υπάρχει  
αυτή η κοινή δηµιουργία εκδηλώσεων µεταξύ ενός τµήµατος και  του 
Τ.Ε.Ε. κεντρικά υπάρχει  µια δυσλειτουργία και  µια ασυνεννοησία, εµείς 
ουσιαστικά µάθαµε ότι…, τους ε ίχαµε κάνει  γράµµα και  τους ρωτάγαµε 
κύριοι  θα την κάνουµε εµείς αυτό το φθινόπωρο που είναι  η σειρά µας ή 
να πάρουν σειρά τα Χανιά που έχουν ζητήσει  και  αυτοί  να κάνουν των 
νησιωτικών;  ∆εν µας απαντούσαν, ε ίχαν πάρει  απόφαση συνάδελφοι 
από τ ις 20 του Ιούλη και  δεν µας τη γνωστοποίησαν.  Τη γνωστοποίησαν 
επίσηµα κατά το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, οπότε 
καταλαβαίνετε ότι  ο χρόνος που ε ίχαµε ήταν ελάχιστος, παρ’ όλα αυτά 
πήραµε την απόφαση οµόφωνα να αναλάβουµε αυτή την ευθύνη της 
διοργάνωσης την 1η  του Νοέµβρη, άρα ουσιαστικά ε ίχαµε περίπου ένα µε 
ενάµιση µήνα. 

Οµόφωνα πήραµε την απόφαση για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης 
και  ταυτόχρονα και  αυτό θεωρώ εγώ πάρα πολύ σηµαντικό, το θέµα δεν 
το περιορίσαµε στα στενά όρια της ανατολικής Κρήτης, συζητήθηκε και  
πήραµε αποφάσεις µε το δυτικής Κρήτης.  Έγινε µια κοινή συνάντηση 
των ∆.Ε. στο Ρέθυµνο, µέσα σ’ αυτά τα στενά χρονικά όρια και  αυτό ε ίναι  
απόδειξη ότι  όταν θέλουν οι  φορείς της Κρήτης να βρουν σηµείο επαφής 
και  σηµείο συνάντησης τα καταφέρνουν, όταν βάλουν σε πρώτο πλάνο τα 
ζητήµατα που πρέπει  να µας ενώνουν και  όχι  αυτά που µας χωρίζουν, 
επίσης µπορούν να τα καταφέρουν. 

Βρεθήκαµε λοιπόν µε το Τ.Ε.Ε. ∆υτικής Κρήτης στο Ρέθυµνο και  σε 
µια πολύ γρήγορη αλλά ουσιαστική και  περιεκτική συζήτηση, µετά από 
παρουσίαση από το Γιώργο τον Αγαπάκη των αποτελεσµάτων της 
οµάδας εργασίας και  την τοποθέτηση µελών της ∆.Ε. και  εµάς και  της 
δυτικής Κρήτης, καταλήξαµε από κοινού στα συµπεράσµατα τα οποία 
παρουσίασε η οµάδα εργασίας και  έβαλα και  εγώ µε τη δικιά µου οµιλία 
στην κοινή σύσκεψη. 

Αυτό ε ίχε σαν αποτέλεσµα να υπάρχει  µια µεγάλη αποδοχή από τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όπου κυριολεκτικά για 10 µέρες περίπου 
κατακλύστηκαν και  τα ηλεκτρονικά και  τα έντυπα µέσα από την υπόθεση 
του ΒΟΑΚ.  Έτσι καταφέραµε να αναδείξουµε και  να αποκτήσουµε κοινό 
βηµατισµό και  σήµερα να υπάρχει  άποψη, π.χ. 1,5 δις κοστίζε ι  το έργο, 
έχουµε ένα νούµερο, δεν σας φαίνεται  σηµαντικό;  Είναι  συνάδελφοι 
πολύ σηµαντικό, έχει  ονοµαστική αξία. 

Είναι  κοινή άποψη πλέον ότι  δεν ζητάµε ένα δρόµο όποιον και  
όποιον, αλλά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, µε συγκεκριµένα 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά, όπου χρειάζονται  σήραγγες να υπάρχουν 
σήραγγες, όπου υπάρχουν ανάγκες για απαλλοτριώσεις να γίνουν 
απαλλοτριώσεις,  κατά κοινή αποδοχή και  των δύο τµηµάτων και  της 
οµάδας εργασίας. 

Επιπλέον ζητούµε να είναι  δηµόσιος δρόµος, να γίνει  µε δηµόσια 
χρηµατοδότηση, να αυξηθούν τα ποσά τα οποία έχει  πει  ο Υπουργός 
κατά την κάθοδο του στην Κρήτη.  Από τα 400 εκατοµµύρια ζητάµε το 
µάξιµουµ των χρηµάτων που δικαιάται  η Κρήτη.  

Και όλα αυτά µε πάρα πολλά σηµεία τα οποία ε ίναι  στα 
συµπεράσµατα και  σας καλώ στην ιστοσελίδα µας να τα κατεβάσετε να 
δείτε την αξία που ε ίχε,  και  συγχαίρω και το Γιώργο, και  τη Γεωργία, και  
τον Αλέκο τον Κλάδο που συµµετείχε στην οµάδα εργασίας, που µέσα σε 
πολύ µικρό χρονικό διάστηµα παρουσίασαν ένα άρτιο αποτέλεσµα, το 
οποίο έπεισε και  όλους τους συναδέλφους.  Και αν θέλετε δέχτηκα και  
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κάποια παράπονα και  ήτανε καλοδεχούµενα, και  µια κριτ ική ότι  έπρεπε 
να υπάρχει  µεγαλύτερος χρόνος να γίνει  η συζήτηση για το ΒΟΑΚ.  Ήταν 
τόσο καλά στοιχειοθετηµένη που δηµιουργήθηκε η ανάγκη από τους 
επισκέπτες, από τους συναδέλφους που ήρθαν από την άλλη Ελλάδα να 
τοποθετηθούν.  ∆υστυχώς δεν είχαµε τα περιθώρια. 

Άρα λοιπόν πείσαµε και  αυτούς που ήρθαν και  µας άκουσαν, 
πείσαµε το Γιάννη τον Αλαβάνο και  το κεντρικό Τ.Ε.Ε. ότ ι  ο ΒΟΑΚ πλέον 
είναι  θέµα πρωτίστης σηµασίας για το Τ.Ε.Ε.,  ε ίναι  από τα έργα 
υποδοµών που βάζει  στην ατζέντα του ψηλά νούµερο 1, όπως είπε 
δηµόσια στην τηλεόραση ο Αλαβάνος και  το οποίο το διεκδικεί  για την 
Κρήτη και  γ ια τα τεχνικά επιµελητήρια και  το Τ.Ε.Ε. κεντρικά. 

Άρα λοιπόν εκτίµηση δικιά µου ε ίναι  ότι  το Τεχνικό Επιµελητήριο, η 
Κρήτη βγήκε κερδισµένη, βγήκε πολλαπλά κερδισµένη και  αυτός ήταν και  
ο στόχος µας.  Υπ’ αυτή την έννοια λοιπόν αν κρίνει  κανείς το µικρό 
χρονικό διάστηµα που είχαµε να την οργανώσουµε, τ ις δυνάµεις που 
διαθέτουµε, νοµίζω ότι  πραγµατικά ήτανε µια άψογη, καλά οργανωµένη, 
καλά στοχευµένη εκδήλωση. 

Τώρα προκαταβολικά, γ ια διάφορα µικροπροβλήµατα, 
µικρογκρίνιες,  µικροζητήµατα που πάντα δηµιουργούνται  σ’ αυτές τ ις 
περιφερειακές συσκέψεις,  γιατί  ο τάδε ή ο δείνα Πρόεδρος θέλει  να 
τοποθετηθεί  πρώτος και  όταν ε ίναι  γεµάτη η αίθουσα, και  γ ιατί  να 
µιλήσει  το µέλος της ∆.Ε. και  να µη µιλήσουν µόνο οι  Πρόεδροι,  ή όπως 
δηµιουργήθηκε µια παρεξήγηση µε ένα τοπικό στέλεχος τον οποίο τον 
άφησα λίγο προς τα πίσω, ακριβώς έχοντας και  εγώ αυτό το στερεότυπο 
των εκδηλώσεων.  Τέτοια προβλήµατα συνάδελφοι και  δευτερευούσης 
σηµασίας ζητήµατα πάντα θα υπάρχουν, ή ενδεχοµένως κάποιοι  
συνάδελφοι να µην τους άρεσε η λογική να πάµε στη Χερσόνησο. 

Όµως να πω ότι ,  το µεγάλο πρόβληµα σ’ αυτές τ ις εκδηλώσεις ε ίναι  
ότι  όταν αποφασίζεις να τ ις κάνεις δεν ξέρεις τ ίποτα, και  δεν ξέρεις 
τ ίποτα εννοώ ούτε θεµατολογία, ούτε πόσοι θα σου έρθουν.  Εµείς 
ξεκινήσαµε και  λέγαµε, θα έρθουν 300, θα έρθουν 400;  Καταλήξαµε 
λοιπόν και  πήραµε την απόφαση να ρωτήσουµε την Καστοριά που ε ίχε 
κάνει  την αµέσως προηγούµενη πόσοι ήταν στην Καστοριά;  Ήταν λοιπόν 
440.  Ξενοδοχείο µε τ ις υποδοµές που θέλαµε, µε την ποιότητα που 
θέλαµε να προσφέρουµε, στο Ηράκλειο δυστυχώς δεν υπήρχε, γ ιατί  το 
(…) στην Αµµουδάρα ήταν κλεισµένο µε Συνέδριο και  το αµέσως 
επόµενο το Galaxy ε ίχε αίθουσα για 180 άτοµα, οπότε αναγκαστικά 
προσφύγαµε στη Χερσόνησο, σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ε ίχε το 
καλύτερο συνεδριακό κέντρο και  εκεί  αποφασίσαµε να γίνει .  

Αυτά και  γ ια τα οργανωτικά, και  για να κλείσω και για το οικονοµικό 
επίσης, επειδή άκουσα κάποια σχόλια πλουσιοπάροχα, εµείς µπήκαµε 
στη λογική οµόφωνα πάλι σαν ∆.Ε. ότι  από το Τ.Ε.Ε. κεντρικά θα 
διεκδικήσουµε το µάξιµουµ των χρηµάτων που πρέπει  να πηγαίνουν σε 
τέτοιες περιφερειακές συνδιασκέψεις.   Γιατί  δεν µπορώ να φανταστώ ότι  
υπάρχει  νοµενκλατούρα στο Τ.Ε.Ε. όπου θα µπορεί  να διαθέτει  ε ίτε στις 
κεντρικές του Αντιπροσωπείες αφειδώς κάποια χρήµατα, ε ίτε όταν κάνει  
κάποιες κεντρικές εκδηλώσεις το Τ.Ε.Ε. και  όταν κάνει  περιφερειακές να 
είναι  δευτέρας κατηγορίας.  Οπότε πραγµατ ικά αυτά τα οποία ζητήσαµε 
µας δόθηκαν.  Ζήτησε το Τεχνικό Επιµελητήριο 100.000 και  τα πήρε, η 
Καστοριά ε ίχε ζητήσει  85 πήρε νοµίζω τα 80.000, ζητήσαµε 100.000 και  
τόσο περίπου…, τώρα γίνονται  αυτές τ ις µέρες ο ι  πληρωµές για να 
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δούµε ακριβώς πόσο στοίχισε, αλλά όπως τα έχουµε κοστολογήσει  αυτό 
είναι  το οικονοµικό κόστος της εκδήλωσης. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Και πόσοι  ήρθανε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ήρθαν 200, από τους 400 που περιµέναµε 
ήρθαν 200, ήταν πολύ λιγότεροι,  πάρα πολύ λιγότεροι ο ι  συνοδοί και  οι  
σύνεδροι ήταν 140, τα οποία κυριολεκτ ικά τα νούµερα τα µάθαµε την 
τελευταία εβδοµάδα, τα νούµερα δόθηκαν την τελευταία στιγµή, οπότε 
πλέον ήταν όλα τελειωµένα.  Μα δεν µπορούσες κιόλας να κάνεις 
οποιοδήποτε άλλο σχεδιασµό, ή οποιαδήποτε αλλαγή όταν εµείς τα 
κλείναµε κυριολεκτικά µε ανάθεση, τα πάντα κλεινόταν µε ανάθεση.  
∆ηλαδή είχαµε να εκδώσουµε τα δύο βιβλία, ε ίχαµε να γίνει  αυτό το 
στήσιµο και  η αφίσα και  όλη η διαδικασία προβολής, οπότε τα πάντα 
γινότανε σε ταχύτατους ρυθµούς που δεν µας επέτρεπαν να 
ανασχεδιάσουµε ή να αλλάξουµε όταν βλέπαµε πλέον ότι  από 400 που 
προϋπολογίζαµε όχι  300 δεν θα ε ίναι ,  αλλά 200 κατέληξαν. 
 Λοιπόν παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλες τ ις οργανωτικές δυσκολίες και  
µάλιστα τ ις αναλάβαµε στο τέλος και  είπαµε ότι  την επόµενη φορά… 
(αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   …ένα, δύο, τρία χρόνια περνάνε µέχρι να 
ξαναγίνει  η επόµενη και  την θεωρώ πολύ σηµαντική, γ ιατί  
αναπτύσσονται  πολλών επιπέδων σχέσεις και  ανταλλάσσονται  απόψεις 
που ε ίναι  πολλαπλά χρήσιµες για τους µηχανικούς και  το Τεχνικό 
Επιµελητήριο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Πρόεδρε, η επόµενη δράση δηλαδή… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό, ερωτήσεις,  άσε… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι , να απαντήσω στο Μιχάλη για την 
ερώτηση… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Για το ΒΟΑΚ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι.   Λοιπόν Μιχάλη όπως λέω αυτή ήτανε η 
κλασσική ερώτηση που δέχτηκα απ’ όλους τους δηµοσιογράφους.  Λέει  
εντάξει  Πρόεδρε, πάρα πολύ ωραία το σηκώσατε το θέµα, το αναδείξατε, 
το κάνατε, µα εµείς δρόµο δεν βλέπουµε, τ ι  κάνει  το Τεχνικό 
Επιµελητήριο;  Συνάδελφοι το ξέρετε καλύτερα εσείς απ’ όλους, δεν έχει  
κανένα αποφασιστ ικό ρόλο, δεν µπορεί  να κινήσει  διαδικασίες, παρά να 
παρακινήσει , παρά να σπρώξει ,  παρά να αναγκάσει  κάποιους Βουλευτές 
να κάνουνε ερωτήσεις, να πιέσοµε τον Υπουργό, να πιέζει  το Τ.Ε.Ε. 
κεντρικά να επιταχυνθούνε. 
 Να µην ξεχάσω να πω ότι  αναδείξαµε το τεράστιο ζήτηµα της 
ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ, όπου πραγµατικά πρέπει  να δοθεί  εκείνη η δυνατότητα 
στην ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ να είναι  ευέλικτη, ώστε πραγµατικά να έχουµε 
σµίκρυνση των χρόνων και  των καθυστερήσεων που θα τηρούνται .   
Πρέπει  να γίνει  προϊσταµένη αρχή, όπως ζητήσαµε επισήµως στην 
πρώτη µας τοποθέτηση και  νοµίζω ότι  ε ίναι  ένα αίτηµα το οποίο θα 
πρέπει  να αναδείξουµε και  το επόµενο διάστηµα και  τον εκσυγχρονισµό 
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της δηµόσιας διοίκησης, που είναι  πάγιο αίτηµα του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου, να το ζητήσουµε και  στην περίπτωση της ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ, 
όπου πραγµατικά χρειάζεται  και  περισσότερο στελεχιακό δυναµικό, γ ιατί  
έχει  φορτιστεί  µε πάρα πολλά έργα, µε πάρα πολύ δουλειά και  µε ένα 
τεράστιο αναπτυξιακό έργο που λέγεται  ΒΟΑΚ. 
 Όλα αυτά τα ζητήµατα Μιχάλη λοιπόν θα τα κρατήσουµε ψηλά στην 
επικαιρότητα, θα τα σηκώνουµε διαρκώς, δεν θα τα αφήνουµε, θα 
προσπαθήσουµε να µπει  στο επόµενο ενδεχόµενο Περιφερειακό 
Συµβούλιο και  από τη στιγµή που υπάρχει  κοινός βηµατισµός ανατολικής 
Κρήτης – δυτικής Κρήτης, νοµίζω ότι  µπορεί  να υιοθετηθεί  και  η 
πρόταση µας εξολοκλήρου από το Περιφερειακό Συµβούλιο και  να πιέζει  
και  το Περιφερειακό Συµβούλιο. 
 Αυτές ε ίναι  οι  προσπάθειες που θα κάνουµε, θα τα κάνουµε 
συντονισµένα, θα ε ίµαστε σε συνεννόηση µε την ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ, ώστε τα 
βήµατα να είναι  στοχευµένα και  να µην αφήνουµε καθόλου το θέµα να 
πέφτει .   Αυτή ε ίναι  η δέσµευση την οποία µπορούµε να αναλάβουµε και  
τ ίποτα περισσότερο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Κοίταξε Μιχάλη, αγγίζε ις τώρα ένα ευαίσθητο 
σηµείο το οποίο ε ίδες ότι  δυστυχώς και  τη πρώτη µέρα βρέθηκα σε πάρα 
πολύ δύσκολη θέση και  ξέρετε οι  περισσότεροι από σας την ιστορία που 
ζητήσαµε να έρθει  ο Υπουργός, δεν ήρθε ο Υπουργός, ζητήσαµε να έρθει  
η αναπληρωτής Υπουργός ο κ. Ξανθόπουλος που ε ίναι  και  µηχανικός και  
πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου, δεν ήρθε, ζητήσαµε να έρθει  ο 
Γενικός Γραµµατέας, εν τέλει  ήρθε ο Παπαδόπουλος.   
 Λοιπόν, αυτό τώρα από µόνο του νοµίζω ότι  απαντάει  σε πάρα 
πολλά πράγµατα και  δεν θέλω να σχολιάσω περαιτέρω τη στάση της 
ηγεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελείωσες Πρόεδρε;  Άλλο µέλος της 
∆ιοικούσας;  Η συνάδελφος Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι εµείς πάντα στηρίζαµε τ ις συσκέψεις των 
Περιφερειακών Τµηµάτων, µας αρέσουν όπως γίνονται ;   Όχι .  Και δεν 
αναφέροµαι  στη δική µας εδώ στο Ηράκλειο την οποία ξέρουν όλοι  ότι  
επιµείναµε πάντα, ακόµα και  όταν της ζητήσανε κάποιοι  άλλοι  Πρόεδροι 
να πάει  αλλού και  ε ίπαµε ότι  το Ηράκλειο πρέπει  να την κάνει .   Είχε 20 
χρόνια να κάνει  το τµήµα ανατολικής Κρήτης, έπρεπε να γίνει  εδώ.   
 ∆εν µας αρέσει  γενικά η διαδικασία και  έχουµε πάρα πολλές φορές 
προτείνει  πως πρέπει  να γίνονται  αυτές οι  διασκέψεις,  δεν θα σας 
κουράσω τώρα µε τα συγκεκριµένα µέτρα, πόσος χρόνος, µε ποια 
διαδικασία, πώς να µπαίνουν τα θέµατα και  κυρίως θα πρέπει  να 
προτάσσεται  η ουσία απ’ όλες αυτές τ ις σάλτσες που καταντήσανε να 
γίνονται  κυρίαρχες.  Σαφώς δεν πρέπει  να στοιχίζουν τόσο πολύ ακριβά 
και  σαφώς δεν πρέπει  να ε ίναι  δευτέρας κατηγορίας ότι  γ ίνεται  στη 
περιφέρεια σε σχέση µε ότι  γίνεται  στο κέντρο. 
 Αυτή τη στιγµή άµα συγκρίνουµε µε άλλου ε ίδους διαδικασίες, µας 
αρέσουνε;  Είµαστε όλοι  απόλυτα ικανοποιηµένοι πως λειτουργεί  αυτή η 
Αντιπροσωπεία, η ∆ιοικούσα, η κεντρική ∆ιοικούσα, η κεντρική 
Αντιπροσωπεία;  Σαφώς δεν µας αρέσει , εξαρτάται  απ’ όλους µας, από 
τη πολιτ ική κατάσταση, από τ ις παρατάξεις,  από την κουλτούρα που 
κυριαρχεί , απ’ όλους αυτούς που ξαφνικά τους έχει  γίνε ι  απαραίτητο όχι  
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τώρα, από το ‘90 τόσο που πηγαίνω στις συσκέψεις φτάνανε εκεί  
κουβαλώντας τα κουστούµια τους στα νάιλον και  περιµένανε να πάει  
βράδυ να πάνε να γλεντήσουνε.  Φταίε ι  ότ ι  δεν υπάρχει  διάλογος 
ουσιαστικός, ούτε εσωπαραταξιακός, ούτε διαπαραταξιακός τέτοιος που 
να ζυµώνονται  οι  απόψεις και  να φέρνουν αποτελέσµατα, όλα αυτά 
φταίνε. 
 Θα φτάσουµε στο σηµείο να πούµε να τ ις σταµατήσοµε;  Με κανένα 
τρόπο, θα συνεχίσοµε να τ ις υπερασπιζόµαστε.  Γνωρίζοµε πάρα πολύ 
καλά ότι  σε πάρα πολλούς στη διάθεση είναι  να τ ις σταµατήσουνε, να… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ συνάδελφοι.  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Να τ ις υποκαταστήσουνε από τ ις συσκέψεις των 
Προέδρων και  τότε θα πάψουνε να έχουνε οποιαδήποτε επαφή τα 
τµήµατα µεταξύ τους, κανείς δεν θα γνωρίζει  κανένα και  κανένα µέλος 
της ∆.Ε. που δεν ε ίναι  σε Προεδρείο και  δει  Πρόεδρος δεν θα µαθαίνει  τ ι  
λένε στην άλλη Ελλάδα, παρά µόνο αν κάποιο περιφερειακό τµήµα 
στείλει  ένα γράµµα ή απ’ ότι  διαβάσεις στο ενηµερωτικό δελτίο. 
 Θέλετε να φτάσουµε εκεί ;  Εγώ δεν θέλω.  Νοµίζω ότι… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Βρε παιδιά να µιλήσω λίγο;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παιδιά καθίστε κάτω, συνεδριάζει  το 
Σώµα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Πιστεύω ότι  πρέπει  να συνεχίσουµε να στηρίζοµε τ ις 
συσκέψεις,  να κάνουµε προτάσεις,  όλο και  πιο πολύ να γίνονται  πιο 
ουσιαστικές και  να µην κάνουµε όπως και  µε όλα τα άλλα ζητήµατα να 
πούµε χάλια ε ίναι ,  ας το.  ∆εν πρέπει  να απεµπολούµε δικαιώµατα, γ ιατί  
είναι  δικαίωµα και  στο θεσµικό πλαίσιο αν θυµάστε συζητήσαµε να 
ισχυροποιηθούνε οι  δεσµοί και  οι  σχέσεις ανάµεσα στα τµήµατα και  ο 
ρόλος των τµηµάτων και  διάφορα άλλα ωραία πράµατα, τα οποία θα τα 
θυµάστε. 
 Τώρα, σ’ ένα δεύτερο ζήτηµα, για το τοπικό ζήτηµα.  Σαφώς 
αναδείχθηκε, δύο αδυναµίες πάρα πολύ σοβαρές κατά τη γνώµη µας.  Η 
πρώτη ε ίναι  ότι , το θέµα όπως είχαµε προβλέψει αδυνάτισε πάρα πολύ 
από την πρόσφατη απόφαση της Αντιπροσωπείας και  αυτή του Τ.Ε.Ε. 
δυτικής Κρήτης, όπως και  από τα σκαµπανεβάσµατα του κεντρικού 
Τ.Ε.Ε. που βγάζει  ένα δελτίο και  µετά το διορθώνει .   Αυτή η φράση ότι  
θέλοµε µία ο ικονοµοτεχνική µελέτη για να δούµε τ ι  θα γίνει  παρακάτω, 
µας έκανε ζηµιά. 
 Εµείς προσπαθήσαµε να το σώσοµε, δεχτήκαµε και  ψηφίσαµε στη 
∆ιοικούσα να γίνει  αυτό τοπικό θέµα, να το αναδείξοµε.  Προτείναµε 
κυρίαρχη να ε ίναι  η απόφαση της Αντιπροσωπείας, από ‘κε ί  και  πέρα 
πιστεύω ότι  βοηθήσαµε και  επιµείναµε σ’ αυτό το πράµα, κυρίαρχο να 
είναι  και  να αναδειχθεί  το θέµα της διεκδίκησης. Εκ των πραγµάτων 
όµως και  επειδή το ε ίχαµε ψηφίσει  και  αναφέρθηκε απ’ όλους και  επειδή 
όλοι  της άλλης άποψης ήρθανε και  το υποστηρίξανε, βγήκε στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης τα τοπικά σαν µια ασάφεια, και  τ ι  θα γίνει  τώρα;  
Και τ ι  θα γίνει  παρακάτω;  Γιατί  άµα τελικά το καλοσκεφτούµε, και  δεν 
θέλω να επαναλάβω τα επιχειρήµατα που ε ίπαµε εδώ και όταν 
ψηφίστηκε και  που το καταψηφίσαµε εµείς, άµα το καλοσκεφτούµε 
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ζητάµε αυτή τη στιγµή µέσα σ’ ένα πάρα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα 
να τελειώσουνε µελέτες, να δηµοπρατηθούνε έργα, να απορροφηθούνε 
χρήµατα που δεν έχουνε απορροφηθεί  ποτέ σε ολόκληρη τη Κρήτη, 
µιλάµε για πάρα πολύ µεγάλα κονδύλια, διεκδικούµε και  άλλα, και  
θέλοµε να βρεθεί  και  λύση για τα υπόλοιπα και  να γίνουνε και  όλα αυτά.  
Αυτά τα λέω εκ των υστέρων, γιατί  πραγµατικά δεν ε ίναι  ρεαλιστικό αυτό 
που ζητάµε.  Οδηγεί  τη σκέψη κάθε ανθρώπου που διαβάζει  ακόµα και  
αυτή την απόφαση στο Ηράκλειο ότι  στην ουσία λέµε, να κάνουµε κάτι  εν 
τω µεταξύ και  εν τω µεταξύ να βρεθεί  η φόρµουλα να γίνει  και  το 
υπόλοιπο τάκα – τάκα από ιδιώτες.  Αυτό το συµπέρασµα βγαίνει .  
 Το δεύτερο, εγώ δεν ε ίµαι  ικανοποιηµένη από το αποτέλεσµα της 
οµάδας εργασίας, όχι  γ ιατί  δεν δουλέψανε οι  συνάδελφοι, δεν ε ίχαν 
χρόνο να δουλέψουν παραπάνω, όµως η ελπίδα µου είναι  και  παραµένει  
να γίνει  αυτό που ε ίχαµε αποφασίσει  στην Αντιπροσωπεία και  εγώ είχα 
τη µικρή ελπίδα ότι  θα έβγαινε από την οµάδα εργασίας, δηλαδή η 
εξειδίκευση, γιατί  η οµάδα εργασίας παρουσίασε πάρα πολύ ωραία αυτά 
που γνωρίζαµε.  Η εξειδίκευση των αιτηµάτων για να πάµε παρακάτω και 
Πρόεδρε και  η απόδειξη ότι  αυτό το πράµα στοιχίζε ι  τόσο και  όχι  
λιγότερο ή περισσότερο δεν υπάρχει ,  αυτή η εξειδίκευση δεν έγινε.  Άρα 
πρέπει  κατά τη γνώµη µου να βάλουµε στόχο να την κάνουµε από τώρα 
και  ύστερα και  από ‘κε ί  και  πέρα να δούµε και  πως θα αξιοποιήσουµε το 
αποτέλεσµα αυτής της εξειδίκευσης, γιατί  δεν πειράζει ,  δεν ήρθε ο 
Σουφλιάς;  Μπορούµε να αποφασίσουµε να πάµε εµείς,  όµως η 
εξειδίκευση δεν έγινε, πρέπει  να το οµολογήσουµε.  ∆ηλαδή εγώ αυτό 
που ζήτησα από τότε που έγινε η συζήτηση εδώ, το ξαναζήτησα όταν 
αποφασίσαµε να γίνει  αυτό το θέµα και  η οµάδα εργασίας, µέχρι και  
τώρα δεν το έχω δει ,  τ ι  λένε αυτές οι  µελέτες;  Από πού περνάνε οι  
δρόµοι;   Ποιες ε ίναι  οι  απαλλοτριώσεις;   Συµφωνούµε µε την λογική;  
Έχουµε παράπλευρους δρόµους;  Μήπως αυτό που ζητάµε είναι  πολύ – 
µήπως είναι  λ ίγο;   

