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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ 
 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 3η Στις 25 - 2 - 2009 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΜΟΥΓΛΩΝ 41 -  Τ.Κ.  71601 

Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΤΗΛ.:  2810-227560 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  3η 

Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος 

Της 25ης Φεβρουαρίου 2009 

Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 19:00 

 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η 

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η, 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΛΥ∆ΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, 
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ 
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΝΕΟΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ, 
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΗΝΑΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ, 
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ. 
 

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

µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
4. Εκλογή µέλους της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου. 
5. Ποινικοποίηση επαγγέλµατος των µηχανικών. 

(http://www.teetak.gr/ images/stories/antiproswpeia/poinikopoihsh
dkm.pdf) 
(http://www.teetak.gr/ images/stories/antiproswpeia/poinikopoihsh
amak.pdf) 

6. Έντυπο Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµής. 
(http://www.teetak.gr/ images/stories/antiproswpeia/xwrafasekko.p
df) 

7. Επέκταση κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
(http://www.teetak.gr/ images/stories/antiproswpeia/ktir iotee.pdf) 

-------------------- 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα σας, η ώρα 
είναι 19:55, αρχίζε ι η έκτακτη συνεδρίαση.  Είναι παρόντα 26 µέλη και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού λειτουργίας της 
Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 7§9 του Ν.1486/1984 έχοµε απαρτία. 

Τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης ε ίναι:  
1.  Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
2. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε.. 
3.  Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη 

δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε..  
4.  Εκλογή µέλους της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου. 
5. Ποινικοποίηση επαγγέλµατος των µηχανικών. 

(http:/ /www.teetak.gr/ images/stor ies/ant iproswpeia/poinikopoihshdkm.
pdf). 
(http:/ /www.teetak.gr/ images/stor ies/ant iproswpeia/poinikopoihshamak
.pdf) 

6. Έντυπο Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδοµής. 
(http:/ /www.teetak.gr/ images/stor ies/ant iproswpeia/xwrafasekko.pdf) 

7. Επέκταση κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
(http:/ /www.teetak.gr/ images/stor ies/ant iproswpeia/kr ir iotee.pdf) 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

ΘΕΜΑ 1
ο
 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέµα 1ο ,  ανακοινώσεις Προεδρείου.  
Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι κοινοποιήθηκε αρµοδίως η απόφαση σχετικά 
µε τη τροποποίηση θεσµικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε..   
 Στο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας κοινοποιήθηκαν τα παρακάτω 
έγγραφα µε θέµα την τροποποίηση θεσµικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε..    
1.  Το 880/16-2-2009 του κ. Παναγιώτη Τζαµίλη µηχανικού 

περιβάλλοντος. 
2. Του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης.  Αυτά σας τα λέω, όποιος θέλει µπορεί να 
τα δει στη Γραµµατεία. 

 Σχετικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου 
σας διαβάζω το από 26.11.2009 έγγραφο του Τµήµατος Ανατολικής 
Μακεδονίας.  Συνάδελφοι αυτό έχει ενδιαφέρον, έχει εκδοθεί από την 
Ανατολική Μακεδονία αλλά υπογράφεται από πέντε Προέδρους 
Περιφερειακών Τµηµάτων.  Από το Ανατολικής Μακεδονίας που ε ίναι ο 
Κων/νος Αντωνιάδης, Μαγνησίας ο Σωκράτης Αναγνώστου, ∆υτικής 
Κρήτης Αντώνης Πιταριδάκης, ∆ωδεκανήσου Παναγιώτης Βενέρης, και 
Αιτωλοακαρνανίας Γεώργιος Παπαναστασίου. 
 Το έγγραφο έχει ως εξής:  Προς Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. κ. Γιάννη Αλαβάνο. 
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Αγαπητέ Πρόεδρε, µε αγανάκτηση πληροφορηθήκαµε ότι στη συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. την 23η  και 24η  Ιανουαρίου κατατέθηκε 
πρόταση προς συζήτηση για την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου του 
Τ.Ε.Ε. στην οποία περιλαµβάνεται η δηµιουργία ενός µόνο Περιφερειακού 
Τµήµατος στην έδρα της διοικητικής Περιφέρειας.  
 Θεωρούµε την πρόταση αυτή απαράδεκτη, διότι καταργεί τα 
ιστορικά και µε µεγάλη προσφορά και δραστηριότητα περιφερειακά 
τµήµατα όπως αυτά Ανατολικής Μακεδονίας, Μαγνησίας, ∆υτικής Κρήτης, 
∆ωδεκανήσου, καθώς και τα νέα δυναµικά αναπτυσσόµενα τµήµατα 
Αιτωλοακαρνανίας και Ευβοίας. 
 Λυπούµαστε ειλικρινά που δεν σκεφτήκατε τους ιστορικούς λόγους 
και τα πραγµατικά περιστατικά που οδήγησαν στην αναγκαιότητα 
δηµιουργίας των 6 περιφερειακών τµηµάτων που τελούν υπό κατάργηση.  
Εξυπηρέτηση µηχανικών, προβολή του έργου του Τ.Ε.Ε., παρέµβαση στη 
τοπική κοινωνία, πλήθος µηχανικών στα αντίστοιχα τµήµατα και τα οποία 
δεν έχουν καµία σχέση µε την διοικητική διάθρωση της χώρας.  
 Η πρόταση αυτή που κατατέθηκε από εσάς και τον Πρόεδρο της 
Αντιπροσωπείας, ελήφθη ερήµην των περιφερειακών τµηµάτων, ούτε ε ίχε 
συζητηθεί στις συσκέψεις των Προέδρων. 
 Φρονούµε ότι πρέπει να αποσυρθεί πάραυτα διότι αφενός µεν 
δηµιουργεί αντιδικ ία µεταξύ των περιφερειακών τµηµάτων, αφετέρου δε, 
διαρρηγνύει το αρραγές µέτωπο των µηχανικών στην αντιµετώπιση των 
σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο κλάδος. 
 

 

 
ΘΕΜΑ 2

ο
 

 

Έλεγχος – ερωτήσεις –  

επερωτήσεις προς τη ∆.Ε. 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέµα 2ο ,  έλεγχος – ερωτήσεις – 
επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα Επιτροπή. 
 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 δεύτερο θέµα 
θεωρείται µη αναγραφόµενο στην ηµερήσια διάταξη. 
  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 

 

Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις  

επί θεµάτων σχετικών µε τη  

δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέµα 3ο ,  Προτάσεις – τοποθετήσεις – 
παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία 
του Τ.Ε.Ε. 
 Στο Προεδρείο έχουν κατατεθεί δύο υποθέµατα ας το πούµε, το ένα 
είναι από τη συνάδελφο Βρέντζου, η οποία θέλει να συζητήσει το µε 
αριθµό 917/17.02.2009 έγγραφο του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. προς το Γενικό 
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείµ Τσόκα, µε θέµα 
«Ποδηλατόδροµοι στη πόλη του Ηρακλείου». Και ένα άλλο του Γραµµατέα 
της Αντιπροσωπείας µε θέµα «Προβολή έργου Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.». 
 Σας έχω πει ότι αυτά τα θέµατα µπαίνουν έτσι,  όταν ε ίναι 
µικροθέµατα τα οποία δεν θέλουν και ιδιαίτερη ε ισήγηση. 
 Παράλληλα θα σας διαβάσω και ένα άλλο έγγραφο το οποίο έχει 
κατατεθεί από τη ∆ΚΜ και υπογράφεται από το Μιχάλη Γολοβάνη. 
 Λοιπόν, προς το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
 Συνάδελφοι,  σχετικά µε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο 
«Ποινικοποίηση του επαγγέλµατος των Μηχανικών», λόγω της 
σοβαρότητας του αλλά και επειδή ο συνάδελφος Αγαπάκης έχει να 
καταθέσει συγκεκριµένα στοιχεία που αφορούν το θέµα, αλλά δεν ε ίναι 
δυνατόν να ε ίναι σήµερα παρόν στη συνεδρίαση για λόγους υγείας 
προτείνουµε: 
1. Αναβολή του παραπάνω θέµατος και 
2. Εάν ε ίναι δυνατόν να ε ίναι το µοναδικό θέµα σε επόµενη συνεδρίαση, 