Αυτά θα πρέπει  να συζητήσουµε το επόµενο διάστηµα και  όχι  
απλώς να τρέχουµε το αίτηµα στη φάση ωρίµανσης που ε ίναι  µέχρι 
σήµερα το αίτηµα αυτό. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Βαϊλάκη. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Όσον αφορά τ ις συσκέψεις τ ις κοινές εγώ συµφωνώ 
απόλυτα µε τα όσα είπε η Βάννα, µάλιστα σκέφτηκα προς στιγµή να µην 
σηκωθώ διότι  µε κάλυψε, δεν θέλω να µιλήσω για το τοπικό θέµα.  Θα 
πρέπει  µε κάθε τρόπο να τ ις επιδιώκοµε να γίνονται  ανά εξάµηνο, όχι  
ανά χρόνο, γιατί  αυτή ε ίναι  και  η λογική των συνδιασκέψεων αυτών, ανά 
εξάµηνο ήτανε όλη η ιστορία.  Εάν τ ις απεµπολήσοµε δεν θα πετύχοµε 
τ ίποτα άλλο παρά µόνο αυτό που επιδιώκει  το κεντρικό, που κάποια 
στιγµή έκανε και  δύο και  τρία χρόνια να κάνει  µια κοινή σύσκεψη, γιατί  
πολλοί βολεύονται  να µην έχουνε και  καµία επαφή µε τα µέλη.  Άλλωστε 
αυτούς τους βολεύει  και  από ψήφους όπως έχω ξαναπεί συνάδελφε 
Πρόεδρε σε προσωπικές συζητήσεις που ε ίχαµε, διότι  δεν γνωρίζονται  
και  οι  επαρχιώτες µεταξύ τους στις εκλογές, άντε να ψηφίσοµε τον τάδε 
αθηναίο, ανεξάρτητα από παράταξη.  Ε, τους βολεύει  λοιπόν. 
 Συµφωνώ απόλυτα µε αυτά που είπε η Βάννα, άλλο τρόπο θα 
ήθελα, θα ήθελα περισσότερες µέρες και  λιγότερες φανφάρες, αυτό ε ίναι  
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σίγουρο.  ∆ηλαδή τώρα έχει  καταντήσει  να ε ίναι  διήµερες οι  
συνδιασκέψεις, πάει  µία µέρα µε το τοπικό θέµα, η δεύτερη µέρα γίνεται  
η ουσιαστική συζήτηση και  µετά εκδροµές και  αυτά.  Καλά ε ίναι  να 
γίνονται  και  αυτά, αλλά χρειάζεται  περισσότερη εργασία, να το παλεύει  
δηλαδή κανείς περισσότερο, να ε ίναι  τουλάχιστον τρεις µέρες. 
 Λοιπόν, περιµένω τώρα και  εγώ, όπως και  η Βάννα προηγουµένως. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εντάξει ,  εγώ εν πάση περιπτώσει δεν µιλούσα ας πούµε και  
αυτές οι  διασκέψεις,  για να τελειώνω, µε κανένα τρόπο δεν πρέπει  να 
σταµατήσουνε.  Αντιθέτως, πρέπει  να περιµένοµε τα περιφερειακά να 
γίνονται  ανά εξάµηνο, µε συγκεκριµένο θέµα και  τουλάχιστον τρεις 
µέρες.  Ας µειωθούνε και  τα πολλά – πολλά φαγητά και  ο ι  πολλοί – 
πολλοί έξοδοι και  όλα αυτά, γ ια να έχοµε πιο ουσιαστικό αποτέλεσµα, 
διότι  εδώ που τα λέµε παιδιά, να τα λέµε όπως είναι, πάρα πολλοί .. ,  δεν 
συζητάω για µας, πάρα πολλοί πάνε µόνο και  µόνο για την εκδροµή και  
είναι  άνθρωποι που τους βλέπουµε την πρώτη µέρα να έρχονται  και  δεν 
ξαναφαίνονται  παρά µόνο όταν είναι  να φύγουνε. 
 Τώρα, όσον αφορά µε το τοπικό θέµα εγώ διαφωνώ πλήρως µε τη 
Βάννα, ενώ συµφώνησα πλήρως µε το άλλο θέµα, νοµίζω ότι  δεν µπορεί  
µια οµάδα… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ συνάδελφοι,  δεν τον ακούω. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   …εργασίας να αναδεικνύει  θέµατα τόσο εµπεριστατωµένα 
όπως είναι  η διατοµή του δρόµου ας πούµε.  Αυτό ε ίναι  θέµα µελετών, 
δεν είναι  θέµα µιας οµάδας που δούλεψε τόσο καλά και  νοµίζω ότι  
πέτυχε να κινηθεί  το θέµα και  δεν πρέπει  να µην µείνει , πρέπει  δηλαδή 
να µην πέσοµε τώρα στο επίπεδο πως θα γίνουνε οι  µελέτες, δεν ε ίναι  
και  δικ ιά µας δουλειά, ξέρουµε λίγο – πολύ τη διατοµή πως πάει . 
 Ας το σηκώνοµε συνεχώς, γιατί  εάν δεν το σηκώνοµε συνεχώς το 
θέµα αυτό δεν θα γίνει ,  και  µαζί  µε το θέµα αυτό καλό ε ίναι  να µην 
ξεχάσοµε και  τους δύο άξονες, τη Βιάννος και  τ ις Μοίρες, διότι  αυτοί  
έχουνε λίγο ψιλοξεχαστεί .  
 Αυτά, δεν µε άκουσε και  κανένας βέβαια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν πειράζει .   Ο συνάδελφος 
Μπριλάκις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ συνάδελφοι ησυχία, να 
προχωρούµε. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   ∆υο λόγια για τον ΒΟΑΚ.  Η δουλειά που έκανε η οµάδα 
εργασίας το τεκµηρίωσε αρκετά καλά το θέµα σ’ αυτή τη φάση και  έδωσε 
στοιχεία στη πολιτ ική εξουσία, εάν θέλει  κάποτε να αποφασίσει .    

Όταν λέει  ότ ι  η κυκλοφορία στο ΒΟΑΚ είναι  µεγαλύτερη από την 
Ιονία οδό, αυτό ε ίναι  ένα ατράνταχτο επιχείρηµα.  Όταν λέει  ότ ι  έκανε 
δυο χρόνια η αρχαιολογική υπηρεσία στα Γουρνιά και  δεν µας έχει  
απαντήσει  ακόµα, αυτό ε ίναι  άλλο επιχείρηµα.  ∆ηλαδή η δουλειά αυτή 
έχει  ανεβάσει  πολλά θέµατα στο ΒΟΑΚ και φαίνεται  η εγκατάλειψη, 
φάνηκε η ανάγκη, φάνηκε η δυναµική του αιτήµατος.  ∆εν µπορεί  εγώ 
τώρα ας πούµε να µαθαίνω στ ις εφηµερίδες ότ ι  έφτασε λέει  το φυσικό 
αέριο στη Καρδίτσα, στα Τρίκαλα επειδή ε ίναι  το χωριό του Σιούφα και  
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εµείς εδώ.., κάτι  πρέπει  να κάνουµε.  Και αυτή η τεκµηρίωση που δόθηκε 
σε όλο τον κόσµο και  ενδιαφέρει  γ ια τα αγροτικά προϊόντα, ενδιαφέρει  
για το τουρισµό, ενδιαφέρει  δηλαδή και  άλλους, και  άλλα επιµελητήρια, 
και  άλλους συλλόγους, και  στο µέλλον άµα χρειαστεί ,  εφόσον θα 
συνταχθούνε και  οι  µελέτες, πρέπει  να ξαναγίνει  κάποια άλλη 
τεκµηρίωση σε άλλο επίπεδο και  σε άλλη φάση. 
 Ο αγώνας δεν τελείωσε, έχουµε δουλειά εµείς σαν επιµελητήριο, 
πάντα στη τεκµηρίωση σε επόµενο βαθµό, σε επόµενη φάση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άλλο µέλος της ∆ιοικούσας;  Όχι.   
Προχωράµε στο στάδιο των ερωτήσεων, θέλει  να ρωτήσει  κανείς 
συνάδελφος;  Ανοίγει  κατάλογος.  Όχι.    
 Τοποθετήσεις;   Ανοίγει  κατάλογος, θέλει  να τοποθετηθεί  κανείς;   
Εγώ θα τοποθετηθώ. 
 Θα συµφωνήσω µε τον Μύρωνα και  θα πω ότι  και  να 
τοποθετηθούµε κανείς δεν θα µας ακούσει ,  εγώ εντούτοις θα 
τοποθετηθώ.  Παρακαλώ συνάδελφοι θα µε ακούτε;   

Οφείλω να οµολογήσω ότι  το τµήµα κατέβαλε φιλότιµες 
προσπάθειες και  εργάστηκε για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσµα, όµως 
σε ορισµένα σηµεία αστοχήσαµε.   

Συγκεκριµένα, η χρονο-οργάνωση δεν ήταν σωστή και  το κακό ε ίναι  
ότι  δεν δ ιδαχτήκαµε τ ίποτα από το παρελθόν και  επαναλάβαµε το ίδιο 
λάθος που κάναµε και  στη συνάντηση των νησιώτικων περιφερειακών 
τµηµάτων.  Η µεγάλη καθυστέρηση στη λήξη της συνεδρίασης της 
πρώτης ηµέρας, ε ίχε ως αποτέλεσµα την αποχώρηση αρκετών µελών του 
τµήµατος.  Επίσης δεν γνωρίζω εάν οι  καθυστερήσεις επέφεραν και  
πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση, δηλαδή εάν ο επιπλέον χρόνος 
παροχής υπηρεσιών χρεώθηκε έξτρα.  Ναι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τα πέντε λεπτά;   
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   85.000; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η µη τήρησης του χρονοδιαγράµµατος 
είχε ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση του λεγοµένου τοπικού θέµατος, το 
οποίο λόγω του πεπερασµένου της ώρας παρουσιάστηκε από την οµάδα 
εργασίας χωρίς να δοθεί  η δυνατότητα στους συναδέλφους και  άλλων 
τµηµάτων να εκφράσουν τ ις απόψεις τους και  τα ερωτήµατα τους, παρά 
του ότι  το επιθυµούσαν. 
 Έτσι ο βασικός στόχος κ. Πρόεδρε της ∆.Ε. να γίνει  το Τ.Ε.Ε. 
κοινωνός του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε τ ις δηλώσεις σας στα µαζικά 
µέσα ενηµέρωσης, δεν επιτεύχθη. 
 Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. δήλωσε ότι  οι  συνδιασκέψεις έχουν στόχο 
την ανταλλαγή απόψεων.  Εκτός από τ ις οµιλίες του Προέδρου για 
διάφορα θέµατα που απασχολούν τον κλάδο και  τ ις προγραµµατισµένες 
εισηγήσεις,  δεν άκουσα τ ίποτα το καινούριο, ό,τ ι  ελέγχθη έχει  
δηµοσιευτεί  ε ίτε ως δελτίο τύπου – είτε ως εργασία των Μ.Ε.. 
 Πολλοί Πρόεδροι περιφερειακών τµηµάτων έλαβαν το λόγο για να 
θέσουν προβλήµατα του τµήµατος τους.  Ορισµένοι µάλιστα 
διαµαρτυρήθηκαν για τη µη τήρηση του πρωτοκόλλου, των µη 
θεσµοθετηµένων συνδιασκέψεων που τους έδιδε την προκαθεδρία έναντι  
των κοινών θνητών, όπως ακούστηκε στην αίθουσα και  οι  οποίοι  ε ίναι  
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χρήσιµοι  µόνο για την εκλογή των οργάνων.  Ξεχνούν ότι  τα τελευταία 
χρόνια όµως θεσπίστηκε και  µία άλλη µη θεσµοθετηµένη συνάντηση, η 
συνάντηση των Προέδρων.  Άραγε δεν έχουν θέση εκεί  τα θέµατα του 
τµήµατος;  Τ ι  ε ίδους συζητήσεις γίνονται  σ’ αυτές τ ις συναντήσεις;  Η 
ενορχηστρωµένη επίθεση που έγινε στη ∆ιοίκηση του Τ.Ε.Ε.,  
χαρακτηρίζεται  ως πολιτ ική τακτική χαρακωµάτων και  όχι  ουσιώδης 
κριτ ική µε στόχο τη βελτίωση της δράσης µας. 
 Τέλος, έχω την αίσθηση ότι  ο κύκλος των συνδιασκέψεων όπως 
γίνονται  πρέπει  να κλείσει ,  διότι  χωρίς ουσιαστικό διάλογο και  χωρίς να 
υπάρχει  χρόνος να τοποθετηθεί  και  να θέσει  ερωτήµατα και  
προβληµατισµούς οποιοδήποτε µέλος του Τ.Ε.Ε., µόνο συνδιάσκεψη δεν 
είναι ,  αλλά µία φιέστα και  µάλιστα πολυδάπανη, της τάξεως των 200.000 
ευρώ. Μην ξεχνάτε και  αυτά που πληρώνει  γ ι ’  αυτούς που έρχονται . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι.   Να µην µας διαφεύγει  ότι  υπάρχει  
στις ∆.Ε. και  η άποψη της µειοψηφίας και  πιθανόν η αθροιστική αυτή 
άποψη να την µετατρέπει  σε πλειοψηφία.  Όλες οι  απόψεις που 
ακούστηκαν µπορούν να διασπαρθούν σε όλους τους συναδέλφους µε 
ηµερίδες, όπου η προσέλευση θα ε ίναι  και  µεγαλύτερη και  το κόστος 
ελάχιστο. 
 Και δεν σας κρύβω συνάδελφοι ότι  εγώ θα στείλω επιστολή στον 
Αλαβάνο και  θα το θέσω, δεν µπορούν να υπάρχουν αθάνατοι ,  δεν 
µπορεί  να µιλάνε µόνο οι  Πρόεδροι,  να απαιτούν να µιλάν να µας 
ειρωνεύονται ,  δεν ξέρω αν ήσασταν µέσα.  ∆ηλαδή τα µέλη της 
∆ιοικούσας δεν µπορούν να µιλήσουν; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ε, πως θα µιλήσουν συνάδελφε όταν ο 
άλλος στέλνει  µια επιστολή στο Προεδρείο και  λέει , παραχωρώ τη θέση 
µου, ευχαριστώ, και  κάτι  τέτοιες ιστορίες γιατί  θεωρεί  ότι  ε ίναι  µεγάλο 
τµήµα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αν ε ίναι  δυνατόν συνάδελφε, θαρρώ 
ότι  όλοι  υπάρχουν µέσα στο Τ.Ε.Ε. γ ια να στηρίζουν τους Προέδρους 
των ∆ιοικουσών Επιτροπών, αυτό πρέπει  να αλλάξει  και  ε ίναι  λάθος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άµα θες επειδή ε ίσαι µέλος της 
∆ιοικούσας και  ε ίσαι  ε ισηγητής, άµα θες µπορείς να δευτερολογήσεις.  
 Λοιπόν, εγώ τοποθετήθηκα και  τελείωσε.  Πρόεδρε θα 
δευτερολογήσεις;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βάννα θα δευτερολογήσεις;    
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μόνο µία φράση.  Θέλω µόνο να πω ότι ,  νοµίζω ότι  
παρερµηνεύτηκε από το συνάδελφο το Βαϊλάκη αυτό που ε ίπα εγώ.  Εγώ 
δεν ε ίπα ότι  η οµάδα εργασίας δεν δούλεψε καλά, ε ίχε πάρα πολύ λίγο 
χρόνο να δουλέψει .  Είπα ότι ,  όµως δεν προχωρήσαµε ένα βήµα 
παραπέρα αυτά που γνωρίζαµε και  αυτά που ήδη είχαµε προγραµµατίσει  
να κάνοµε, ότι  µένει  να γίνει  η εξειδίκευση των αιτηµάτων µας µε βάση 
περισσότερη πληροφόρηση πάνω στις εκπονούµενες µελέτες και  
εξειδίκευση και  του κόστους.   

Αυτό ε ίπα, ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έκλεισε το θέµα;  ∆εν θα 
δευτερολογήσει  άλλος από τη ∆ιοικούσα, από τους οµιλητές εννοείται .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  εάν έχεις ερωτήσεις… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Όχι,  µετά την τοποθέτηση σου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ έκανα τοποθέτηση, δεν ε ίµαι  
εισηγητής.   
 

ΘΕΜΑ 5ο  
 

Τροποποίηση οικονοµικού  
προϋπολογισµού έτους 2008 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   Προχωρούµε στο επόµενο θέµα, τροποποίηση οικονοµικού 
προϋπολογισµού έτους 2008. 
Θα σας διαβάσω το απόσπασµα από τα πρακτικά της ∆.Ε. της τακτικής 
συνεδρίασης της 35/06.11.2008.  Είναι  η απόφαση 381. Τροποποίηση 
προϋπολογισµού 2008. 
Η ∆.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την ε ισήγηση της αρµόδιας υπαλλήλου 
οικονοµικού τοµέα του Τµήµατος κ. Τατιάνας ∆ανασή για την πορεία 
υλοποίησης του προϋπολογισµού του τµήµατος µας, ενέκρινε τ ις 
παρακάτω τροποποιήσεις στον προϋπολογισµό του έτους 2008. 
�  Έξοδα:  
Αυξήσεις κονδυλίων: ΚΑ 0261, αποζηµίωση για υπερωριακή                         

εργασία 5.000€.   
Μειώσεις κονδυλίων:  ΚΑ 0781, οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην 

αλλοδαπή ή µετάκληση από την αλλοδαπή 
προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική 
ιδιότητα, 3.000€. 
Κωδικός αριθµός 0782, ηµερήσια αποζηµίωση 
για αποστολή στην αλλοδαπή ή µετάκληση από 
την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την 
υπαλληλική ιδιότητα, 2.000€. 

Με την παραπάνω τροποποίηση το ύψος του προϋπολογισµού 
διαµορφώνεται  ως ακολούθως: 

Έσοδα :  1.210.000€..  
Έξοδα :  1.210.000€-5.000€+5.000€=1.210.000€. 
∆εν έχει  αλλοιωθεί  ο προϋπολογισµός, απλώς έχει  γ ίνει  µετακίνηση 

κονδυλίων για να τακτοποιήσοµε ορισµένα έξοδα. 
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 Η απόφαση αυτή τελεί  υπό την έγκριση της Αντιπροσωπείας.  
Εγκρίνει  το Σώµα;  Οµόφωνα έτσι ;   Ευχαριστώ. 
 
 

ΘΕΜΑ 7ο  
 

Απόφαση του ∆.Σ. Ηρακλείου σχετικά  
µε τη διοίκηση του έργου «Κατασκευή  

Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου» 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο επόµενο θέµα 
συνάδελφοι το οποίο ε ίναι ,  “Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Ηρακλείου σχετικά µε τη διοίκηση του έργου «Κατασκευή Πολιτ ιστικού 
Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου»”.  
 Το θέµα ε ισήχθη µετά από αίτηµα της Πανεπιστηµονικής.  Σας έχει  
σταλεί  ηλεκτρονικά η ε ισήγηση των συναδέλφων της Πανεπιστηµονικής 
και  σας έχει  µοιραστεί  και  ένα σχέδιο απόφασης.  Παράλληλα, στο πάνελ 
απάνω, υπάρχει  και  η απάντηση του Νοµικού Τµήµατος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου εν σχέση µε το θέµα, την οποία την υπογράφει ο 
Πρόεδρος Γιάννης Αλαβάνος. 
 Συνάδελφε Ορφανέ έχεις το λόγο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   ∆εν είναι  απάντηση του Νοµικού Τµήµατος, ε ίναι  
απάντηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι  απάντηση του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου, εγώ είπα τη λέξη νοµικό, διότι  προέρχεται  από το νοµικό 
µας τµήµα, είναι  νοµικά τεκµηριωµένη, δεν ε ίναι  µία πολιτ ική απάντηση.  
Με αυτή την έννοια ε ίπα του Νοµικού Τµήµατος. 
 Συνάδελφε Ορφανέ έχεις το λόγο. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   ∆εν ξέρω πόσοι έχουν διαβάσει  την εισήγηση ή τα κείµενα 
που ε ίχανε επισυναφθεί  και  δόθηκαν ηλεκτρονικά, δηλαδή τ ις προσφυγές 
που ε ίχαν κατατεθεί  στα διάφορα Σώµατα ή και  την αναφορά του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ε.,  του Γιάννη του Αλαβάνου.   
 Κατά κάποιο τρόπο για να έχει  κανείς µια ολοκληρωµένη γνώση και  
να µπορέσει  να τοποθετηθεί , τ ι  χρειάζεται  να έχει  υπόψη του αυτά τα 
κείµενα;  
 ∆ιαβάζω την ε ισήγηση.  Στις 24 του Σεπτέµβρη µε την απόφαση 
734 του ∆.Σ. Ηρακλείου άνοιξε ένας κύκλος παράνοµων και  
καταχρηστικών αποφάσεων του ∆ήµου και  του ∆ιοικητ ικού Συµβουλίου 
της ∆ΕΠΤΑΗ, που ολοκληρώθηκε στις 24 του Οκτώβρη µε την απαλλαγή 
του συναδέλφου Κώστα Λατρώνη ∆ιευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας της 
∆ΕΠΤΑΗ που διοικεί  τη κατασκευή του Πολιτ ιστικού Κέντρου και  την 
αντικατάστασή του από τον κ. Αναστασάκο που εκπροσωπεί το Εργατικό 
Κέντρο στο διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΠΤΑΗ.  Και ο κ. Αναστασάκος 
βέβαια ε ίναι  συνάδελφος. 
 Είχε προηγηθεί  η τεκµηριωµένη απόρριψη από πλευράς τεχνικής 
υπηρεσίας των υπερβολικών απαιτήσεων του εργολάβου το καλοκαίρι ,  
που έµµεσα ο ∆ήµος έσπευσε να δικαιώσει  αποµακρύνοντας τον 
∆ιευθυντή.  Έχει  σηµασία αυτή η συσχέτιση. 
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 Το κεντρικό Τ.Ε.Ε., µετά από προσφυγή του Κώστα Λατρώνη, 
έστειλε αναφορά στο ∆ήµο και  στη ∆ΕΠΤΑΗ στις 22 του Οκτώβρη, αυτή 
που επισυνάπτουµε, που υπογράφει ο Πρόεδρος Αλαβάνος, που 
αποσαφηνίζε ι  γ ιατί  η συγκεκριµένη απόφαση παραβιάζει  νοµοθεσία για 
τα δηµόσια έργα και  παίρνει  σωστή θέση υπεράσπισης των δικαιωµάτων 
και  των υποχρεώσεων των τεχνικών έναντι  των άλλων οργάνων που 
εµπλέκονται  στη κατασκευή ενός δηµόσιου έργου γενικά, αλλά και  
συγκεκριµένα στη περίπτωση του Πολιτ ιστικού Κέντρου Ηρακλείου. 
 Η Αγωνιστική Κίνηση ∆ηµοτών Ηρακλείου, η παράταξη που 
εκπροσωπώ εγώ στο ∆ήµο, χαρακτήρισε δ ιοικητικό πραξικόπηµα την όλη 
µεθόδευση και  κατάθεσε προσφυγές για την ακύρωση των αποφάσεων 
του ∆ήµου και  της ∆ΕΠΤΑΗ στη Περιφέρεια, στο Σώµα Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων, στο Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στο 
Υπουργείο Πολιτ ισµού και  στον Εισαγγελέα. 
 Πρέπει  να σας πω ότι  την απόφαση αυτή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, εκτός από µένα που καταψήφισα, έχει  καταψηφίσει  και  ο 
συνάδελφος ο Τρουλλινός και  ο συνάδελφος ο Βασιλειάδης.   
 Το πόρισµα.. , επίσης να σας πω ότι  από τα Σώµατα όπου είχα 
προσφύγει  έχει  µέχρι στιγµής πάρει  απόφαση η Επιτροπή τους άρθρου 
152 της Περιφέρειας που ήτανε αναµενόµενα απορριπτ ική για την 
προσφυγή που έκανα, µε την έννοια ότι  στάθηκε µόνο στο νοµικό µέρος, 
δηλαδή κατά πόσο είχε δικαίωµα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή δεν είχε να 
ορίσει  Αντιπρόεδρο και  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο στη ∆ΕΠΤΑΗ.  Τώρα, τ ι  
το αρµοδιότητες θα έχει  αυτός και  τ ι  ρόλο έπαιξε και  παίζε ι ,  θα έπαιζε ή 
παίζει  στη πράξη, αυτό δεν απασχόλησε την Περιφέρεια.  Με αυτή την 
έννοια τυπικά απόρριψε την προσφυγή, ούτως ή άλλως δεν περίµενα 
από την Περιφέρεια να την δικαιώσει .   Πρέπει  να σας πω ότι  γίνονται  και  
προσπάθειες να συνυπογράψει η Περιφέρεια προγραµµατική σύµβαση 
µαζί  µε το ∆ήµο και  τη ∆ΕΠΤΑΗ για την υλοποίηση του Πολιτ ιστικού 
Κέντρου, άρα ε ίναι  κατά κάποιο τρόπο και  εµπλεκόµενος η Περιφέρεια, 
άρα ήταν αναµενόµενο να την απορρίψει .  
 Στην ουσία θα µπει  το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων, που 
πρέπει  να σας πω ότι  έχει  συντάξει  το πόρισµα του από τ ις 29 του 
Οκτώβρη και  περιµένει  την υπογραφή από τον κ. Κατσιγιάννη, τον Γενικό 
Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που 12 µέρες µετά ακόµα δεν την έχει  
υπογράψει.  ∆εν ξέρω τι  παιχνίδ ια παίζονται  εκεί  πέρα και  τ ι  
παρεµβάσεις πολιτ ικές ενδεχόµενα έχουν εκδηλωθεί,  θα το δούµε.  Εάν 
πάντως καθυστερήσει  µερικές µέρες ακόµα και  από µόνο του αυτό θα 
αποτελέσει  σκάνδαλο. 
 Το πόρισµα, ναι ,  το γράφω εδώ, το πόρισµα από το Σώµα 
Επιθεωρητών έχει  ολοκληρωθεί  και  αναµένεται .    

Λόγω της µεγάλης σηµασίας του Πολιτ ιστικού Κέντρου Ηρακλείου 
για τη πολιτ ιστική ζωή, αλλά και  επειδή ε ίναι  το µεγαλύτερο δηµόσιο 
οικοδοµικό έργο που γίνεται  σήµερα στη Κρήτη, θεωρούµε ότι  η 
Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Τµήµατος ανατολικής 
Κρήτης επιβάλλεται  να πάρει  θέση για την υπεράσπιση της ολοκλήρωσης 
της κατασκευής του µε δηµόσια χρηµατοδότηση και  χαρακτήρα και  
επιπλέον µε νόµιµες και  διαφανείς διαδικασίες.  ∆ηλαδή να µην 
προσχωρήσουµε στην άποψη που εκφράζεται  και  προωθείται  από 
πολλούς, ότι  να γίνει  και  όπως θέλει  ας γίνει .  ∆εν εκφράζεται  µόνο για 
το συγκεκριµένο έργο, αλλά για πάρα πολλά έργα, να γίνει  και  όποιος 
θέλει  ας το κάνει  και  όπως θέλει  ας το κάνει ,  ακόµα και  µε παρανοµίες. 
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Γενικότερα επίσης το Τ.Ε.Ε. νοµίζω πως επιβάλλεται  να πάρει  
θέση υπεράσπισης του ρόλου των τεχνικών και  των θεσµοθετηµένων 
οργάνων στα δηµόσια έργα, έναντι  των φαινοµένων παρεµβάσεων και  
κατάχρησης εξουσίας από τα πολιτ ικά όργανα διοίκησης. 

Για το πρώτο θέµα, για το πραξικόπηµα στη κατασκευή του 
Πολιτ ιστικού Κέντρου.  Εάν δεν διαβάσατε τα συνηµµένα, δηλαδή την 
προσφυγή και  την συµπληρωµατική προσφυγή που αναφέρθηκε ή την 
αναφορά του Προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου να σας πω 
ορισµένα λόγια, εάν όµως τα διαβάσατε να προχωρήσω παρακάτω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  να τα πεις.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Εγώ προχωρώ παρακάτω και στο τέλος θα σας πω υπό 
µορφή παραρτήµατος κάποια τέτοια στοιχεία, για να µην χαθεί  η συνοχή 
της ε ισήγησης. 
 Επισηµαίνοµε ότ ι , το Νοέµβρη και  τον ∆εκέµβρη, δηλαδή αφότου 
έχει  αποµακρυνθεί  η νόµιµη διοίκηση του έργου και  έχει  εγκατασταθεί  η 
παράνοµη διοίκηση του έργου, δηλαδή τώρα τους δυο µήνες, µέχρι και  
τη λήξη της χρηµατοδότησης στις 31 του ∆εκέµβρη, της χρηµατοδότηση 
από το 3ο  Κοινοτικό Πλαίσιο του πρώτου τµήµατος του έργου, γιατί  δεν 
θα ολοκληρωθεί,  ούτως ή άλλως δεν προβλεπότανε να ολοκληρωθεί το 
έργο µε αυτή τη χρηµατοδότηση.  Υπάρχουν τµήµατα, το δεύτερο τµήµα, 
το οποίο προβλέπεται  να ολοκληρωθεί µε άλλες χρηµατοδοτήσεις το 
2009.   

Πάντως αυτούς τους δυο µήνες το τµήµα που χρηµατοδοτείται  και  
υλοποιε ίται  µε την χρηµατοδότηση του 3ου  Κοινοτικού Πλαισίου υπάρχει  
κίνδυνος µε την παράνοµη διοίκηση του έργου, µεγάλος κίνδυνος 
ατασθαλιών, κακοτεχνιών, παράνοµων παραγγελιών και  πληρωµών.  
Τώρα πρέπει  το Τεχνικό Επιµελητήριο να παρέµβει  και  να εκφράσει  την 
ανησυχία του.  Από τότε που γράφτηκε η ε ισήγηση, δηλαδή πριν από 
δυο βδοµάδες, έχουµε συγκεκριµένα στοιχεία τέτοια που θα αναφέρω 
επίσης στο τέλος.  Συγκεκριµένα στοιχεία δηλαδή παράνοµων και  
υπερβάσεων στ ις παραγγελίες ή παράνοµων ενεργειών από τη νέα 
διοίκηση ευνοϊκών προς τον εργολάβο.   
 Προτείνουµε στην Αντιπροσωπεία να εκφράσει  την υποστήριξη της 
στις θέσεις που έχει  αναφορά του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. και  στο πόρισµα 
του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων, το οποίο δεν το ξέρουµε 
ακόµα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα εκφράζει  τη νοµιµότητα στην 
εκτέλεση των δηµοσίων έργων, µε δηµόσια τοποθέτησή του αλλά και  µε 
παραστάσεις προς το ∆ήµο Ηρακλείου. 
 Εκτ ιµούµε ότι  ο ∆ήµος Ηρακλείου θα επιχειρήσει  να κρατήσει  
σκληρή στάση, σε ε ισαγωγικά σκληρή στάση, δηλαδή να αµφισβητήσει  
και  να µην εφαρµόσει  στην πράξη τα πορίσµατα, αποκαθιστώντας τη 
νοµιµότητα στη κατασκευή του Πολιτ ιστικού Κέντρου, και  γι ’  αυτό το 
Τεχνικό Επιµελητήριο πρέπει  να επιµείνει  στην τήρηση της νοµιµότητας. 
 Να υποβάλλει  ακόµα και  πάλι  στο ∆ήµο, προτείνουµε, αίτηµα 
συµµετοχής εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου στην επιτροπή 
παρακολούθησης του Πολιτ ιστικού Κέντρου, που όπως θα ξέρετε ίσως, 
υπήρχε τέτοιος εκπρόσωπος µέχρι και  την δηµοπράτηση του έργου, στη 
συνέχεια µετά τ ις δηµοτικές εκλογές τ ις τελευταίες και  την ανασύνταξη 
της επιτροπής παρακολούθησης δεν συµµετέχει  πλέον εκπρόσωπος του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου.  Συµµετέχει  όµως εκπρόσωπος του Εργατικού 



σελίς 39  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. /Τ.Α.Κ. 
 

Κέντρου, ο οποίος ορίζε ι  και…, όχι  στην επιτροπή, λάθος, όχι  στην 
επιτροπή παρακολούθησης, στη διοίκηση της ∆ΕΠΤΑΗ, ο οποίος ορίζε ι  
και  εκπρόσωπο ο οποίος και  γίνεται  στη συνέχεια τεχνικός διευθυντής 
της κατασκευής. 
 Στο δεύτερο κοµµάτι  της εισήγησης που αφορά τ ις γενικότερες 
παρεµβάσεις πολιτ ικών οργάνων στο ρόλο των τεχνικών.  Η περίπτωση 
διοίκησης του Πολιτ ιστικού Κέντρου Ηρακλείου, τούτη εδώ που 
αναφέρθηκα προηγούµενα, πήρε µεγάλη διάσταση και  θα πάρει  ακόµα 
µεγαλύτερη, είµαι  σίγουρος, λόγω της σοβαρότητας του έργου και  του 
µεγέθους του, αλλά και  λόγω του ότι  ο τεχνικός διευθυντής δεν σιώπησε.  
Έδειξε επίµονη προσήλωση στη τήρηση της µελέτης, της σύµβασης και  
των νόµων, χωρίς να υποχωρήσει σε πιέσεις και  παρεµβάσεις που δεν 
ήτανε λίγες.  Όλοι όµως γνωρίζουµε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις σε 
τεχνικές υπηρεσίες που δεν παίρνουν δηµοσιότητα, γιατί  συνάδελφοι µας 
µηχανικοί  του δηµοσίου σιωπούν.  Πολλά και  ίσως χειρότερα βέβαια απ’ 
ότι  στο δηµόσιο συµβαίνουν κατ’ αναλογία και  στον ιδιωτ ικό τοµέα, όπου 
ο κάθε ιδιοκτήτης θεωρεί  ότι  τα ξέρει  όλα και  δίνει  οδηγίες στο κάθε 
µηχανικό έτσι  θα βάλεις τα σίδερα, έτσι  θα βάλεις τ ις κολώνες, βγάλε τη 
κολώνα από εκεί  και  πήγαινε την παραπέρα και  τέτοια, άλλαξε τ ις 
προδιαγραφές και  κάνε αυτά που σου λέω εγώ.   

Υπάρχουν πάντως για το δηµόσιο τοµέα, επειδή κάπως εδώ είναι  
πιο συστηµατοποιηµένα τα πράγµατα, υπάρχουν πλήθος διαµαρτυρίες 
για παρεµβάσεις πολιτ ικών οργάνων και  πολιτ ικών προσώπων στη 
δουλειά των τεχνικών διαφόρων υπηρεσιών στη περιοχή µας.  ∆ηλαδή 
και  στους ∆ήµους, και  στη Νοµαρχία, και  στη Περιφέρεια, κ.λ.π.,  που 
είτε κάνουν δύσκολη τη δουλειά και  την προσφορά των τεχνικών, ε ίτε 
καταλήγουν στην απαξίωσή τους.  Αυτή η κατάσταση δεν έχει  
απασχολήσει  τους φορείς των τεχνικών, ούτε το Τεχνικό Επιµελητήριο, 
παρ’ όλο που έχει  άµεση σχέση µε τη συστηµατική υπονόµευση του 
κύρους των µηχανικών. 

∆εν ισχυριζόµαστε συντεχνιακά πως στις τεχνικές υπηρεσίες ή στις 
πολεοδοµίες πρέπει  να µπαίνουν ως πολιτ ικοί  προϊστάµενοι µόνο 
µηχανικοί ,  αλλά δεν θα έπρεπε να αφήσουµε ασχολίαστη τη λογική και  τη 
πρακτική που ακολουθεί  και  η Νοµάρχης και  ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου, ότι  
θα καταφέρει  ως Αντινοµάρχης ή Αντιδήµαρχος, δηλαδή πολιτ ικός 
προϊστάµενος, σε µια τεχνική υπηρεσία καλύτερα από το µηχανικό ένας 
δικηγόρος ή ένας δάσκαλος ή ένας γιατρός ή ένας φαρµακοποιός.   