ώστε να του δώσουµε το βάρος που πρέπει. 
 Λοιπόν, αυτό τίθεται σε ψηφοφορία, το Σώµα θα αποφασίσει εάν 
δέχεται το αίτηµα της ∆ΚΜ.  Είναι δύο τα σκέλη, ένα ε ίναι για την 
αναβολή και το δεύτερο ε ίναι να ε ίναι µοναδικό θέµα.  Εγώ το βλέπω 
όπως είπα λίγο τραβηγµένο να ε ίναι µοναδικό θέµα, λέω ας ε ίναι πρώτο 
και ας ακολουθήσουν άλλα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έτσι,  να το βάλω πρώτο. Ο 
συνάδελφος Γολοβάνης έχει το λόγο. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Συνάδελφοι το θέµα αυτό ξεκίνησε µε τη µορφή 
συνεργασίας µε µια συνάντηση που είχαµε µε το Προεδρείο της 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  Πιστεύω ότι πάλι σε µορφή συνεργασίας πρέπει να 
συνεχιστεί και πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερα µέλη της 
Αντιπροσωπείας να ε ίναι παρόντες.   

Επειδή το θέµα είναι σοβαρό και πρέπει να του δώσουµε όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη βαρύτητα, ένας τρόπος ε ίναι να ε ίναι το µοναδικό 
θέµα.  Από την άλλη το κακό έχει τριτώσει, δηλαδή θέλει µεγάλη 
συζήτηση και όσο αφορά το θέµα της ευαισθησίας που δείχνει η 
Εισαγγελική Αρχή στα θέµατα που αφορούν µηχανικούς και τη 
συµπεριφορά των ΜΜΕ, αλλά και το νοµοθετικό πλαίσιο, οπότε δεν 
συζητάµε για ένα θέµα που µπορεί να πάρει µία ή δύο ώρες, ε ίναι θέµα 
που θα πάρει πολύ χρόνο.  Γι’  αυτό το λόγο προτείνουµε να πάει σε µία 
ξεχωριστεί συνεδρίαση, αυτό είναι όλο. 
 
 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Να το βάλει σε έκτακτη.  Συγνώµη να πω και κάτι άλλο, 
πρέπει να πούµε εδώ πέρα κάποια πράγµατα όπως έχουν, δεν µπορούµε 
να κρύψουµε τίποτα µεταξύ µας.  Το τι θα βγει προς τα έξω είναι άλλο 
θέµα, όµως πρέπει να τα συζητήσουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Πρόεδρε να κάνω µία πρόταση έπ’ αυτού; 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  έλα Πρόεδρε στο βήµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα, επειδή τα πράγµατα 
είναι έτσι ακριβώς όπως τα έχει πει ο Μιχάλης και νοµίζω ότι και η ΑΜΑΚ 
στο κείµενο που έχει κάνει τα αναφέρει και αναλύει συνολικά το ζήτηµα 
και αξίζει να του δοθεί ο χρόνος που πρέπει για να έχουµε τη δυνατότητα 
να τοποθετηθούµε όλοι και να ακουστούν όλες οι απόψεις και να γίνει µία 
γόνιµη συζήτηση, εγώ θα έβλεπα σαν µια πολύ καλή ευκαιρία να το 
συζητήσουµε Πρόεδρε την ηµέρα που έχεις καλέσει τον Πρόεδρο τον 
Γιάννη τον Αλαβάνο.  Απ’ ότι ξέρω και εγώ µάλλον θα αποδεχτεί την 
πρόταση µας να έρθει,  δεν έχει οριστικοποιήσει ηµεροµηνία, αλλά επειδή 
θα είναι νοµίζω µία χρυσή ευκαιρία να ενηµερωθεί και ο Πρόεδρος για την 
άποψη µας και να ακούσουµε και την άποψη του Προέδρου, να ε ίναι την 
ηµέρα που θα είναι ο Γιάννης ο Αλαβάνος εδώ, µοναδικό θέµα µαζί µε 
όλα τα γενικά τα οποία θα µας αναπτύξει ο Πρόεδρος και νοµίζω ότι ε ίναι 
µία χρυσή ευκαιρία. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Αλαβάνος καταρχάς έχει αποδεχτεί 
την πρόσκληση για τις 11 Μαρτίου, όπου θα γίνει µία έκτακτη, ο στόχος 
ήταν να γίνει µία γενική ενηµέρωση.  Τώρα εγώ δεν έχω και αντίρρηση να 
το βάλω το θέµα, ελπίζω να το δεχτεί και ο Αλαβάνος.  Την πρόσκληση 
θα την κάνουµε εµείς.  
 ∆ηλαδή τι να βάλουµε, ποινικοποίηση του επαγγέλµατος και το 
άλλο;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρώτα τη γενική ενηµέρωση, θα µας ενηµερώσει και 
µετά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  µα εσείς ζητάτε να ε ίναι πρώτο 
θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι πρώτο, δεύτερο να ε ίναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εύτερο θέµα;  Τα οποία µπορούµε και 
να τα συµπτύξοµε στη πορεία.  Ναι,  συνάδελφε Σφακιανάκη έχεις το 
λόγο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Θα φεύγει το ίδιο βράδυ µε αεροπλάνο;  Συνήθως άµα 
έρχονται από την Αθήνα.. .  
 