∆εν λέµε ότι  ο µηχανικός θα τα κατάφερνε καλύτερα, γιατ ί  και  οι  
µηχανικοί ,  και  στη συγκεκριµένη περίπτωση του Πολιτ ιστικού Κέντρου τα 
έχουνε κάνει  λάσπη, αλλά όµως αυτό ε ίναι  ένα µέρος της συνολικής 
απαξίωσης των µηχανικών. 

Όπου τοποθετήθηκαν τέτοιοι ,  δηλαδή πολιτ ικοί  προϊστάµενοι 
δικηγόροι,  δάσκαλοι,  γιατροί,  φαρµακοποιοί  κ.λ.π.,  κατά κανόνα ή 
υποτίµησαν ή χλεύασαν και  δηµόσια τ ις επιστηµονικές γνώσεις και  την 
επάρκεια των τεχνικών και  των τεχνικών υπηρεσιών, και  των µηχανικών.  
Θεωρούσαν πως τα ξέρουν όλα, πως είναι  περιττή η γνώµη των 
µηχανικών, ακόµα και  σε τεχνικά θέµατα και  το πιο εξοργιστικό βέβαια 
αυτό ε ίναι ,  ε ίναι  στα τεχνικά θέµατα. Την ίδ ια στάση δυστυχώς κράτησαν 
και  συνάδελφοι µηχανικοί ,  το συνάδελφοι το βάζω σε ε ισαγωγικά, που 
υπηρέτησαν τέτοιες θέσεις,  που πρωτοστάτησαν στην υποκατάσταση και  
τον παραµερισµό των τεχνικών υπηρεσιών.  Βλέπε Πολιτ ιστικό Κέντρο 
Ηρακλείου.  Επικαλούµενοι  µάλιστα και  την τεχνική τους εµπειρία. 
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Σ’ αυτή την εξέλιξη βοήθησαν και  συνάδελφοι µηχανικοί  ε ίτε από τη 
θέση εταιρειών, που έµαθαν να κάνουν τη δουλειά τους µέσα από τη 
διαπλοκή µε πολιτ ικά πρόσωπα, ε ίτε ως υπάλληλοι που έµαθαν να 
σκύβουν το κεφάλι στο κάθε άσχετο πολιτ ικό προϊστάµενο. 

Βέβαια µε όλα αυτά δεν σηµαίνει  ότ ι  υπερασπιζόµαστε άκριτα το 
ρόλο.. ,  στη πράξη, που ασκούνε στη πράξη οι  συνάδελφοι τεχνικοί  που 
είναι  υπάλληλοι στο δηµόσιο.  ∆εν κλείνουµε τα µάτια σε φαινόµενα 
ανεπάρκειας συναδέλφων ή άλλων τεχνικών στη δουλειά τους που δίνουν 
αφορµή και  δικαιολογία σε παρεµβάσεις απαξίωσης τους.  Όµως πάνω 
απ’ όλα, εάν υπάρχουν τέτοια φαινόµενα, είναι  επειδή το Τεχνικό 
Επιµελητήριο δεν έχει  σταθεί  µέχρι τώρα, και  οι  φορείς των µηχανικών, 
δεν έχει  σταθεί  µέχρι τώρα αρωγός σε κάποια πρόθεση κάποιου 
συναδέλφου να σηκώσει το κεφάλι σε απαράδεκτες παρεµβάσεις 
πολιτ ικών οργάνων ή προσώπων.  Αφού σιωπά το Τεχνικό Επιµελητήριο 
γιατί  να φωνάξει  ο συνάδελφος;  Έχουνε µάθει  δηλαδή όλοι και  
ακολουθώντας τη τακτική του Τεχνικού Επιµελητηρίου που δεν 
παρεµβαίνει ,  έχουν µάθει  όλοι  να σκύβουν το κεφάλι.   Έτσι κλείνουν όλοι  
τα µάτια σ’ αυτή τη κατάσταση που µέρα µε τη µέρα καταρρακώνει  
περισσότερο το όποιο κύρος των µηχανικών έχει  αποµείνει . 

Στη περίπτωση του Πολιτ ιστικού Κέντρου ε ίναι  κατ’  εξοχήν 
απαράδεκτο αντιδεοντολογικό και  αντισυναδελφικός ο ρόλος που έχουν 
παίξει  επώνυµοι συνάδελφοι  µηχανικοί  που ε ίναι  σύµβουλοι  στο ∆ήµο 
και  στη ∆ΕΠΤΑΗ, που πρωτοστάτησαν στο διοικητικό πραξικόπηµα του 
∆ήµου σε βάρος της νοµιµότητας ενός δηµόσιου έργου. 

Στη Νοµαρχία συµβαίνουν παρόµοια, πρώην στελέχη του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου από θέσεις διοίκησης παρακολουθούν άφωνα, µάλιστα 
εδώ τώρα αναφέροµαι. . ,  δεν ε ίπα ονόµατα, αλλά όλοι ξέρουµε και  
ονόµατα, µέσα σ’ αυτούς υπάρχουν και  πρώην Πρόεδροι του Τ.Ε.Ε. 
δηλαδή, εδώ τοπικά.  Παρακολουθούν και  στη Νοµαρχία τα πρώην 
στελέχη του Τ.Ε.Ε. άφωνα από θέσης διοίκησης τους ερασιτεχνικούς 
αυτοσχεδιασµούς της εκτελεστικής εξουσίας που αποδιοργανώνουν και  
ευτελίζουν τ ις τεχνικές υπηρεσίες.  Κάτι  πρέπει  να γίνει . 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο έχει  µεγάλη ευθύνη, όµως ξεχωριστή 
ευθύνη έχουν και  οι  συγκεκριµένες παρατάξεις που τα µέλη τους 
συνδέονται  µε φορείς κυβερνητικής ή τοπικής εξουσίας. 

Αυτά λέει  η εισήγηση.  Αν θέλετε να σας πω για το ιστορικό του 
πραξικοπήµατος δυο λόγια παραπάνω και δυο λόγια παραπάνω για τ ις 
εξελίξε ις που έχοµε στην παράνοµη διαχείρ ιση µετά την εγκατάσταση της 
παράνοµης διοίκησης. 

Το πρώτο, το πραξικόπηµα.  Αυτό που λέει  ότ ι  τ ις 24 του 
Σεπτέµβρη ήρθε µια ε ισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τοποθετήσει  
Αντιπρόεδρο και  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο στη ∆ΕΠΤΑΗ, που ε ίναι  φορέας 
υλοποίησης του Πολιτ ιστικού Κέντρου το Κώστα το Μαµουλάκη, τον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, εµφανίστηκε σαν κάτι…, σαν ένα 
θέµα ρουτίνας.  Έχει  το δικαίωµα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει  
Αντιπρόεδρο και  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, όµως εξαρχής προσδιορίστηκε 
ότι  ο ρόλος του θα ήτανε όχι  του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου γενικώς επί 
όλων των δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, αλλά ε ιδικά για 
το Πολιτ ιστικό Κέντρο.  Και  µάλιστα φάνηκε η πρόθεση εξαρχής 
υποκατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας.  Αυτό επιβεβαιώθηκε στη 
συνέχεια, δηλαδή µε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου ή 
αρµοδιότητες που πήρε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ήτανε να ασκεί  
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εποπτεία αλλά από πάνω και να συνυπογράφει όλα τα έγγραφα µε την 
τεχνική υπηρεσία.  Στην ουσία δηλαδή ενεργοποιήθηκε µία σύγχυση που 
υπάρχει  στο µυαλό των πολιτ ικών προσώπων που δεν ξέρουνε ότι  
πρέπει  να έχει  δ ιακριτό ρόλο η διευθύνουσα υπηρεσία ενός έργου, 
δηλαδή η υπηρεσία η τεχνική που διοικούνε και  επιβλέπουνε το έργο σε 
σχέση µε τον κύριο του έργου, που εξάλλου όταν έχουµε και  περίπτωση 
ένστασης όλοι  ξέρουνε ότι  η ένσταση…, από ένα ανάδοχο, από ένα 
εργολάβο για το πώς τον επιβλέπει  ή πως τον διοικεί  η διευθύνουσα 
υπηρεσία, η ένσταση υποβάλλεται  στην παραπάνω υπηρεσία, δηλαδή 
στον κύριο του έργου, κατά συνέπεια δεν µπορεί  να είναι  ο κρίνων και  
κρινόµενος ταυτόχρονα, πρέπει  να ε ίναι  διακριτοί  αυτοί  οι  ρόλοι από το 
νόµο για τα δηµόσια έργα.  Φάνηκε λοιπόν ότι  υπήρχε αυτή η σύγχυση.   

Επειδή ο διευθυντής δεν εσιώπησε, δεν το δέχτηκε, που 
δικαιολογείται  και  από την αναφορά του Προέδρου του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου, δηλαδή προστατεύεται  συνταγµατικά ο µηχανικός ο 
οποίος θεωρεί  ότι  δεν πρέπει  να υλοποιήσει  µία παράνοµη εντολή του 
προϊσταµένου του, κατοχυρώνεται  συνταγµατικά το να µην πειθαρχήσει .   
Επειδή λοιπόν ο διευθυντής δεν πειθάρχησε όπως έχει  το δ ικαίωµα 
συνταγµατικά, γ ι ’  αυτό ενεργοποιήθηκε η διαδικασία κλήσης του σε 
πειθαρχική..,  για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.   

Στη συνέχεια επειδή δήθεν το έργο προχωρούσε και  αυτός ε ίχε 
πάρει  αναρρωτική άδεια, γιατί  το κλίµα των αφόρητων πιέσεων που 
είχαν εκεί  πέρα δεν µπορούσε να συνεχίσει  να παρευρίσκεται ,  
αποφασίστηκε η αντικατάστασή του από το µέλος της διοίκησης, που 
µόλις την παραµονή του ορισµού του ως µέλους της διοίκησης ε ίχε 
οριστεί  από το Εργατικό Κέντρο ως εκπρόσωπος.  Ο Αναστασάκος, 
µηχανικός, ορίστηκε από το Εργατικό Κέντρο ως εκπρόσωπος του 
Εργατικού Κέντρου στο διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΠΤΑΗ και την 
εποµένη αµέσως αντικατέστησε το Λατρώνη στη θέση του τεχνικού 
διευθυντή της επιχείρησης, παράνοµα, µε την έννοια ότι  δεν ε ίναι  
δυνατόν ένα µέλος της διο ίκησης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ταυτόχρονα 
να ε ίναι  και  τεχνικός δ ιευθυντής, θέση για την οποία απαιτείται  να ε ίναι  
υπάλληλος της επιχείρησης.  ∆εν ξέρω εάν εκ των υστέρων 
επιχειρήσουνε να το µπαλώσουνε το θέµα, προσλαµβάνοντας τον ή 
υπογράφοντας και  µία σύµβαση µαζί  του, ως υπαλλήλου δηλαδή ή εάν το 
έχουνε κάνει  ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει και  µόνο αυτή η ενέργεια 
είναι  παράνοµη.  Αυτή η παράνοµη ενέργεια ήρθε και  επικυρώθηκε στη 
συνέχεια από µία νεότερη παράνοµη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

Όλες αυτές οι  παρανοµίες ε ίχανε σαφώς να κάνουνε µε την 
πρόθεση του ∆ήµου να σταθεί  ευνοϊκά απέναντι  στον εργολάβο, γιατί  
εκδηλώθηκαν και  όχι  τυχαία, ακριβώς µετά µια καλοκαιρινή 
αλληλογραφία ανάµεσα στον εργολάβο και  την τεχνική υπηρεσία του 
έργου, όπου ο διευθυντής απέρριψε τ ις υπερβολικές, εν µέρει  µάλιστα, 
όχι  συνολικά, εν µέρει  απέρριψε τ ις υπερβολικές απαιτήσεις του 
εργολάβου σε σχέση µε εργασίες ναι ,  ε ίτε υπερσυµβατικές. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Ναι,  τα γράφω όµως αναλυτικά στη προσφυγή.  Ναι,  και  
υπάρχουν και  συµπληρωµατικά στοιχεία που µπορείτε να τα δείτε.    
 Βέβαια κοιτάξτε, η Αντιπροσωπεία δεν µπορεί  να πάρει  το ρόλο 
δικαστή, έτσι ;   Όµως σας λέω ότι  το πόρισµα του Επιθεωρητή ∆ηµοσίων 
Έργων που είναι  ο κατά νόµο ελεγκτής της νοµιµότητας και  θα καταλήξει  
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σ’ ένα διαπιστωτικό πόρισµα για το που υπάρχουνε παρανοµίες, θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί  ως µπούσουλας για να µην αυθαιρετούµε 
εδώ πέρα και  να λέµε διάφορα, σε σχέση µε το τ ι  θέση πρέπει  να 
κρατήσουµε.   
 Λοιπόν, επιβεβαιώνεται  η σύνδεση του πραξικοπήµατος µε την 
ευνοϊκή στάση απέναντι  στον εργολάβο, όχι  µόνο από την αφορµή που 
ήτανε η απόρριψη των υπερβολικών απαιτήσεων του εργολάβου που 
είχαν προηγηθεί  της αντικατάσταση της διοίκησης, επιβεβαιώνεται  και  
στη συνέχεια.  Ο νέος τεχνικός διευθυντής του έργου στη τελευταία 
συνεδρίαση του συµβουλίου της ∆ΕΠΤΑΗ το πρώτο που εισηγήθηκε 
ήτανε να φέρει  όλα τα αιτήµατα που ε ίχε απορρίψει  ο προηγούµενος 
διευθυντής και  να τα εγκρίνει ,  να ε ισηγηθεί  στο διοικητ ικό συµβούλιο την 
έγκριση τους, όλα τα αιτήµατα.   

Και εδώ χρειάζεται ,  γ ια να διευκρινίσω το δεύτερο, δηλαδή που 
είναι  το παράνοµο των ενεργειών που έχουν ήδη ξεκινήσει ,  δύο 
πράµατα.  Με µια απαράδεκτη βέβαια ε ισήγηση η οποία 
χρησιµοποιώντας και  πολλά ψέµατα σε σχέση, και  θα σας πω µετά, σε 
σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση, προσπαθούσε να φορτώσει  όλες 
τ ις ευθύνες της κακής διαχείρισης του έργου ή των καθυστερήσεων στον 
προηγούµενο διευθυντή. 
 Ποια ε ίναι  τα καινούρια δύο παράνοµα που λέει ,  το πρώτο που 
εισηγείται , σ’ ένα θέµα έγκρισης των κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων 
του Πολιτ ιστικού Κέντρου όπου υπήρχε µία προηγούµενη.. , ξέρει  και  ο 
συνάδελφος ο Νεονάκης, µια προηγούµενη αλληλογραφία µε τον 
εργολάβο, όπου χρειαζότανε µε βάση κάποια τροποποίηση της µελέτης 
µια αλλαγή των κλιµατιστικών µονάδων, η οποία δεν θα ξεπερνούσε σε 
κόστος τα 50.000 ευρώ, έρχεται  και  ε ισηγείται  αποδεχόµενος πλήρως το 
αίτηµα του εργολάβου να γίνει  αυτή η αντικατάσταση των κλιµατιστικών 
µονάδων από 50.000 σε 400.000, µε κοστολόγηση 450.000 ευρώ, 
δηλαδή στο εννιαπλάσιο του κόστους.  Εδώ θα φαγωθούν λεφτά 
συνάδελφοι,  θα γίνει  τέτοια κακοδιαχείριση που θα φαγωθούν λεφτά, ένα 
αυτό. 
 Και δεύτερο…, φαίνεται  δηλαδή κατευθείαν, το ψάρι που λένε 
βρωµάει  από το κεφάλι και  από τη πρώτη µέρα. 
 Και δεύτερο, εγκαινιάζεται  η εξής µέθοδος για όσους ξέρουν από 
δηµόσια έργα.  Όλοι ξέρουνε ότι  προκειµένου να γίνει  µια νέα εργασία, 
χρειάζεται  να συνταχθεί  ανακεφαλαιωτικός πίνακας…, βέβαια ξέρουµε 
ότι  σε πάρα πολλές εργολαβίες όταν φαίνεται  ότι  κάποια εργασία πρέπει  
να γίνει  και  δεν υπάρχει  ο χρόνος να συνταχθεί  ο ανακεφαλαιωτικός 
πίνακας, πολλές φορές δίνουν και  κάποιες προφορικές εντολές, 
προχώρα, µην περιµένεις, επίκειται  η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα.  Αυτή ε ίναι  η µία µέθοδος. 
 Η δεύτερη µέθοδος όµως η οποία εγκαινιάστηκε τώρα και  
αποδεικνύει  την παρανοµία ε ίναι  η προέγκριση, η µέθοδος της 
προέγκρισης εκτέλεσης εργασιών λόγω του επείγοντος χαρακτήρα.  
Όπου δηλαδή προεγκρίνεις πριν την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα ότι  µία, δυο, τρεις, πέντε, δέκα εργασίας µπορούνε λόγω του 
επείγοντος και  λόγω του ότι  δεν έχουνε εγκριθεί  ακόµα και  δεν έχουνε 
ενταχθεί  σε ανακεφαλαιωτικό να γίνουνε, δίνεις εντολή στον εργολάβο να 
τ ις εκτελέσει  και  εκκρεµεί  η εκ των υστέρων έγκριση από την 
προϊσταµένη αρχή ή από την αρχή που χρηµατοδοτεί  το έργο, εν 
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προκειµένω και από το Υπουργείο Πολιτ ισµού που χρηµατοδοτεί , η 
έγκριση εάν θα ενταχθούνε στον ανακεφαλαιωτικό ή όχι . 
 Το θέµα ε ίναι  όµως ότι ,  µε την προέγκριση αυτή δηµιουργούνται  
τετελεσµένα απέναντι  στην άλλη υπηρεσία, δηλαδή στο Υπουργείο 
Πολιτ ισµού που είναι  πρόβληµα να ‘ρθει  εκ των υστέρων και  να πει  ότι  
όχι ,  µου έκανες κακή κοστολόγηση ή έκανες κακούς υπολογισµούς και  
δεν πρέπει  την προέγκριση να την επικυρώσω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   ∆ίνονται  τ ιµές στην προέγκριση; 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Φυσικά δίνονται  τ ιµές προέγκρισης και  µάλιστα 
απαράδεκτες τ ιµές και  υπάρχει  και  για τα µάτια του κόσµου η διατύπωση 
που λέει  ότ ι ,  υπόκειται  αυτή η τ ιµή που δίνεται  µε την προέγκριση στην 
τελική έγκριση µέσω του ΑΠΕ, αλλά όµως όλοι ξέρουµε ότι  όταν έχει  
ικανοποιηθεί  ο εργολάβος ή όταν µάλιστα έχει  εγκριθεί  και  λογαριασµός 
και  έχει  πληρωθεί  ο εργολάβος, είναι  δύσκολο να πας να πεις µετά ότι  
θα σου συµψηφίσουµε ή θα τα πάρουµε πίσω, γιατί  αυτός έχει  ήδη 
δηµιουργήσει  έννοµο συµφέρον για να προσφύγει  και  σε οποιοδήποτε 
δικαστήριο. 
 Εν πάση περιπτώσει,  η µέθοδος των προεγκρίσεων και εάν ακόµα 
προβλέπεται  από το νόµο να χρησιµοποιε ίται  µε το σταγονόµετρο σε 
ορισµένες περιπτώσεις πραγµατικά επείγουσες, δεν µπορεί  να ε ίναι  ο 
κανόνας.  Και αυτή τη στιγµή σας λέω δεν έχει  συµπληρωθεί  µήνας από 
την τοποθέτηση του Αναστασάκου ως νέου διευθυντή παράνοµα του 
έργου, έχουµε σωρεία τέτοιων εγκρίσεων.  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   …σε σχέση µε το τ ι  συζητάµε για το ίδιο το Πολιτ ιστικό 
Κέντρο ότι ,  επειδή πρόκειται  για καραµπινάτες παρανοµίες οι  οποίες θα 
επισηµανθούν και  επειδή θα υποχρεωθεί  να παρέµβει  και  Εισαγγελέας 
για τ ις περιπτώσεις των κακοδιαχειρίσεων, το Τεχνικό Επιµελητήριο δεν 
µπορεί  να το παίξει  στρουθοκάµηλος, δεν µπορεί  να στρουθοκαµηλίσει ,  
πρέπει  να πάρει  µία θέση.  Ένα αυτό. 
 Το δεύτερο που θέλω να πω είναι  ότι ,  εδώ πραγµατικά και  γ ι ’  αυτό 
έκανα και  τη γενίκευση στο δεύτερο κοµµάτι  της ε ισήγησης, λέω ότι  εδώ 
χρειάζεται  να δούµε όλο το κύκλωµα ενός δηµόσιου έργου, γιατί  µε τ ις 
πολιτ ικές παρεµβάσεις των διαφόρων, διάφορες πτυχές που έχουνε να 
κάνουνε µε το κύρος των µηχανικών βγαίνουν στη δηµοσιότητα. 
 Σ’ ένα τέτοιο έργο µεγάλο µηχανικοί  ε ίναι  και  οι  µελετητές, 
µηχανικοί  ε ίναι  και  µέσα στην εταιρεία που κατασκευάζει  το έργο, ε ίτε 
διευθυντ ικά στελέχη της εταιρείας – είτε προσωπικό, µηχανικοί  είναι  και  
στην επίβλεψη, µηχανικοί  ε ίναι  και  µέσα στο ∆ήµο, πολιτ ικά πρόσωπα, ο 
Αντινοµάρχης, ο Αντιδήµαρχος, τα διάφορα πολιτ ικά πρόσωπα, 
µηχανικοί  ε ίναι  και  µέσα στα συνεργεία ενδεχόµενα που θα δουλεύουνε 
στα πλαίσια της κατασκευής του έργου, µηχανικοί  είναι  και  αυτοί  που 
είναι  στην επιτροπή παρακολούθησης, µηχανικοί  είναι  και  στο τεχνικό 
συµβούλιο που παρακολουθεί  την εκτέλεση του έργου, µηχανικοί  ε ίναι  
και  αυτοί  που συµµετέχουνε στον τεχνικό σύµβουλο, µια εταιρεία δηλαδή 
που έχει  προσλάβει  ο ∆ήµος για να δίνει  συµβουλές ε ίτε για την πορεία 
των τροποποιήσεων της µελέτης – ε ίτε σε σχέση µε διάφορα ερωτήµατα 
του εργολάβου.  ∆ηλαδή εµπλέκονται  µηχανικοί  από πολλές θέσεις και  
από πολλούς ρόλους. 
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 Εγώ δεν θέλω να πω ότι  σ’ ένα τέτοιο έργο φαίνεται  η συνοχή των 
µηχανικών και  η συναδελφικότητα, δηλαδή βγάζει  ο ένας τα µάτια του 
αλλουνού και  µάλιστα µε αισχρό αντιδεοντολογικό τρόπο 
καταρρακώνοντας ο ένας το κύρος του αλλουνού ή καρφώνοντας ή 
εκθέτοντας ο ένας τον άλλο, δεν θέλω να το ρίξω σ’ αυτό το 
ηθικοπλαστικό να το πω έτσι ,  αλλά επειδή οι  ρόλοι αυτοί  που έχουνε οι  
διάφοροι µηχανικοί  έχουνε να κάνουνε µε συµφέροντα.  ∆ηλαδή το 
πρώτο ε ίναι  ο εργολάβος, η ανάδοχος εταιρεία, η οποία είναι  µια µεγάλη 
εταιρεία, προφανώς προσδοκά την εκτέλεση του έργου να έχει  κέρδη 
χρησιµοποιώντας θεµιτά και  αθέµιτα µέσα. 
 Το δεύτερο ε ίναι  η πολιτ ική, τα πολιτ ικά πρόσωπα, γιατί  τα 
πολιτ ικά πρόσωπα είναι  που διαπλέκονται  µε τον εργολάβο και  
ικανοποιούνε ή όχι  τ ις παράνοµες απαιτήσεις τους.  Εκεί  όµως που 
µπορεί  εµείς να µιλήσουµε πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε το ρόλο των 
τεχνικών, να ξεφύγουµε από το ηθικοπλαστικό και  να µιλήσουµε, ε ίναι  
αυτό που ανάφερα µέσα στην ε ισήγηση.  Εγώ δεν είµαι  λάτρης όλων των 
νόµων όπως ξέρετε πολύ καλά, και  θεωρώ ότι  πάρα πολλοί νόµοι  έχουνε 
πάρα πολλά κενά και  θα έπρεπε ορισµένοι να ανατραπούνε ή να 
αλλάξουνε ριζικά, αλλά σε σχέση µε τον διακριτό ρόλο στα πλαίσια της 
εκτέλεσης ενός έργου της διευθύνουσας υπηρεσίας, δηλαδή της 
υπηρεσίας που έχει  πάρει  µια εγκεκριµένη µελέτη, που έχει  πάρει  ένα 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό, που έχει  πάρει  ένα χρονοδιάγραµµα και  το 
υλοποιε ί  χρησιµοποιώντας τ ις επιστηµονικές και  τεχνικές της γνώσεις και  
εισηγούµενη ενδεχόµενα τροποποιήσεις ή συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από τη πορεία του έργου προς τη προϊσταµένη αρχή.   
 Αυτή η υπηρεσία λοιπόν η διευθύνουσα εάν δεν αφήνεται  να παίζει  
επιστηµονικά και  τεχνικά µε επάρκεια το ρόλο της, αλλά έρχεται  ο κάθε 
άσχετος όπως λέω, και  λέει  ότ ι  ξέρεις, γ ιατί  έβαλες αυτές τ ις 
προδιαγραφές;  Γιατί  κάνεις αυτό;  Γιατί  κάνεις ετούτο και  δεν κάνεις το 
άλλο;  Ή να εµφανίζεται  και  ένας µηχανικός άσχετος, εννοώ τον 
Αντιδήµαρχο, ο οποίος ορίζεται  διευθύνων σύµβουλος και  λέει ,  τώρα 
που εγώ ανάλαβα θα τα κάνω όλα.. ,  παραµερίζω την τεχνική υπηρεσία, 
θα τα κάνω εγώ όλα να πάνε ρολόι,  να ρολάρουνε άψογα.  Ε, ναι ,  µα 
τότε εσύ ο ίδιος δ ίνεις το παράδειγµα της υποβάθµισης της τεχνικής σου 
υπηρεσίας.  Και µάλιστα µιας τεχνικής υπηρεσίας που δεν φρόντισες ως 
πολιτ ικό πρόσωπο να αναβαθµιστεί .  ∆ηλαδή εδώ συζητούσαµε πριν από 
λίγο καιρό ότι  αυτοί  οι  πολιτ ικοί  προϊστάµενοι οι  µηχανικοί  που 
αχρηστεύουνε τώρα, που βγάζουνε άχρηστες τ ις τεχνικές υπηρεσίες όταν 
τους σηκώνουνε λίγο κεφάλι,  ε ίναι  αυτοί  που ε ισηγούνται  την κάλυψη 
των κενών µε 4ωρίτες, οι  ίδιο ι .  Είναι  αυτοί  που χλευάζουν όταν 
υπογράφεται  µία σύµβαση έργου και  έχει  µία σχετικά αξιοπρεπή τ ιµή, 
χλευάζουν τους µηχανικούς ότι  παίρνουνε πολλά και  δεν αποδίδουνε 
τόσα όσα πληρώνονται .   Είναι  αυτοί  που κάνουνε ό,τ ι  µπορούνε δηλαδή 
για την υποβάθµιση των υπηρεσιών και  σε επίπεδο µελετητών και  σε 
επίπεδο τεχνικών υπηρεσιών εφαρµογής υλοποίησης των έργων.  ∆εν 
λέω όλοι οι  συνάδελφοι γενικά και  αόριστα την ευθύνη που βγάζει  ο ένας 
τα µάτια του αλλουνού, δεν ε ίναι  αυτή η τοποθέτηση µου, υπάρχουνε 
ευθύνες που ξεκινάνε από τη θέση και  τα συµφέροντα που έχει  ο κάθε 
φορέας που εµπλέκεται  στην εκτέλεση ενός έργου. 
 Τελειώνω… 
 