 



Συνεδρίαση 3
η
        25

ης
  Φεβρουαρίου  2009          σελίς   8 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κοιτάξτε, µπορούµε να το κάνουµε πιο 
νωρίς εάν συµφωνείτε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να το κάνουµε 6:00 η ώρα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συµφωνείτε να το κάνουµε 6:00 η ώρα;  
Σας ενηµερώνω ότι θα ε ίναι προσκεκληµένοι και όλοι οι συνάδελφοι 
µηχανικοί, δηλαδή θα στείλω πρόσκληση στους συλλόγους οι οποίοι θα 
είναι παρόντες. Και θα γίνει οπωσδήποτε, ε ίτε έχοµε απαρτία ε ίτε δεν 
έχοµε.   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε πότε ε ίπαµε ότι ε ίναι; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  11 Μαρτίου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Οπότε αυτό το θέµα πως θα συζητηθεί µε όλους τους 
συναδέλφους; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κοίταξε, µπορούν να εκφράσουν την 
άποψη τους, θα ψηφιστεί από µας, ψηφίζει το Σώµα, τα µη µέλη αφού τα 
προσκαλούµε έχουνε δικαίωµα του λόγου, όπως δικαίωµα λόγου έχει και 
ο Αλαβάνος.  Ο Αλαβάνος έχει θεσµικά, όλα τα µέλη της Κεντρικής ∆. Ε. 
έχουν το δικαίωµα να παρίστανται και να λαµβάνουν το λόγο, όπως το 
ίδιο πράµα ισχύει και για τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τµήµατος στην 
"Α"……….Θα δούµε.  Λοιπόν, συνάδελφε Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Καλησπέρα και από µένα, εγώ ήθελα να πω πριν πει ο 
Πρόεδρος αυτά που είπε, ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας, ότι η µόνη 
περίπτωση να αναβληθεί το θέµα και να τα πούµε όλα που λέει ο 
Μιχάλης, θα ήτανε όντως να καλέσουµε τουλάχιστον τους συλλόγους.  
∆ηλαδή µόνο έτσι θα το καταλάβαινα ότι µετά από δυο ή τρεις – πόσες – 
αναβολές έχει πάρει το θέµα, ότι θα έπρεπε να ξανα-αναβληθεί µόνο και 
µόνο εάν ήτανε να φωνάξουµε τους συλλόγους και να κάνουµε µία 
ουσιαστική συζήτηση, και για να γίνουν ξεκάθαρα ορισµένα πράµατα 
µεταξύ µας, και για να τα εµπεδώσοµε, γ ια να µπορέσοµε µετά να 
διαδώσουµε την απόφαση και να την βάλουµε και σαν θέµα και στο 
Κεντρικό Τ.Ε.Ε. και παντού. 
 Η πρόταση λοιπόν το να συζητηθεί την ώρα που θα έρθει ο 
Αλαβάνος, µου φαίνεται ότι δεν χωράει.   ∆ηλαδή την ώρα που έρχεται ο 
Πρόεδρος και δεν έρχεται ποτέ µόνος του, αν θυµάσαι Πρόεδρε της 
Αντιπροσωπείας, το πρόβληµα που έχουµε πάντα ε ίναι ότι δεν 
προλαβαίνουµε να µιλήσουµε, γιατί βγάζει ένα λόγο ο Αλαβάνος, µετά 
βγάζουνε από άλλους πέντε λόγους οι πέντε που τον συνοδεύουνε και 
µετά στην καλύτερη περίπτωση γίνονται ορισµένες ερωτήσεις.  
 Φοβάµαι λοιπόν ότι πρέπει να ε ίµαστε πιο ξεκάθαροι, γιατί αν θέµε 
ουσιαστική συζήτηση πάνω στο θέµα, αν την ε ίχαµε κάνει,  να το πούµε 
σαν θέµα που βάζει το τµήµα στον Αλαβάνο, άλλο αυτό, αλλά δεν µπορεί  
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να φωνάξουµε τον άλλο από την Αθήνα µε την παρέα του και εκεί που 
µέχρι τώρα δεν µας άφηνε τόπο να µιλήσουµε εµείς, να του πούµε τίποτα, 
να τους πούµε τώρα κάτσετε να περιµένετε να συζητάµε εµείς αυτό 
µεταξύ µας και να ακούτε.  