σελίς 45  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. /Τ.Α.Κ. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι συνάδελφοι,  αυτά ισχύουν στις 
τοποθετήσεις.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε ξέρετε πόση ώρα µιλάει ;   
Όλο άρνηση είσαστε συνάδελφοι… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όλο άρνηση είσαστε συνάδελφοι. 
 
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ:   Είµαστε άνθρωποι και  έχουµε οικογένειες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και τ ι  σχέση έχει  το ένα µε το άλλο; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα τ ι  ε ίναι  αυτά τα πράµατα που λες τώρα συνάδελφε; 
 
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ:   Τι  λέω; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ναι,  τ ι  λες;  Κανένας δεν… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σε παρακαλώ συνάδελφε, να ε ίσαι  πιο 
κόσµιος και  οι  κατηγορίες σου να ε ίναι  ελεγµένες. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν άκουσα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σου ε ίπε κανένας συνάδελφε τ ι  ώρα θα 
λήξει  η συνεδρίαση και  µου ζητάς και  το λόγο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έχει  όσο χρόνο χρειάζεται  συνάδελφοι.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Τελειώνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι, όλο διαµαρτύρεστε 
συνέχεια όταν µιλάει  µία παράταξη εδώ µέσα. Όταν µιλάτε εσείς καλά τα 
λέτε και  οι  άλλοι  πρέπει  να σας ακούνε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  στ ις τοποθετήσεις βάζοµε χρόνο, 
ανοίξτε το κανονισµό, ανοίξτε το κανονισµό. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Να πω ένα τελευταίο για να τελειώσω.   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  συνάδελφοι δεν µπορείτε να 
ακούτε κανέναν άλλο; 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Να σας πω κάτι ,  εάν είµαι  λίγο αναλυτικός είµαι  επειδή 
φοβάµαι ότ ι  ορισµένοι συνάδελφοι θα σηκωθούν αµέσως µετά και  θα 
πούνε ότι  εµείς δεν είµαστε δικαστές για να κρίνουνε, να µην πάρουµε 
θέση.  Γι ’  αυτό ε ίµαι  λίγο αναλυτικός για να σας δώσω στοιχεία για να 
κρίνετε,  έτσι ;   Ακούτε συνάδελφοι;   Γ ια σας το λέω που διαµαρτύρεστε. 
 Να σας πω ακόµα το τελευταίο.  Επειδή φοβάµαι ότι  ορισµένοι 
συνάδελφοι θα πουν ότ ι , µα ναι , ενδεχόµενα αυτός ο Λατρώνης, ο 
οποίος αποπέµφθηκε, να µην έκανε καλά τη δουλειά του ως µηχανικός, 
γιατί  διαβάζουµε και  στις εφηµερίδες σκόπιµα διοχετευµένα 
δηµοσιεύµατα τ ις τελευταίες µέρες ότι  από τη µέρα που άλλαξε η 
διοίκηση του Πολιτ ιστικού Κέντρου έχουνε πολλαπλασιαστεί  οι  ρυθµοί 
εκτέλεσης του έργου.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό φαίνεται  συνάδελφε, µε 
συγχωρείς, φαίνεται  στο πεδίο. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Είδατε λοιπόν, καθίστε να σας πω.  Ναι , να βλέπουµε, µόνο 
να βλέπουµε να µην σκεφτόµαστε;  Το µυαλό γιατί  το έχουµε;  Το κεφάλι 
δεν το έχουµε για να φοράµε καπέλο.  Με συγχωρείτε, δηλαδή εσείς 
καθόλου δεν βάζετε µε το µυαλό σας που έχετε και  εµπειρία στα δηµόσια 
έργα ότι  ο εργολάβος, ο οποίος πίεζε για την αλλαγή της διοίκησης του 
έργου, κρατούσε τους ρυθµούς του τόσο καιρό για να µπορέσει  να 
εµφανίσει  τώρα αυξηµένους ρυθµούς µετά την αλλαγή της διοίκησης;  
Καθόλου δεν περνάει  από το µυαλό σας αυτή η απλή – απλοϊκή σκέψη;  
Καθόλου. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Αλλά εγώ θέλω να σας πω το εξής… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό ας το σκεφτεί  ο καθένας.
 Λοιπόν συνάδελφε συνέχισε. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Εγώ θέλω λοιπόν να πω το εξής, επειδή µπορεί  να 
πλανάται το ερώτηµα και  µπορεί  να γίνει  και  επιχείρηµα, µήπως ο 
συγκεκριµένος τεχνικός διευθυντής ήτανε κακός;  Να το πω έτσι ,  του 
καταµαρτυρούνε και  διάφορα, βγήκε και  ο ∆ήµαρχος από τη τηλεόραση 
και  έλεγε ότι  ε ίναι  ανεπαρκής.  
 Εµείς,  κοιτάξτε, ως παράταξη δεν θα υπερασπιστούµε κανένα από 
την άποψη του πως ασκεί  το ρόλο του, γιατί  πραγµατικά µπορεί  ο 
καθένας από µας όταν βρεθεί  σε µία τέτοια υπεύθυνη θέση να έχει  και  
αδυναµίες και  ενδεχόµενα µπορεί  να έχει .   Αλλά θέλω ως αποτρεπτικό 
αυτού του επιχειρήµατος να σας πω το εξής, ότι  ο συγκεκριµένος 
διευθυντής δεν ενεργούσε – όπως ορισµένοι του καταµαρτυρούνε – 
µοναχός του.  ∆ηλαδή υπήρχε επιτροπή παρακολούθησης, όσο καιρό 
θυµάµαι την επιτροπή παρακολούθησης από τον καιρό της ολοκλήρωσης 
της µελέτης που συµµετείχε και  εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου και  µετά 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η επιτροπή παρακολούθησης ε ίχε 
αναλυτική ενηµέρωση για όλες τ ις εξελίξε ις,  πάντα έπαιρνε θέση, σε 
πολλές περιπτώσεις συµφωνούσε µε τους χειρισµούς του διευθυντή, σε 
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πολλές περιπτώσεις δεν συµφωνούσε και  ο διευθυντής πάντα έπαιρνε 
υπόψη του το τ ι  έλεγε η επιτροπή παρακολούθησης.  Ένα. 
 Λειτουργούσε τεχνικό συµβούλιο στη ∆ΕΠΤΑΗ µε το συνάδελφο το 
Λατρώνη το διευθυντή, µε το συνάδελφο το Τρουλλινό και  µε το 
συνάδελφο το Μανόλη το Βασιλάκη που ήτανε Πρόεδρος της επιτροπής, 
Προεδρεύων της επιτροπής παρακολούθησης και  πρώην Πρόεδρος του 
Τ.Ε.Ε..  Απ’ ότι  θυµάµαι και  απ’ ότι  ξέρω και µπορεί  αυτό εύκολα να το 
διαπιστώσει κανείς,  είχε πάντα πλήρη ενηµέρωση για τ ις εξελίξε ις το 
τεχνικό συµβούλιο και  πάντα εξέφραζε οµόφωνη γνώµη, εκτός από λίγες 
περιπτώσεις.   Θεόφιλε αυτό θα µπορείς να το πεις εσύ, νοµίζω ότι  ήτανε 
στο 99% των περιπτώσεων οµόφωνες οι  γνώµες, άρα δεν ήτανε του ενός 
ανδρός διοίκηση. 
 Επίσης, στο διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΠΤΑΗ, γινότανε συνεχώς 
σε όλη τη φάση της κατασκευής αναλυτική ενηµέρωση και το διο ικητικό 
συµβούλιο της ∆ΕΠΤΑΗ ενέκρινε. Είχε πάντα συλλογική ευθύνη.   

Άρα όταν επί τόσο διάστηµα µε χειρισµούς συλλογικών οργάνων 
δεν διαπιστώνεται  ευθύνη του διευθυντή, αντίθετα υπήρχαν αρκετές 
επισηµάνσεις ότι  ο εργολάβος και  µε κάλυψη της δηµοτικής αρχής 
κωλυσιεργούσε την εκτέλεση του έργου, και  η δηµοτική αρχή του έδινε 
συχωροχάρτι .   Το να έρχεται  εκ των υστέρων λοιπόν το επιχείρηµα ότι  
για όλα φταίε ι  ο διευθυντής, νοµίζω ότι  δεν ε ίναι  δεοντολογικά σωστό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, συνάδελφοι ερωτήσεις,  θέλει  
να υποβάλλει  κανείς ερώτηση;  Μονιάκης, άλλος;  Και εγώ θέλω να κάνω 
µία ερώτηση.  Συνάδελφε Μονιάκη στο Βήµα. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Εντάξει ,  η ερώτηση µου είναι  λίγο.. ,  εγώ είµαι  λίγο έξω απ’ 
όλα αυτά όπως ξέρετε όλοι  σχεδόν, η ερώτηση µου και η απορία µου 
είναι  η εξής, πρώτον, το Εργατικό Κέντρο, δεν ξέρω εάν το έχετε δει  
καθόλου κ.λ.π.,  δικαιούται  να ορίζει  εκπρόσωπο κάποιον που δεν ε ίναι  
στη δύναµη, ανήκει  σε κάποιο σωµατείο ο συνάδελφος δηλαδή που 
ορίστηκε εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου;  ∆εν ξέρω εάν το έχετε 
δει  αυτό, αλλά εµένα προσωπικά µου κάνει  εντύπωση. 
 Και ένα δεύτερο, εγώ τυχαία άκουσα κάποιο βράδυ στη τηλεόραση 
σε βραδινή ώρα, επανάληψη δηλαδή των ε ιδήσεων των 6:00 και  7:00 η 
ώρα, τα ξηµερώµατα το ∆ήµαρχο να µιλάει  και  να λέει , ένας από τους 
ισχυρισµούς που ε ίπε ήτανε ότι ,  ακριβώς ο Λατρώνης έκανε του 
κεφαλιού του και  εδώ προχώρησε σε µία αντικατάσταση κλιµατιστικών 
που θα µας επιβαρύνει  µε 500.000 το έργο.  Εσύ Στέλιο τα ε ίπες λίγο 
ανάποδα, έτσι ;   Είναι  έτσι  δηλαδή τελικά;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό το άκουσα και  εγώ. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Εγώ το άκουσα µε τα αφτιά µου γι ’  αυτό το ρωτάω, για να 
ξέρω και τ ι  µου γίνεται .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ Στέλιο θα σου κάνω δυο 
ερωτήσεις.   Αναφέρεις στην πρώτη σελίδα, εκεί  που λες στην ε ισήγηση 
«µε δηµόσια χρηµατοδότηση», τώρα δεν γίνεται  µε δηµόσια 
χρηµατοδότηση;  Υπάρχει  κίνδυνος να αλλάξει ;  
 Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι  το εξής, 
προβλέπεται  καταρχάς από τον κανονισµό λειτουργίας του 2000 και  η 
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θέση του διευθύνοντος συµβούλου και  ορίζεται  και  εκεί  ότ ι  αυτός έχει  το 
δικαίωµα να ορίσει  τους διευθυντές.  Εάν πάµε και  στον κανονισµό, 
διευθυντής στο τµήµα µπορεί  να είναι  και  οικονοµολόγος απ’ ότι  λέει ,  
διότι  το τµήµα που ήταν διευθυντής ο Λατρώνης… 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Το αναπτυξιακό τµήµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  το αναπτυξιακό τµήµα 
προβλέπεται  να είναι  και  οικονοµολόγος, δεν ε ίναι  υποχρεωτικά να ε ίναι  
τεχνικός.  Εάν η ∆ΕΠΤΑΗ είχε ορίσει  οικονοµολόγο αντί  τον Λατρώνη, 
δεν ξέρω εάν τον προσέλαβε.. ,  ποιος θα επέβλεπε το έργο;  Υπήρχε 
τεχνική υπηρεσία;  ∆ηλαδή η άσκηση των καθηκόντων προϊσταµένου – 
διευθυντού πρέπει  να ε ίσαι  κατά κάποιο τρόπο µόνιµος υπάλληλος, δεν 
µπορείς να είσαι  επί συµβάσει , δηλαδή ποιος τα ασκούσε αυτά τα 
καθήκοντα;  Και ο ∆ήµος απ’ ότι  διαβάζω..,  εδώ έχω όλη την ίδρυση της 
∆ΕΠΤΑΗ, από τότε που ήτανε ∆ΕΤΑΗ, τόσα χρόνια δε σκεπτότανε;  Γ ιατί  
βλέπω στη πορεία ότι  έχει  αλλάξει ,  από το ∆ΕΤΑΗ έγινε ∆ΕΠΤΑΗ µε 
στόχο την υλοποίηση αυτού του έργου, τόσα χρόνια δεν ε ίδε ότι  δεν έχει  
τα στελέχη, τα τεχνικά στελέχη να εκτελέσει  αυτό το έργο, ούτως ώστε 
εάν…, όταν έπαιρνε άδεια αυτός ο άνθρωπος ποιος υπέγραφε τους 
λογαριασµούς;  Ποιος επέβλεπε; Τι  γινότανε εκεί  πέρα;  Αυτές τ ις δύο 
ερωτήσεις θέλω. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   ∆εν έχει  άλλες ερωτήσεις. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Ποιος δηλαδή προχωρούσε να υπάρχει  ένας 
αναπληρωτής; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ακριβώς, για µένα αυτή ε ίναι  η 
µεγαλύτερη ευθύνη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αορίστου χρόνου ε ίναι .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Υπάλληλος της ∆ΕΠΤΑΗ είναι .    
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι  αορίστου, ιδιωτικού δικαίου ε ίναι  
η ∆ΕΠΤΑΗ. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Λοιπόν οι  ερωτήσεις µε τη σειρά.  Ο Μύρων ρώτησε πως ο 
Αναστασάκος που ε ίναι  µηχανικός, µάλιστα ε ίναι  συνταξιούχος 
στρατιωτικός, αξιωµατικός της Αεροπορίας, βρέθηκε να προτείνεται  ως 
εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου.  ∆εν ανήκει  σε κανένα σωµατείο 
της δύναµης του Εργατικού Κέντρου, ε ίναι  πραγµατ ικά απορίας άξιο.  
Αλλά να σας πω τώρα πρακτ ικά, επειδή ήτανε πιο βολικό µέσω του 
Εργατικού Κέντρου.. ,  αυτός ε ίναι  στέλεχος της παράταξης Κουράκη, της 
Ηράκλειας Πρωτοβουλίας που συνεργάζεται  µε τον Κουράκη, επειδή 
ήτανε µέσω του Εργατικού Κέντρου πιο βολικό να περάσει  
αλεξιπτωτιστής… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Πιο ελεγχόµενος. 
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ΟΡΦΑΝΟΣ:   Ελεγχόµενος, να περάσει  αλεξιπτωτιστής στο διο ικητικό 
συµβούλιο της ∆ΕΠΤΑΗ και στη συνέχεια να οριστεί  τεχνικός δ ιευθυντής, 
γι ’  αυτό ε ίπανε στο Εργατικό Κέντρο απόσυρε τον… 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ξέρετε εάν ο νόµος λέει  ποιους εκπροσώπους ορίζε ι  το 
Εργατικό Κέντρο; 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Αυτό ε ίναι  θέµα του Εργατικού Κέντρου, δεν µπαίνουµε στα 
εσωτερικά του Εργατ ικού Κέντρου, ας το βρούνε µεταξύ τους αυτό.  
Πάντως στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που υπήρξε µία παρόµοια ερώτηση 
γιατί  τον προτείνει  το Εργατικό Κέντρο, ε ίπε κάποιος που ε ίναι  στη 
διοίκηση του Εργατικού Κέντρου ότι  εµείς λέει  τον ε ίχαµε σύµβουλο σε 
κάποιες άλλες υποθέσεις και  µας έκανε καλά τη δουλειά µας στο 
Εργατικό Κέντρο και  γ ι ’  αυτό τον ορίσαµε εκπρόσωπο τώρα.  Τώρα 
όποιος θέλει  ας συνεννοηθεί .  
 Λοιπόν, το παράνοµο ίσως δεν είναι  τόσο αυτό, αυτό είναι  απορίας 
άξιο γιατί  τη σύλληψη δηλαδή αυτού του σχεδίου, το παράνοµο είναι  το 
άλλο, πως ένα µέλος της διοίκησης του διοικητικού συµβουλίου της 
∆ΕΠΤΑΗ ταυτόχρονα ορίζεται  και  τεχνικός διευθυντής.  Αυτό ε ίναι  
ασυµβίβαστο. 
 Τώρα σε σχέση µε τα κλιµατιστικά.  Και ο ∆ήµαρχος και  άλλοι  
διάφοροι που βγαίνουνε στις τηλεοράσεις και  στα ραδιόφωνα και  
ιδιαίτερα στη ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, παραπληροφορούνε ασύστολα.  Στη βάση του 
σχεδίου ότι  όσο πιο πολύ λάσπη πετάξουµε στον µέχρι τώρα διευθυντή, 
τόσο πιο πολύ θα δικαιολογηθούµε την ευνοϊκή µας στάση απέναντι  στον 
εργολάβο στο εξής, αυτά τα δύο πάνε µαζί .  Για τα κλιµατιστικά ε ίναι  έτσι  
που σας το ε ίπα. 
 Τώρα σε σχέση µε την ερώτηση του Ριχάρδου, γ ια τη δηµόσια 
χρηµατοδότηση.  Μέχρι στιγµής ο δηµόσιος χαρακτήρας που έχει  µέσω 
του ∆ήµου, διασφαλίζεται  και  µε τη δηµόσια χρηµατοδότηση που έχει  
στη κατασκευή το Πολιτ ιστικό Κέντρο.  ∆ηλαδή µέχρι στιγµής ήτανε µία 
πηγή χρηµατοδότησης το πρόγραµµα Πολιτ ισµός του Υπουργείου 
Πολιτ ισµού που εντάσσεται  στο 3ο  Κοινοτικό Πλαίσιο µε 17 εκατοµµύρια 
ευρώ, το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ που ελέγχεται  από τη Περιφέρεια αλλά µε 
µια διάθεση κονδυλίων από την απόφαση του Υπουργείου µε 4 
εκατοµµύρια ευρώ για το άλλο τµήµα του έργου, και  υπάρχει  και  µια 
χρηµατοδότηση των Ιδρυµάτων Καλοκαιρινού που είναι  νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, έτσι  δεν ε ίναι ;   Με 3 εκατοµµύρια ευρώ.   

Προφανώς δεν επαρκεί  αυτό για την ολοκλήρωση του έργου και  
ακριβώς επειδή το ένα, το πιο µεγάλο κοµµάτι  της χρηµατοδότησης λήγει  
στις 31/12ου  και  δεν ξέροµε ακόµα τ ι  θα γίνει  µετά, δηλαδή και  πως θα 
χειριστεί  η κυβέρνηση ή Ευρωπαϊκή Ένωση τη διαχείριση του 
υπολοίπου, των αδιάθετων απορρόφητου υπολοίπου ή πως θα 
διαχειριστεί  το κοµµάτι  που έχει  ήδη διατεθεί  εφόσον το έργο δεν θα έχει  
ολοκληρωθεί,  και  επειδή δεν ξέροµε εάν θα υπάρξει  και  µία συνολική 
κυβερνητική ρύθµιση για όλα τα έργα που ε ίναι  σ’ αυτή τη κατηγορία στα 
πλαίσια του 3ου  Κοινοτικού Πλαισίου, γι ’  αυτό ε ίναι  πολύ πιθανό µετά 
από 2 µήνες, µετά από ενάµιση µήνα το έργο να βρεθεί  ξεκρέµαστο από 
άποψη χρηµατοδότησης.  Και  γι ’  αυτό εµείς ανησυχούµε ιδιαίτερα στη 
σηµερινή φάση, µήπως µπροστά στις δυσκολίες της συνέχισης της 
χρηµατοδότησης εµφανιστούνε ε ίτε κάποιοι  χορηγοί να πούνε θα 
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βάλουµε και  εµείς λεφτά µε κάποια ανταλλάγµατα, α! το συγκρότηµα 
Λαµπράκη είναι  στη πόρτα και  περιµένει ,  ή µπορεί  να εµφανιστεί  ο ίδιος 
ο ανάδοχος και  να πει  ότι ,  εγώ εάν µου πείτε µια µορφή παραχώρησης, 
µε κανένα Σ∆ΙΤ, ότι  θα ολοκληρώσω τη κατασκευή ή εάν έχοµε τη 
γέφυρα τη λεγόµενη από πολλές πλευρές προς το 4ο  Κοινοτ ικό Πλαίσιο 
Στήριξης, η οποία όµως προϋποθέτει  κάποια µορφή και  δεν ξέρουµε πως 
αυτό θα εκφραστεί  στη πράξη, συγχρηµατοδότησης από ιδ ιωτικούς 
φορείς.  Άρα δηλαδή η δηµόσια χρηµατοδότηση, εάν δεν υπάρχει  σ’ αυτή 
τη φάση κάποια επαγρύπνηση, µπορεί  να τεθεί  σε κίνδυνο. 
 Ως προς το ερώτηµα που έκανε ο Ριχάρδος για τον κανονισµό της 
∆ΕΠΤΑΗ.  Ο κανονισµός της ∆ΕΠΤΑΗ έχει  ένα άρθρο στην αρχή – αρχή 
που λέει , αν κάτι  απ’ αυτά που λέµε παρακάτω δεν ε ίναι  νόµιµο ισχύει  ο 
νόµος.  Και αυτό το λένε όλοι  οι  κανονισµοί,  µήπως αυτός που τους 
συντάξει  µπορεί  να µην έχει  κτενίσει  όλες τ ις διατάξεις και  κάτι  βρεθεί  
παράνοµο.   

Εγώ να σας πω µέσα στο κανονισµό τον ισχύοντα της ∆ΕΠΤΑΗ 
υπάρχει  το εξής παράνοµο, στις αρµοδιότητες όχι  του ∆ιευθύνοντα 
Συµβούλου αλλά του τεχνικού διευθυντή λέει  ότ ι ,  δεν ε ίχε προβλέψει ότι  
µπορεί  να ήταν διευθυντής και  διευθύνουσα υπηρεσία ενός έργου όπως 
το Πολιτ ιστικό Κέντρο, λέει  ότ ι  επιβάλλεται  ο τεχνικός διευθυντής να 
συνυπογράφει τα έγγραφα ως διευθύνουσα υπηρεσία ενός έργου µε τον 
διευθύνοντα σύµβουλο.  Αυτό ε ίναι  παράνοµο, ε ίναι  αυτό που σας ε ίπα, 
δεν γίνεται ,  δηλαδή µε βάση τη νοµοθεσία των δηµοσίων έργων να ε ίναι  
διευθύνουσα υπηρεσία και  προϊσταµένη αρχή ένα και  αυτό και  να 
συνυπογράφουνε, πράγµα που το εφαρµόζει  παράνοµα τώρα ο 
Μαµουλάκης µε τον Αναστασάκο. ∆ηλαδή κάποια έγγραφα που είδα στο 
διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΠΤΑΗ τα συνυπογράφει και  η προϊσταµένη 
αρχή και  η διευθύνουσα υπηρεσία, µαζί  υπογραφή Μαµουλάκη – 
Αναστασάκου.  Είναι  παράνοµο αυτό το πράγµα, δηλαδή αυτό είναι  το 
πρώτο που θα ακυρωθεί,  δεν υπάρχει  καµία αµφιβολία δηλαδή ότι  θα 
ακυρωθεί.   Λέει  λοιπόν τέτοια ο κανονισµός. 
 Ως προς τον αναπτυξιακό τοµέα για να µην µπούµε σε πάρα 
πολλές λεπτοµέρειες, ο αναπτυξιακός τοµέας της ∆ΕΠΤΑΗ που λέει  ότ ι  
µπορεί  να ε ίναι  και  µηχανικός µπορεί  να είναι  και  εργολάβος… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  οικονοµολόγος. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Συγνώµη, οικονοµολόγος, µπορεί  να ε ίναι  και  µηχανικός – 
µπορεί  να ε ίναι  και  οικονοµολόγος, ο αναπτυξιακός τοµέας εκτός από τα 
τεχνικά έργα έχει  και  τη διαχείριση των ΚΑΠΗ, έχει  και  το Βοήθεια στο 
Σπίτ ι ,  έχει  και  κάτι  άλλα κοινωνικά προγράµµατα, µ’ αυτή την έννοια θα 
µπορούσε να ε ίναι  και  οικονοµολόγος.  Εάν ο δ ιευθυντής του 
αναπτυξιακού τοµέα ήτανε οικονοµολόγος, προφανώς δεν θα µπορούσε 
να ταυτίζεται  στο ίδιο πρόσωπο και ο διευθυντής της τεχνικής 
υπηρεσίας. 
 Τώρα στη συγκεκριµένη φάση ο διευθυντής του αναπτυξιακού 
τοµέα που ήτανε ο Λατρώνης, ήτανε το ίδιο πρόσωπο µε τον τεχνικό 
διευθυντή που ήτανε ο Λατρώνης γιατί  ήτανε µηχανικός, εάν ήτανε 
οικονοµολόγος θα έπρεπε να µπει  ένας άλλος µηχανικός.   

Γιατί  δεν προσέλαβε άλλους µηχανικούς η ∆ΕΠΤΑΗ;  Αντώνη, 
προφανώς τ ις προσλήψεις του προσωπικού δεν τ ις κάνει  ο δ ιευθυντής, 
τ ις κάνει  η διοίκηση, έτσι  δεν ε ίναι ;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Τ ις ε ισηγείται  όµως. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Τ ις ε ισηγείται .   Κοίταξε να σου πω κάτι ,  εδώ θα µπορούσες 
να το διασταυρώσεις από πάρα πολλές µεριές ότι  όχι  µόνο µέσα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο δυο χρόνια λέγαµε, δηλαδή επί της κατασκευής του 
Πολιτ ιστικού Κέντρου, ότι  πρέπει  να στελεχωθεί  η επίβλεψη, και  δεν 
λέγαµε ότι  θα πρέπει  να στελεχωθεί  µε ορισµένου χρόνου συµβάσεις,  θα 
µπορούσε να στελεχωθεί  και  µε υπαλλήλους αορίστου χρόνου.  Και µέσα 
στο διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΠΤΑΗ είχε ε ιπωθεί  πολλές φορές και  
στο τεχνικό συµβούλιο ε ίχε ειπωθεί  πολλές φορές. 
 Και να σου πω και  εγώ µία αποκάλυψη, και  ο επιθεωρητής 
δηµοσίων έργων που είχε ξανά ασχοληθεί  πριν από δύο χρόνια µε την 
κατασκευή του Πολιτ ιστικού Κέντρου, ε ίχε υποδείξει  ότ ι  για τη χρηστή 
διοίκηση του Πολιτ ιστικού Κέντρου πρέπει  απαραίτητα να στελεχωθεί  η 
τεχνική υπηρεσία και  τότε κώφευε η ∆ηµοτική Αρχή και  δεν προσέλαβε 
ούτε υπαλλήλους µηχανικούς αορίστου χρόνου, ούτε συµβασιούχους.  
Τώρα πριν από λίγους µήνες προσλήφθηκαν κάποιοι  µε σύµβαση και  
στελέχωσαν την τεχνική υπηρεσία.   

∆εν µπορεί  τώρα λοιπόν να καταλογίζεται  στο τεχνικό διευθυντή ότι  
ήτανε µοναχοκόκορας και  είχε αρνηθεί  να έχει  από δίπλα του και  άλλους 
µηχανικούς.  ∆εν ήτανε δικιά του ευθύνη, ήτανε ευθύνη αυτονών που του 
φορτώνουνε τώρα την ευθύνη έντεχνα γιατί  θέλουνε, ξανάλεω, να 
λασπώσουνε παντού για να κάνουνε ό,τ ι  παρανοµία περνάει  από το 
κεφάλι τους σε σχέση µε τον εργολάβο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι πάµε στο στάδιο των 
τοποθετήσεων.  
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Όχι τοποθέτηση, για συµπληρωµατική πληροφόρηση εάν 
ενδιαφέρεστε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  δεν µπορείς να λάβεις το λόγο, 
δυστυχώς. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Εγώ το ζητάω από την Αντιπροσωπεία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η Αντιπροσωπεία θα ε ίχε το δ ικαίωµα 
να ψηφίσει  εάν σου ε ίχα στείλει  πρόσκληση.  ∆εν έλαβες, αυτό λέει  ο 
νόµος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  πες µου για ποιον;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Για ποιον πες µου;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εκτός εάν έχουν πρόσκληση.  Η 
προηγούµενη φορά ήταν του Λεωνίδα του Λιανδράκη που πάλι δεν του 
έδωσα το δικαίωµα του λόγου αν θυµάσαι,  και  ήταν και  ο Θεόφιλος µέσα. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Του Κώστα του Ξυλούρη, θα θυµηθώ… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όσοι είχαν πρόσκληση, όλοι  ε ίχαν 
πρόσκληση.  Λυπάµαι πολύ, ξέρεις σ’ αγαπώ, σ’ εκτιµώ, αλλά δεν 
γίνεται . 
 Τοποθέτηση;  Κρασανάκης, άλλος;  Κασαπάκης… 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Αλλά αναγκάζεσαι,  έτσι ;   Πες το ωµά να…, πες το ωµά, 
αγαπάς, εκτιµάς, αλλά αναγκάζεσαι… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο νόµος… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ε, µα τ ι  λες;  Άντε Σταµατάκη φύγε 
από ‘δω πέρα, άντε  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Μίλα όµορφα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ε, µα κάθεσαι και  µου λες… 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   ∆εν σου ε ίπα ούτε να φύγει ,  ούτε να… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  µου λες αναγκάζοµαι,  
αναγκάζοµαι από ποιον;  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Είναι  κρίση δικιά µου αυτή, ότι  εσύ ξέρεις καλύτερα, 
εγώ δεν σε έβρισα ούτε σου ε ίπα τ ίποτα… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει ,  Μπριλάκις,  άλλος;  Άλλος;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   ∆ηλαδή ούτε εάν πάρει  απόφαση το Σώµα να µιλήσει  δεν 
µπορεί ;   
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αφού δεν έχει  πρόσκληση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν µπορεί .  Παιδιά επειδή σας έχω 
παρακαλέσει  άπειρες φορές… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  ξέρετε ποιο είναι  το πρόβληµα;  
Θα στο πω, πολλοί ζήτησαν να έρθουν και  τους είπα όχι .  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Για ποιο λόγο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έτσι,  εγώ αποφασίζω ποιον θα καλέσω 
συνάδελφε, την πρόσκληση την κάνει  ο Πρόεδρος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτή ε ίναι  η λειτουργία του Σώµατος. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Χούντα δηλαδή; 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Χούντα;  Μα τ ι  είναι  αυτές οι  φράσεις που λες τώρα;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα σοβαρά το λες συνάδελφε; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τ ι  ε ίναι  αυτό που λες;  Χούντα λέει  να αλλάξει  ο νόµος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κατάλαβε κάτ ι  συνάδελφε, ότι  εδώ 
µέσα δεν είναι  σύλλογος, δεν ισχύει  καταστατικό, δεν ισχύει  τ ίποτα το 
οποίο συντάσσεται  από τον καθένα όπως θέλει , εδώ ισχύει  νόµος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βεβαίως, εγώ δεν καλώ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Από το νόµο το λέει .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Χούντα ε ίναι  αυτό που λες εσύ, να αλλαχτεί  ο νόµος, 
αυτό είναι  χούντα, να αλλαχτεί  ο νόµος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν έχω πρόβληµα.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Τυπολατρία είναι  Γιάννη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  δεν ε ίναι  τυπολατρία, δυστυχώς 
έτσι  ε ίναι .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Πρόεδρε να πω κάτι  λ ίγο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ιαδικαστική;  Τι  θες να προτείνεις;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Να προχωρήσουµε στο επόµενο θέµα και  να σταλεί  
πρόσκληση στο συνάδελφο να µιλήσει  στην επόµενη Αντιπροσωπεία, να 
έρθει  το θέµα στην επόµενη Αντιπροσωπεία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν µπορούµε να προχωρήσουµε στο 
επόµενο θέµα, έφυγαν οι  ενδιαφερόµενοι του θέµατος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μπορεί  να υποβάλλετε αίτηµα να λήξη 
η συνεδρίαση, ό,τ ι  θέλετε κάνετε, υποβάλλετε τα αιτήµατα σας 
εγγράφως. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, έχετε στα χέρια σας 
συνάδελφοι και  το σχέδιο της απόφασης, εκτός από την ε ισήγηση θα 
τοποθετηθείτε και  στο σχέδιο της απόφασης.  Μπορεί  µεν να συµφωνείτε 
µε την ε ισήγηση, αλλά να διαφωνείτε µε το σχέδιο της απόφασης ή και  το 
αντίστροφο.   
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι, εάν το ζητήσει  το Σώµα εγώ θα 
τον καλέσω, ανεξάρτητα εάν ο Μπάκιντας λέει  χούντα, καταλάβατε 
συνάδελφοι;  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Έτσι νοιώθω Πρόεδρε, έτσι  νοιώθω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Νοιώθε ό,τ ι  θέλεις εσύ. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα µε συγχωρείς,  αυτό που λες ε ίναι  
παράλογο, εάν έρθουν 10 άνθρωποι εδώ θα µου πουν γιατί  δεν µε 
κάλεσες;  ∆εν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα συνάδελφε αυτό. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  µα τη λογική, ένα λεπτό, Βρέντζου 
µιλάω στο Μπάκιντα αυτή τη στιγµή που λέει  ότ ι  αυτή είναι  χούντα, 
δηλαδή εγώ ρωτώ κάτι ,  εάν έρθουν 10 θα µου πουν γιατί  δεν µε κάλεσες; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Συγνώµη, είπες εγώ έτσι  ήθελα, µε ύφος…, (δεν 
αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ είπα δεν κάλεσα, δικαίωµα µου.. ,  
είπες ποιος αποφασίζει  και  σου λέω εγώ. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   …είναι  δικαίωµα µου να το κρίνω χουντικό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κρίνετε το ό,τ ι  θέλεις.   Τρουλλινέ να 
σου κάνω µία ερώτηση, γιατί  ο συνάδελφος Μπάκιντας από άλλους 
χώρους προέρχεται .   Μου ζήτησες να σε καλέσω; 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   ∆ηλαδή από τ ι  χώρους προέρχοµαι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Από τον τρόπο που µιλάς. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εγώ µιλάω µε τη λογική. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Α, λογική, εδώ υπάρχουν νόµοι. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Μπορώ;  (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός 
µικροφώνου)…, και  του τεχνικού συµβουλίου, επειδή υπάρχει  και  
παραπληροφόρηση, που κατά τη γνώµη µου ε ίναι  κρίσιµη για να 
προφυλάξει  και  το Τ.Ε.Ε. στην όποια του απόφαση, µε αυτή την έννοια 
και  µε αυτή την προτροπή είµαι  σήµερα εδώ, ούτε σου ζήτησα 
πρόσκληση, ζήτησα το λόγο…, εάν νοµίζε ις ότι  δεν χρειάζεται… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν ε ίναι  θέµα εάν χρειάζεται  ή δεν 
χρειάζεται  Τρουλλινέ. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   ∆εν σου δίνει  τη δυνατότητα ο κανονισµός σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  µε την προϋπόθεση ότι  θα έχει  
σταλεί  πρόσκληση και  αποφασίζει  το Σώµα συνάδελφε.  Λοιπόν, εγώ εάν 
είχα αιτήµατα… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Σεβάσου πρώην µέλος της ∆ιοικούσας, πρώην µέλος της 
Αντιπροσωπείας, τόσα χρόνια προσέφερε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ αγαπητέ φίλε σέβοµαι το νόµο, 
εγώ σέβοµαι το νόµο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έλα απάνω, έλα απάνω. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Στο Βήµα, στο Βήµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έλα στο Βήµα. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Εγώ προσωπικά επειδή ε ίναι  πολύ αργά και  επειδή θέλω 
να ακούσω τι  λέει  ο Θεόφιλος, γιατί  πράγµατι  θα ξέρει ,  να το 
αναβάλουµε να το συζητήσουµε την άλλη φορά.  Εάν δεν αποφασίσετε 
αυτό που λέω εγώ κανένα πρόβληµα, να κάτσουµε εδώ όσο θέλετε. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Όχι ρε παιδί  µου, για να τηρηθεί  και  ο νόµος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Εγώ το λέω για να τηρηθεί  και  ο νόµος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εκείνο που θα σας διαβάσω 
συνάδελφε Μπάκιντα λέει  το εξής, η Αντιπροσωπεία αποφασίζει  να δοθεί  
ο λόγος και  σε µη µέλη της που έχουν προσκληθεί  και  παρίστανται  
κανονικά σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 7 του Ν.1486/ 
1984.  Άρα δεν αποφασίζω εγώ.   

Όσον αφορά την πρόσκληση, ε ίναι  καθαρά δικαίωµα του Προέδρου 
ποιους καλεί .   Ο Πρόεδρος καλεί  τα µέλη της Αντιπροσωπείας, εµένα δεν 
τέθηκε κανένα αίτηµα από τον συνάδελφο Τρουλλινό να τον καλέσω, 
τελείωσε. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τόση ώρα συζητάµε, ένα λεπτό θα είχε βγει  και  θα ε ίχε 
πει… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν ε ίναι  θέµα του να βγει  και  να πει .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Είναι  θέµα τάξης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι  θέµα τάξεως.  Λοιπόν, εάν θέλετε 
να διακόψετε τη συνεδρίαση, µάλλον να λήξει ,  ένα λεπτό, µπορούµε και  
να την λήξοµε τη συνεδρίαση, γιατί  ενδιάµεσα δεν έχω το δικαίωµα να 
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καλέσω, να αλλάξουν οι  συνθήκες.  Μπορεί  να υποβάλλετε ένα αίτηµα να 
λήξει  η συνεδρίαση και  µπορείτε και  να µου ζητήσετε ποιους θέλετε να 
καλέσω, διότι  στη συνέχεια µπορεί  να ζητήσει  να έρθει  το µισό διοικητικό 
συµβούλιο, όλοι  οι  µηχανικοί  που ε ίναι  στη ∆ΕΠΤΑΗ, στη ∆ΕΥΑΗ, στο 
∆ήµο, παντού, έτσι ;   Πως θα αποφασίσει  το Σώµα, το Σώµα συνεδριάζει .  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Μπορώ να µιλήσω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επί της διαδικασίας να µιλήσεις.  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Μου φαίνεται  ότι  ε ίναι  και  άδικο να αδικούµε.. ,  Πρόεδρε, 
όπως εσύ ε ίχες την ευθύνη για να φέρεις το θέµα στην Αντιπροσωπεία 
µε όλη τη σύνθεση των απόψεων που εσύ κρίνεις ότι  πρέπει  να 
ακουστούνε εδώ, µε τον ίδιο τρόπο επί της διαδικασίας ενίσταµαι για την 
πληρότητα της ενηµέρωσης που υπάρχει  προς όλους τους συναδέλφους.  
∆εν δέχοµαι τ ίποτα άτοµα σαν τον Θεόφιλο Τρουλλινό να µην µιλήσουνε 
εδώ, και  µε τον ίδιο λόγο προς τον Θεόφιλο τον Τρουλλινό και  προς τους 
συναδέλφους που είναι  στο ∆ήµο που δεν θα ακουστούνε σήµερα, 
δέχοµαι και  προτείνω να διακοπή η διαδικασία, να υπάρχει  σίγουρα 
πολύ πληρέστατη παρουσίαση και  κρίνω και µεταφέρω και άποψη της 
ΠΑΣΚ αυτό το θέµα να πάει  στη ∆ιοικούσα, ώστε να ακουστούν και  να 
έρθει  εδώ πέρα εισήγηση στην Αντιπροσωπεία. 
 Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να πάει  στη ∆ιοικούσα για να φέρει  
εισήγηση η ∆ιοικούσα;  Αυτό ε ίναι ;  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Την πληρότητα των απόψεων που εσείς… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Που εσείς;  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Που δεν καλέσατε όλα τα άτοµα που θα έπρεπε να 
καλέσετε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα συνάδελφε κοιτάξτε, κάπου έχετε 
µπερδέψει το ρόλο της Αντιπροσωπείας.  Η Αντιπροσωπεία δεν ε ίναι  
ούτε ανακριτ ικό γραφείο, ούτε δικαστήριο.  Σας εστάλη µία πρόσκληση, 
σας εστάλησαν και  ορισµένες ε ισηγήσεις,  εάν τ ις ε ίχατε διαβάσει ,  εάν 
είχατε διαπιστώσει ότι  έχετε ελλιπή ενηµέρωση, εγώ έχω ενηµέρωση από 
τον ίδιο τον Θεόφιλο τον Τρουλλινό, αυτό µου το έστειλε ο Θεόφιλος ο 
Τρουλλινός, όλες τ ις εφηµερίδες της Κυβερνήσεως που είναι  εδώ µέσα 
επί του θέµατος µου τ ις έστειλε ο Θεόφιλος ο Τρουλλινός.  Εγώ θα ήθελα 
να ρωτήσω από σας συνάδελφοι,  εκτός από την Πανεπιστηµονική, πόσοι 
προβληµατιστήκατε µε το θέµα που θα συζητηθεί  σήµερα;  Και πως 
προσπαθήσατε να διαφυλάξετε το Τεχνικό Επιµελητήριο και  την 
Αντιπροσωπεία όταν δεν έχετε την ενηµέρωση;  Την ψάξατε;  Την 
βρήκατε;  ∆εν την βρήκατε;  Γιατί  δεν στείλατε µία επιστολή ως ΠΑΣΚ, 
αφού βγαίνεις ως ΠΑΣΚ απάνω και λες αυτά; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα µε συγχωρείς,  έρχεστε τη τελευταία 
στιγµή να µου πείτε και  εγώ σας ρωτώ, το ψάξατε το θέµα;  
∆ιαπιστώσατε… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Μπορώ να τοποθετηθώ; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι, εάν λήξει  η συνεδρίαση…, δεν 
ξέρω εάν θες. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Επί της διαδικασίας να πω κάποια πράγµατα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σήκω απάνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αφού υπάρχει  αίτηµα, λέει  από τη 
ΠΑΣΚ µιλάω, µε συγχωρείς ∆ολαψάκη, ∆ολαψάκη µίλησες ως ∆ολαψάκης 
ή ως ΠΑΣΚ; 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου)…, 
της Αντιπροσωπείας, σεβόµενοι την πρόταση να δούµε το βαθµό 
ενηµέρωσης που είχαµε, να δούµε όλα τα πράµατα και  να δούµε πως 
πρέπει  ο ίδιος ο ε ισηγητής…, (δεν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός 
µικροφώνου).  Ο ίδιος ο ε ισηγητής ε ίπε προηγουµένως ότι  η 
Αντιπροσωπεία δεν ε ίναι  δικαστήριο και  δεν µπορεί  να…, (δεν 
αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Βασικό αυτό, σίγουρα. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   …όπως ξέρεις πολύ καλά Πρόεδρε και  σ’ αυτά σε 
παραδέχοµαι,  είσαι  αυθεντία, να τους καλέσεις όλους, να πάρεις όλες τ ις 
απόψεις και  µε µία συντεταγµένη πρόταση να έρθει  στην Αντιπροσωπεία, 
ώστε να µπορούµε πάλι να εκφράσουµε… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα σου απαντήσω και  σ’ αυτό 
συνάδελφε.  Η ∆ιοικούσα στα 10 χρόνια που ε ίµαι  σ’ αυτό το έδρανο δεν 
έχει  φέρει  εισήγηση.  Λοιπόν, η ∆ιοικούσα γνώριζε από τ ις 28 του µηνός 
ότι  ε ίναι  αυτό το θέµα, ε ίχε όλο το χρόνο η ∆ιοικούσα να συνεδριάσει  και  
να φέρει  την παράλληλη ε ισήγησή της. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Λοιπόν, µπορώ να πω πέντε πράγµατα να τελειώνω και 
εγώ εδώ; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό, άλλο πράµα σου λέω, 
γνωρίζατε από τ ις 28 του µηνός, πότε υπεγράφη η πρόσκληση;  Γ ιατί  
εσείς την πήρατε χέρι  µε χέρι ,  ο Πρόεδρος την πήρε χέρι  µε χέρι  από 
µένα.  Λοιπόν, από εκείνη την ηµέρα ο Πρόεδρος γνωρίζει  ότ ι  υπάρχει  
αυτό το θέµα;  Το γνωρίζει .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό, δεν καταλαβαίνεις τ ι  σου 
λέω, η ∆ιοικούσα είχε όλο το χρόνο να συνεδριάσει  και  να φέρει  µία 
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εισήγηση για το θέµα που συζητάµε.  Αυτό που λέει  τώρα ο ∆ολαψάκης 
θα µπορούσε να το είχε κάνει  η ∆ιοικούσα εδώ και 14 µέρες. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Ωραία, ας το κάνει  από ‘δώ και µετά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Λοιπόν να τοποθετηθώ.  Εγώ µερικά πράµατα βλέπω.  
Βλέπω καταρχήν… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είπες επί της διαδικασίας. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Όχι επί της διαδικασίας, τοποθέτηση επί της 
διαδικασίας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Γιατί  µου ζήτησες επί της διαδικασίας. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Ναι.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Άλλο η διαδικασία. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Βλέπω ένα έγγραφο εδώ πέρα, Τεχνικό Επιµελητήριο, 
βλέπετε πουθενά να απευθύνεται  στο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι.  
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Αυτό έγινε µετά από έγγραφο του συναδέλφου Λατρώνη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι.  
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Έτσι δεν ε ίναι ;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι.  
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Μας έχει  παρακάµψει εντελώς, πρώτον. Αυτό µου 
δηµιουργεί  επιφυλάξεις.   Ένα το κρατούµενο, εντάξει ; 
 ∆ύο, βλέπουµε το ίδιο το Τεχνικό Επιµελητήριο πάλι  το κεντρικό να 
στέλνει  µία επιστολή, να αναφέρεται  σε όλους τους αποδέκτες, µιλάω 
τυπικά επί της δ ιαδικασίας, δεν µπαίνουµε στην ουσία, διοικητικό 
συµβούλιο ∆ήµου, διοικητικό συµβούλιο ∆ΕΠΤΑΗ, λέει  ένα διευθυντή 
ΕΥ∆Ε/ΥΠΟ και κοινοποίηση Λατρώνη.  Καν δεν µας ενηµερώνει .   
∆εύτερον. 
 Αυτό εσένα δεν σε έχει  ενοχλήσει  Πρόεδρε σαν Αντιπροσωπεία; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνέχισε. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   ∆εύτερο αυτό, εντάξει ;   Τρίτον, ο συνάδελφος ο κ. 
Λατρώνης δεν έχει  καν απευθυνθεί  σε µας, καθόλου, τ ίποτα, δεν τον 
ξέροµε τον άνθρωπο, εντάξει ;   Αυτό δεν µας δηµιουργεί  ένα πρόβληµα τ ι  
γίνεται ;   
 Τι  νοµίζω, ότι  εµείς σαφώς πρέπει  να πάρουµε θέση, δεν ξέρω για 
το θέµα της νοµιµότητας, σίγουρα για το θέµα που έχει  σχέση µε τη 
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δεοντολογία σαν ένας χώρος που πρέπει  να στηρίξοµε εάν έχει  δίκιο το 
συνάδελφο µας, όµως νοµίζω και από το συνάδελφο και  από το ∆ήµο, 
από τους δύο εµπλεκόµενους, πρέπει  να πληροφορηθούµε για το 
συγκεκριµένο θέµα.  Πρώτον. 
 Σαφώς θα χρειαστεί  να µας ενηµερώσει  ο συνάδελφος Τρουλλινός, 
δεν το συζητάµε καθόλου, εντάξει ;   Σαφώς πρέπει  να ενηµερωθούµε για 
την πορεία του έργου, γ ιατί  υπάρχουνε πολλά πράγµατα που λεχθήκανε 
πολύ σοβαρά, που έχουνε σχέση µε την πορεία του έργου αυτή καθ’ 
εαυτή, γ ιατί  µας ενδιαφέρει  άµεσα αυτό, να τελειώσει  αυτό το θέµα.   
 Μετά λοιπόν απ’ όλα αυτά και  µετά από το πόρισµα του 
Επιθεωρητή Εργασίας.. ,  Επιθεωρητής Εργασίας νοµίζω είναι  αυτός;  
Πολύ βασικό. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Πάρα πολύ σοβαρό.  Και µετά και  απ’ αυτό το πόρισµα 
η ∆ιοικούσα προτείνω, δ ιότι  δεν ε ίµαστε λαϊκό δικαστήριο να 
αποφασίσοµε εδώ πέρα µε ελλιπή γνώση, σαφώς πρέπει  να γνωρίζοµε 
και  την άποψη του συναδέλφου του κ. Λατρώνη και  όλα τα άλλα, η 
∆ιοικούσα µετά από συζήτηση να µας φέρει  µια τεκµηριωµένη ε ισήγηση 
εδώ πέρα και  να πάρουµε απόφαση γι ’  αυτό, να πάρουµε θέση γι ’  αυτό 
επί της δεοντολογίας πιστεύω το πιο ουσιαστικό, γιατί  το νόµιµο κοµµάτι  
έχει  ξεκαθαριστεί ,  η νοµιµότητα. 
 Αυτή ε ίναι  η άποψη µου.  Επί της διαδικασίας, δεν µπήκα καν στην 
ουσία και  προτείνω να µπει  σε ψηφοφορία αυτό το πράµα τώρα, άµεσα, 
και  από ‘κεί  και  πέρα βλέπουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επί της διαδικασίας και  εσύ; 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Ναι,  τώρα να µπει ,  έχοµε κάνει  µία συζήτηση πριν 
έρθοµε εδώ πέρα πάνω, µία αρκετή συζήτηση και  ο συνάδελφος ο 
Μπριλάκης έχει  πολλά πράµατα να πει ,  θα τα φέρει  στην Αντιπροσωπεία 
σαν µια γενική εισήγηση για τ ις σχέσεις µεταξύ διευθύνουσας υπηρεσίας 
κ.λ.π.,  κ.λ.π.,  στη διαδικασία της εκτέλεσης και  δηµοσίων έργων. 
 Καλό θα ήτανε όµως συνάδελφε να το αφήσοµε για µετά, προτείνω 
να µπει  σε ψηφοφορία τώρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επί της διαδικασίας;  Ένα λεπτό, η 
πρόταση σας ε ίναι  να κλείσει  η συνεδρίαση, διότι  εάν θέλετε να καλέσετε 
όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν µπορεί  να διακοπεί.  
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Να παραπεµφθεί  το θέµα στη ∆ιοικούσα η οποία µε 
συγκεκριµένη ενηµέρωση για το θέµα, γ ια την πορεία του έργου, για το 
πόρισµα του αρµόδιου Επιθεωρητή, πάρα πολύ βασικό, να έχοµε 
ενηµέρωση και από το συνάδελφο, και  από το ∆ήµο.  Εγώ θεωρώ 
απαράδεκτο ότι  το Τεχνικό Επιµελητήριο µας παρέκαµψε µ’  αυτό τον 
τρόπο, απαράδεκτο, διότι  πρέπει  κάποτε να µπουν (…) λέµε συσκέψεις,  
πράµατα, µας γράψανε κανονικά.  Απαράδεκτο, δ ιαµαρτυρία απάνω, 
κατευθείαν. Ο Λατρώνης δεν ξέρω, δεν µπορώ να κρίνω τον συνάδελφο, 
το σίγουρο είναι  ότι  το Τεχνικό Επιµελητήριο ε ίναι  απαράδεκτη η 
µεθόδευση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελείωσες;  Η συνάδελφος 
Σφακιανάκη. 
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ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   ∆εν µπορούµε να ψηφίσουµε τώρα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό ∆ηµήτρη, εγώ βλέπω ότι  
δεν θέλετε να βγάζουµε αποφάσεις,  δεν θέλετε να ακούτε ορισµένους, 
είσαστε επιλεκτικοί  στα ώτα, έλεος! 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Εγώ θα έλεγα βέβαια να προχωρήσει τώρα σε 
ψηφοφορία. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα άσε να ακούσοµε και  τους υπόλοιπους τ ι  θα πούνε, 
ζήτησες συνάδελφε επί της διαδικασίας, σου δόθηκε ο λόγος, περίµενε 
να ακούσεις… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επί της διαδικασίας υπάρχει  και  άλλη 
πρόταση, επί της διαδικασίας, σ’  ακούω Βάννα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Λοιπόν συνάδελφοι κοιτάξτε να δείτε,  εγώ δεν έχω καµία 
αντίρρηση να συζητάµε εδώ πέρα και  να ψάχνουµε και  να περιµένουµε 
πορίσµατα µέχρι το Φλεβάρη.  Θα πρέπει  όµως να παραδεχτείτε ότι  
καθυστερούµε απαράδεκτα να τοποθετούµαστε, χάνοµε κάθε φορά το 
στόχο και  τοποθετούµαστε τελικά κατόπιν εορτής.  
 Τι  θέλω να πω;  Λέτε ότι  δεν θέλετε να γίνει  δικαστήριο.  Είναι  
βέβαιο ότι  ε ίτε στη ∆ιοικούσα – ε ίτε εδώ καλέσοµε όλες τ ις πλευρές, 
έχοµε πλήρη ενηµέρωση για το Πολιτ ιστικό Κέντρο, ξέροµε τα πάντα, ότι  
αυτό το πράµα θα εξελιχθεί  σε µια λεπτοµερή τοποθέτηση που θα έχει  
και  στοιχεία δίκης.  Όµως, εγώ δεν µπορώ να πιστέψω ότι  το Τεχνικό 
Επιµελητήριο δεν µπορεί  να τοποθετηθεί  και  απόψε επί κάποιων 
βασικών αρχών.  Γνωρίζω ότι  η συγκεκριµένη ∆ιοικούσα δεν έχει  
απασχοληθεί  ποτέ µε το θέµα, δεν µπορώ όµως να παραδεκτό ότι  
υπερτερεί  η ενόχληση ότι  το κεντρικό µας παράκαµψε, γ ια το οποίο ήδη 
διαµαρτυρηθήκαµε ως ∆ιο ικούσα, για να αρνηθούµε να δούµε ότι  επί της 
ουσίας το έγγραφο του Τεχνικού Επιµελητηρίου λέει  τ ις πάγιες θέσεις 
του Τ.Ε.Ε.,  του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  των συλλόγων και  ολονών µας όταν 
υπερασπιζόµαστε µία σειρά από καταστάσεις.    
 ∆εν µπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί  απόψε δεν µπορούµε, και  
αυτό εγώ σκόπευα να αναπτύξω στη τοποθέτηση µου, ότι  µπορούµε 
παρακάµπτοντας οποιοδήποτε πρόσωπο και µαζί  οποιεσδήποτε 
αµφιβολίες, οποιεσδήποτε καταστάσεις µπορεί  να εµπεριέχουνε, 
προσωπικές ή παραταξιακές ή οτιδήποτε άλλο αντιθέσεις,  να σταθούµε 
σε µερικά βασικά µε αφετηρία τη τελευταία θέση που πήρε το Τεχνικό 
Επιµελητήριο για το Πολιτ ιστικό Κέντρο και  που αν θέλετε, αλλά δεν 
είναι  πλέον θέµα διαδικαστικό, µπορώ να σας πω και ποια ε ίναι .    
 Μπορούσαµε λοιπόν µε αφετηρία αυτή τη θέση να διαµορφώσουµε 
µία πρώτη τοποθέτηση, γιατί  τ ι  θα λέµε πάλι αύριο που θα τηλεφωνούν 
οι  δηµοσιογράφοι στο Πρόεδρο;  Ότι  κάποτε θα αποφασίσουµε και  γ ι ’  
αυτό το θέµα;  Και καταλαβαίνετε τ ι  εννοώ, γιατί  και  για πάρα πολλά 
άλλα δεν έχουµε αποφασίσει . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Μπριλάκι . 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Αποσύρω την πρόταση µου, αλλά απαιτώ αυτό το έγγραφο 
το οποίο δεν έχει  καµία σχέση µε συγκεκριµένα πρόσωπα και γεγονότα, 
είναι  καθαρά πολιτ ικό έγγραφο, διαβάστηκε στο συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε 
στη Θεσσαλονίκη το 2005, να το διαβάσω όλο και  να µιλήσει  και  ο 
Τρουλλινός, να µάθοµε τα πάντα.  Και το θεωρώ έλλειµµα που δεν 
ξέροµε τ ις απόψεις των συγκεκριµένων προσώπων.  Ο Λατρώνης, ο 
Αναστασάκος και  ο Μαµουλάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άλλος επί της διαδικασίας θέλει  να 
τοποθετηθεί ;   ∆ηλαδή υπάρχει  ένα αίτηµα από τη Βάννα τη Σφακιανάκη 
να προχωρήσοµε, υπάρχει  ένα αίτηµα από το συνάδελφο το Κρασανάκη 
να λήξοµε τη συνεδρίαση και  να στείλω νέες προσκλήσεις µε τα 
ενδιαφερόµενα µέλη;   
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η ∆ιοικούσα θα επιληφθεί  του θέµατος.  
Όσον αφορά δε τους άθλους της ∆ιοικούσας συνάδελφοι,  στη 
συνεδρίαση της 05.05.2008 έκανα επερώτηση πότε θα έρθουν αυτά τα 
περίφηµα θέµατα να τα ε ισηγηθεί  η ∆ιοικούσα, τα τέσσερα θέµατα εάν 
θυµάστε.  Μεταξύ αυτών των τεσσάρων θεµάτων είναι  η δηµιουργία 
µαρίνας στο κόλπο του ∆ερµατά.  Επειδή γνωρίζω καλά, γιατί  ήµουνα 
στη συνεδρίαση της ∆ιο ικούσας εκείνη την ηµέρα, η ∆ιοικούσα έχει  
πόρισµα για τον κόλπο του ∆ερµατά.  Αυτή τη στιγµή έχουµε Νοέµβριο, 
έχουν περάσει  6 µήνες συνάδελφε Κρασανάκη και  δεσµεύτηκε ο 
Πρόεδρος στην επερώτηση ότι  όλα τα µεγάλα θέµατα θα τα φέρει  στην 
Αντιπροσωπεία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Με συγχωρείς,  ήρθε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ ρωτώ, Πρόεδρε δήλωσες ότι  όλα 
τα µεγάλα θέµατα.. ,  Πρόεδρε έχετε πόρισµα για το κόλπο του ∆ερµατά;  
Γιατί  δεν το διαβιβάσατε στην Αντ ιπροσωπεία να συζητηθεί ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Που ε ίναι ;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  ε ίναι  της ∆ιο ικούσας.  ∆ιάβασε 
αυτά που ε ίπες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τα έχω διαβάσει  πολύ καλά.  (∆εν 
αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν ακούω τι  λες.  Λοιπόν, από ‘κε ί  και  
πέρα, Πρόεδρε γνωρίζατε ότι  υπάρχει  το θέµα και  εσύ συνάδελφε 
Βαϊλάκη που ήσουν Γραµµατέας;  Ότι  το θέµα θα ερχόταν στην 
Αντιπροσωπεία, το γνωρίζατε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άλλο σου λέω, το γνωρίζατε ότ ι  θα 
εσυζητείτο; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Το θέµα του Λατρώνη; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε να ξεκαθαρίσοµε κάτι ,  
εµένα δεν µ’ ενδιαφέρει  ούτε το θέµα του Λατρώνη, ούτε ποιος ε ίναι  ο 
Λατρώνης, ούτε τον έχω δει  το Λατρώνη, δεν µ’ ενδιαφέρει  ούτε ο 
Μαµουλάκης, ούτε ο Αναστασάκος, εδώ υπάρχει  µία ενέργεια η οποία 
έγινε,  της οποίας η νοµιµότητα ή µη έχει  σχέση µε την κατασκευή 
δηµοσίων έργων.  Επί  της ουσίας… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εµένα επί της ουσίας δεν µ’ ενδιαφέρει  
εάν ο Λατρώνης κάτσει  στη θέση του ή δεν κάτσει  στη θέση του.  Εγώ 
διαβάζω την απάντηση του Αλαβάνου, γι ’  αυτό ε ίπα τη νοµική 
προηγουµένως συνάδελφε Κρασανάκη, και  συµφωνώ µε την απάντηση 
του νοµικού τµήµατος του Τ.Ε.Ε..   Ο Λατρώνης δεν έκανε κανένα αίτηµα 
απ’ ότι  γνωρίζω, ο Λατρώνης έστειλε την απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την 734, δ ιότι  εγώ ζήτησα το αίτηµα του Λατρώνη να δω τι  
ζητούσε και  τ ι  απάντησε το Τεχνικό Επιµελητήριο.  Ο Λατρώνης 
διαβίβασε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  Αλλά εµένα δεν µ’ 
ενδιαφέρουν όλα αυτά συνάδελφε, δεν είµαι  ούτε δικαστήριο, ούτε 
ανακριτ ικό γραφείο, ούτε ανακριτής. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπάρχει  µία απόφαση για τον τρόπο 
εκτελέσεως των δηµοσίων έργων και  διοίκηση των δηµοσίων έργων. 
(αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα όχι  λέει  να το φέρει  η ∆ιο ικούσα, 
περιµένεις εσύ ότι  θα το φέρει  η ∆ιοικούσα;  Λοιπόν, Πρόεδρε µπορείς 
να καθίσεις;   Λοιπόν, υιοθετείτε την πρόταση του Κρασανάκη να µπει  σε 
ψηφοφορία; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν Πρόεδρε, εάν η δ ιαδικασία θα 
συνεχιστεί  µε πραγµατικά σε χρονικά πλαίσια που θα µας επιτρέψει  να 
ολοκληρώσουµε, και  οι  διάλογοι ή η συζήτηση που θα αναπτυχθεί  να 
είναι  µέσα σε ένα πλαίσιο πραγµατικά να µη θέλουµε να δηµιουργήσουµε 
απλά εντυπώσεις ένθεν και  ένθεν αλλά να δούµε την ουσία και  βάζουµε 
ένα χρονοδιάγραµµα ξέρω ‘γω συγκεκριµένο, η ΠΑΣΚ δηλώνει  να καθίσει  
να τελειώσει  η συζήτηση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν οι  οµιλητές ε ίναι  7. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Απόντος του ∆ήµου;  Απόντος του ενδιαφεροµένου του 
άµεσα, γίνονται  αυτά τα πράγµατα;  Είναι  σωστό; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός 
µικροφώνου)…, εν πάση περιπτώσει µε τα στοιχεία που έχουµε, µε τ ις 
τοποθετήσεις που θα ακούσουµε, θα κλείσει  το θέµα εδώ απόψε. Ορίστε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν ένα λεπτό να ξεκαθαρίσοµε, τα 
άτοµα που θέλουν να µιλήσουν ε ίναι  7, θα µιλήσουν όπως και  να το 
κάνουµε θέλουν 4 λεπτά, δεν µπορεί  να µιλήσει  κάτω από 4 λεπτά 
κανείς,  είναι  µισή ώρα.  Μετά στη συνέχεια, Πρόεδρε µετά ακολουθεί  η 
δευτερολογία, ακολουθεί  η δευτερολογία, έτσι ;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Από ποιον; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Από τον ε ισηγητή, από ποιον;  Αυτή 
είναι  η διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα του βάλουµε και  αυτού 4 λεπτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εντάξει  άλλα 4 λεπτά, 32. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα µείνετε εδώ; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Πρόεδρε συµφωνούµε, 4 λεπτά και  ο 
εισηγητής στο τέλος, να κλείσει  το θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συµφωνείτε όλοι ;   Ο ε ισηγητής 
συµφωνεί  ή ζητάς την αναβολή; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Του θέµατος. 
 Λοιπόν προχωράµε, Κρασανάκη έχεις το λόγο ή τοποθετήθηκες; 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Εγώ είπα είναι  και  η τοποθέτηση µου αυτή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η τοποθέτηση σου, Κασαπάκης. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Αλλά ρωτάω τώρα το εξής, το συνάδελφο Θεόφιλο δεν 
πρέπει  να τον ακούσουµε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Νοµικά εάν ψηφίσετε όλοι  ναι .  
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Εγώ δεν θέλω να σε εκθέσω πόσο µάλλον αν έχεις πει  
και  σε άλλους να (…). 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βεβαίως, το έχω πει .  
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Η µόνη περίπτωση που θα δεχτώ να µιλήσω είναι  να 
διακοπεί γ ια 5 λεπτά η συνεδρίαση, διάλειµµα και  να µιλήσω εκτός 
πρακτικών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ θα σας ξεκαθαρίσω και ποιος 
ζήτησε να ε ίναι  εδώ, ο Γαλενιανός, ο Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας και  
είπα δεν καλώ κανένα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Κάνω µια πρόταση να γίνει  µια ∆ιοικούσα τώρα, και  την 
Πέµπτη, δεν ξέρω αν µπορεί  να σταλεί  τώρα και  να κληθεί  ο…, (δεν 
αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό, συνάδελφοι . 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Όχι την ίδια, την ίδια αλλά θα την κάνουν πιο… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνέχεια, όλοι  κάνουν διαφορετικές 
προτάσεις.  
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Λοιπόν επειδή βλέπω ότι  δεν µπορεί  να…, η διαδικασία 
είναι  ήδη 11:30 η ώρα θα πάει  1:00, και  2:00 και  δεν βλέπω να 
µπορούµε να κάνουµε τ ίποτα, και  επειδή εγώ πιστεύω ότι  και  ο 
συνάδελφος Τρουλλινός πρέπει  να µιλήσει ,  και  επειδή πιστεύω ότι  και  ο 
συνάδελφος Λατρώνης πρέπει  να ακουστεί , και  επειδή πιστεύω ότ ι  ο 
συνάδελφος Λατρώνης…, µα κάτσετε βρε παιδιά, δεν ακούει  κανείς,  η 
πρόταση θα πάει  στράφι.   
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Λοιπόν και  επειδή πιστεύω ότι  ο συνάδελφος ο Λατρώνης 
θα έρθει  στη ∆ιοικούσα άµα µάθει  ότι  εγώ έχω φύγει ,  διότι  πιστεύω ότι  
επειδή ήµουνα εγώ δεν µπήκε στη ∆ιοικούσα και  ξέρει  πολύ καλά το 
λόγο, και  θα είµαι  και  εγώ εκεί  πέρα να τοποθετηθώ όταν θα έρθει ,  απ’ 
έξω και να ακούσει  η ∆ιοικούσα τ ι  θα πω όταν θα έρθει  ο συνάδελφος ο 
Λατρώνης. 
 Λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει  αυτή η ∆ιοικούσα και  να έρθει  
ο συνάδελφος ο Λατρώνης, να έρθει  και  ο συνάδελφος ο Ορφανός, να 
έρθει  και  ο συνάδελφος ο Αναστασάκος και  να γίνει  αυτή η ∆ιοικούσα ει  
δυνατόν και  την Πέµπτη, αύριο αν µπορεί ,  ειδάλλως την άλλη και  αµέσως 
στην επόµενη Αντιπροσωπεία, µε µοναδικό θέµα αυτό, και  αµέσως στην 
επόµενη Αντιπροσωπεία να έρθουµε εδώ και µε όλη αυτή την ενηµέρωση 
να πάρουµε οποιαδήποτε απόφαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να έρθει  η ∆ιοικούσα, όχι  οι  ξένοι .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Όχι οι  άλλοι  δεν έχει  νόηµα, θα έρθουν όλοι  στη ∆ιο ικούσα, 
θα ε ίσαι και  εσύ εκεί  πέρα και  θα ακούσεις,  θα ακούσεις και  τ ις δικές µου 
απόψεις που σήµερα δεν ήθελα να τ ις πω, διότι  δεν ήθελα το θέµα να 
τραβήξει .   Αλλά αν θέλετε το θέµα του Πολιτ ιστικού να το τραβήξουµε θα 
πάρετε και  τη σύµβαση ανάθεσης που θα τη δώσω σε όλα τα µέλη της 
∆ιοικούσας πως ακριβώς… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα δεν δικαιούσαι να µιλήσεις στη 
∆ιοικούσα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆εν δικαιούµαι  να µιλήσω στη ∆ιοικούσα;  ∆εν δικαιούµαι 
να ψηφίσω, να µιλήσω δικαιούµαι,  σιγά που δεν δικαιούµαι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι όλα αυτά…, παρακαλώ 
συνάδελφοι,  Πρόεδρε εγώ θα συµφωνήσω µε την πρόταση του Βαϊλάκη 
µε έναν όρο όµως, ότι  θα αποµαγνητοφωνηθεί  η συζήτηση και  θα 
µοιραστεί  σε όλα τα µέλη της Αντιπροσωπείας να έρθουν διαβασµένα, 
από πού θα ξέρουν τα µέλη..,  ο Μπάκιντας τ ι  ε ίπε ο Λατρώνης και  τ ι  ε ίπε 
ο Μαµουλάκης, και  τ ι  είπε ο Τρουλλινός. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μα γιατί  δεν (…) αυτό το πράγµα να γίνει  εδώ αλλά 
πρέπει  να γίνει  στη ∆ιοικούσα, γιατί  να µην την ζήσουν την εµπειρία 
δηλαδή όλα τα µέλη της Αντιπροσωπείας; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ δεν βλέπω… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Το πρότεινες, το πρότεινες, µα συνάδελφε το πρότεινες 
αυτό;  ∆εν το πρότεινες. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εσύ ε ίπες να πάει  στη ∆ιοικούσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άρα εσύ Βάννα προτείνεις να έρθουν 
όλοι  εδώ, σε αντιδιαστολή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι δεν θα πάει  
στην…, συµφωνείτε µε την πρόταση της Βάννας;  Υπάρχουν δύο 
προτάσεις,  η µία ε ίναι  να πάνε στη ∆ιοικούσα όλοι οι  ενδιαφερόµενοι και  
η άλλη όλοι  οι  ενδιαφερόµενοι εδώ.  Σταµατάκη έχεις βγάλει  πρόταση; 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Γ ια να µην τραβήξει  µακριά η επόµενη Αντιπροσωπεία, 
προτείνω διακοπή της σηµερινής και  συνέχιση της… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν γίνεται  να τους καλέσουµε. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Βεβαίως, µπορούµε το έχουµε ψάξει . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν µπορούµε. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Γιατί  δεν µπορούµε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν µπορούµε, διακοπή δεν µπορώ να 
καλέσω, ενδιάµεσα. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Πάλι  στο νοµικό µιλάς, επί της ουσίας µιλάω και όχι  στο 
νοµικό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι ακούστε, ακούστε, 
παρακαλώ ακούστε ένα λεπτό, καταρχάς ψηφίζετε να έρθουν όλοι  εδώ 
και όχι  στην ∆ιοικούσα; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ένα λεπτό τώρα, ένα λεπτό, στο Επιµελητήριο…. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός 
µικροφώνου)…, η συζήτηση να πάει  στη ∆.Ε.… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Με τους προσκεκληµένους. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό Πρόεδρε, θα έχουµε τα 
πρακτικά; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Πρόεδρε, η πρόταση µας ε ίναι  συγκεκριµένη, 
επί της δ ιαδικασίας των ∆ιο ικουσών Επιτροπών υπάρχει  συγκεκριµένη 
διαδικασία, όπως την τηρείς και  εσύ θα την τηρήσω και εγώ. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και η πληροφόρηση της Αντιπροσωπείας µετά πως θα 
γίνει ;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν εντάξει ,  Πρόεδρε θα σου 
στείλω ένα εξώδικο εγώ από τον Εισαγγελέα να µου δώσεις τα πρακτ ικά, 
να δούµε τ ι  θα κάνεις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τα πρακτικά να σου τα δώσω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τα πρακτικά ζητάω, όχι  εγώ, η "Α". 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι εγώ συµφωνώ, Πρόεδρε έλα γιατί  
πάει  µακριά η βαλίτσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έλα συνάδελφε Ορφανέ πες εσύ που 
θες.  Λοιπόν θα τ ις βάλω τώρα…, παιδιά θα βάλω, µη φύγετε τ ις 
προτάσεις σε ψηφοφορία, να καταλήξουµε. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Πρόεδρε επί της ουσίας και  της διαδικασίας… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Περίµενε. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Επί της ουσίας και  της διαδικασίας αν µου επιτρέπετε ως 
εισηγητής, να πω ότι  εγώ έφερα την εισήγηση στην Αντιπροσωπεία και  
ζητώ από την Αντιπροσωπεία να πάρει  θέση σε ορισµένα ζητήµατα, όχι  
δικαστηρίου αλλά αρχών, πως δηλαδή πρέπει  να συµπεριφέρονται  οι  
τεχνικοί  που εκτελούν ένα δηµόσιο έργο.  Από ‘κει  και  ύστερα εάν 
κάποιοι  συνάδελφοι  προτείνουνε να µην πάρει  θέση η Αντιπροσωπεία 
αλλά να πάει  το θέµα στη ∆ιοικούσα, παρακαλώ να αποφασίσει  η 
∆ιοικούσα, που σηµαίνει  κατά τη γνώµη µου… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η Αντιπροσωπείας. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Να πάρει  απόφαση η Αντιπροσωπεία, που σηµαίνει  κατά τη 
γνώµη µου εάν παραπεµφθεί  το θέµα στη ∆ιοικούσα ότι  αυτό που εγώ 
εισηγήθηκα, να πάρει  δηλαδή θέση η Αντ ιπροσωπεία, οι  συνάδελφοι 
αυτοί  δεν το κάνουνε δεκτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λογικό ε ίναι ,  λοιπόν υπάρχουν δύο 
προτάσεις,  η µία πρόταση είναι… 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Συγνώµη, επειδή ε ίναι  και  η τελευταία τοποθέτηση, 
δευτερολογία όπως θέλετε, µια και  κλείνει  η συζήτηση, να πω κάτι .   Το 
Τεχνικό Επιµελητήριο επειδή στάθηκε στα θέµατα αρχών το κεντρικό, σε 
15 µέρες από τη µέρα που πήρε την προσφυγή έβγαλε µια θέση η οποία 
καλύπτει  τα θέµατα δεοντολογίας που αφορούν ένα συνάδελφο.  Εµείς 
µετά από ενάµισι  µήνα, µε πρόταση της ΠΑΣΚΕ, λέµε να µην πάρουµε 
θέση.  Καταλαβαίνετε τώρα πόσο µπορούµε να υπερασπιστούµε το 
κύρος των µηχανικών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό έληξε… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα ένα λεπτό έληξε, έληξε το θέµα, 
έληξε το θέµα. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου)…, 
σηκώθηκα και  πήγα στο Βήµα να κάνω µια διαδικαστική πρόταση, ούτε 
καν αναφέρθηκες στην πρόταση µου, σαν να µην υπάρχω εδώ καθόλου, 
λίγο σεβασµός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η πρόταση σου ποια ήταν;  ∆εν 
ταυτίζεται  µε της ΠΑΣΚ;  ∆υο προτάσεις έχει  η ΠΑΣΚ; 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου)…, να 
ξεχάσουµε τη δ ιαδικασία…, (δεν αποδίδεται  καθαρά, µιλάει  εκτός 
µικροφώνου)…, όπως γινότανε µέχρι τώρα, η ∆ιο ικούσα καλούσε για όλα 
αυτά τα θέµατα όλους τους φορείς,  όλα τα πρόσωπα…, (δεν αποδίδεται  
καθαρά, µιλάει  εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν κατάλαβα τώρα τ ι  θες. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Τ ι  θέλω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  ε ιλικρινά δεν καταλαβαίνω τι  λες.  
Σηκώθηκε ο Πρόεδρος σου και  έκανε µια πρόταση, ο Ορφανός κατάλαβε 
αυτό που κατάλαβε, εξέφρασε αυτό που κατάλαβε, τελείωσε το θέµα, 
έτσι ;  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Όχι, ε ίπε η ΠΑΣΚ… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η ΠΑΣΚ…, αυτό κατάλαβε, αυτό ε ίπε,  
τ ι  θες άλλο;  ∆εν κατάλαβα, δηλαδή θα γίνεται  διάλογος σε κάθε 
κουβέντα όχι  δεν έβαλε το κόµµα, όχι  έβαλε την τελεία, αυτό κατάλαβε, 
αυτό είπε, τελείωσε.  Υπάρχει  πρόταση της ΠΑΣΚ επίσηµη, τελείωσε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ δεν καταλαβαίνω τι  λες, εντάξει   
έχεις µεγάλο IQ εγώ δεν έχω, και  τελειώσαµε.  Λοιπόν υπάρχει  πρόταση, 
επίσηµη πρόταση της ΠΑΣΚ η οποία θέτει  το θέµα να πάει  στη 
∆ιοικούσα, υπάρχει  και  η πρόταση της Σφακιανάκη η οποία λέει  το θέµα 
να έρθει  εδώ, αυτό θα ψηφιστεί .  
 Από ‘κε ι  και  πέρα ανάλογα που θα καταλήξει ,  ο Πρόεδρος ε ίπε αν 
πάει  στη ∆ιοικούσα κατά την κρίση του θα καλέσει  όποιον θέλει ,  εγώ θα 
ζητήσω να ψηφίσετε και  ποιους θέλετε να καλέσουµε, την πάω και παρά 
εκεί , τελείωσε. 
 Λοιπόν από εκεί  και  πέρα ποιοι  ε ίναι  υπέρ της πρότασης της 
ΠΑΣΚ, του Προέδρου που έθεσε;  Μέτρησε τους. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Κάτσετε παρακαλώ γιατί  ε ίµαστε κουρασµένοι όλοι  και  
ένα χέρι ,  όχι  δυο, ξέρω τι  λέω, ξέρω τι  λέω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πόσοι  ε ίναι ;   19 ε ίναι ;   Τον έβαλε, τον 
έβαλε, λευκά ή παρών;  Λευκό ένα, παρών;  Κανείς,  υπέρ της πρότασης 
της Σφακιανάκη;  Η Σφακιανάκη την έκανε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πόσοι ε ίµαστε µέσα, πόσοι ε ίµαστε 
µέσα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βέβαια µετράµε πόσοι ε ίσαστε µέσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέλουµε να δούµε συνάδελφοι πόσοι 
είναι  µέσα, µην έχει  γίνε ι  λάθος στην καταµέτρηση, πάντα 
διασταυρώνουµε τ ις µετρήσεις,  έλα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   37.  Λοιπόν συνάδελφοι η απόφαση 
είναι  19 υπέρ της πρότασης της ΠΑΣΚ, 1 λευκό, 17 υπέρ της πρότασης 
της Σφακιανάκη.  Το σύνολο ε ίναι  37, έχει  την απόλυτη πλειοψηφία.  Θα 
αποφασίσει  τώρα η ∆.Ε.,  εγώ δεν της θέτω και  όριο, όποτε θέλει  ας 
στείλει  την ε ισήγηση της.  Εγώ το µόνο πράγµα που ζητώ, δεν άκουσα;  
Απόλυτη έχει ,  η Ελίνα τ ι  ψήφισε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ εδώ ναι… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   37 ε ίναι  µέσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Καλά, δηλαδή Πέτρο, 16, 17 όταν 
είσαστε, 19 έχει  καµιά διαφορά; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι… 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Θα σου φέρω εγώ θέµα στην επόµενη Αντιπροσωπεία, 
θα σου το φέρω εγώ θέµα, θα σου ζητώ και ποιους θα καλέσεις, για να 
δεις πόσο ανόητοι  συνδικαλιστές ε ίναι . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν η ώρα είναι  23:40, συνάδελφοι 
καληνύχτα. 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η  

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 