 Είναι δύο πράµατα µεγάλα και τα δυο, πρέπει να τα ξεχωρίσοµε 
φοβάµαι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ δεν έχω αντίρρηση συνάδελφοι να 
κάνοµε τη συνεδρίαση γι’  αυτό το θέµα την άλλη Τετάρτη, µόνο που θα 
υπάρχει ένα πρόβληµα ότι δεν θα έχουµε τις 10 µέρες της πρόσκλησης.  
Να κάνουµε τη συζήτηση, γιατί αλλιώς.. , εάν δεν το κάνοµε µε τον 
Αλαβάνο, το θέµα της ποινικοποίησης θα πάει τον Απρίλη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Ας πάει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άρα τώρα υπάρχουν δύο προτάσεις 
αυτή τη στιγµή, η Βάννα έχει δίκιο, δεν θα προλάβουµε να πούµε τίποτα, 
ούτε τα µέλη δεν θα µιλήσουν, διότι δεν µπορούµε να τους αφαιρέσουµε 
το λόγο διότι δικαιωµατικά παρίστανται.   Όλη η ∆.Ε. έχει το δικαίωµα 
λόγου στις Περιφερειακές Αντιπροσωπείες, άρα δεν µπορούµε να τους το 
στερήσουµε.  ∆ηλαδή αν έρθει ο ∆ρούλιας, αν έρθει ο ∆ρακάκης, εάν 
έρθουν όλοι αυτοί θα ζητήσουν το λόγο, δεν µπορούµε να τους 
αρνηθούµε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ξέρουµε ποιοι θα ‘ρθουνε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν ξέρουµε, αλλά συνήθως έρχονται 
πολλοί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πρόεδρε συγνώµη, αλλά τη διαδικασία 
µπορούµε να την καθορίσουµε εµείς και όπως είπες επειδή το θέµα και 
όπως κατάλαβα, και αν κατάλαβα καλά.. . , (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 
εκτός µικροφώνου).. . ,  µπορείς αυτά τα θέµατα να τα συµπτύξεις,  µπορεί 
να γίνει ταυτόχρονα συζήτηση γιατί περικλείε ι όλα τα θέµατα του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου.  Και δεν ε ίναι θέµα να µας ακούσουνε ή να 
αποφασίσουµε, να γίνει ένας διάλογος και µία συζήτηση, να 
παρακαλέσουµε τα µέλη που θα έρθουν από την Αθήνα να 
τοποθετηθούνε, εάν έχουν κάτι να πούνε σ’ αυτά που θα ακούσουν και 
από µας.  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπορούµε να κάνουµε το εξής, να γίνει 
µία πρώτη συζήτηση και η τελική απόφαση του τµήµατος να βγει σε µία 
άλλη συνεδρίαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Αλλά στη συζήτηση να ε ίναι και ο Πρόεδρος 
για να καταλάβει.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  στη συζήτηση να ε ίναι και οι 
Αθηναίοι ας πούµε και η τελική απόφαση του Σώµατος θα βγει σε µία 
άλλη συνεδρίαση.  Μπορούµε να κάνουµε και αυτό, εντάξει;  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εάν το κάνεις Πρόεδρε και αυτή τη Τετάρτη 
και την µεθεπόµενη Τετάρτη.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν θα έρθει ο κόσµος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   . . .δεν θα έρθει άνθρωπος.  Εγώ αυτό βλέπω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το ξέρω. Λοιπόν, συµφωνήσαµε σ’ 
αυτό; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆ηλαδή να συµφωνήσουµε ότι θα βγει σε άλλη 
συνεδρίαση η απόφαση...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  βασικά θα γίνει συζήτηση σε δύο 
συνεδριάσεις.  Το έχοµε ξανακάνει αυτό. 
 Προχωρούµε στη συζήτηση, η συνάδελφος Βρέντζου έχει το λόγο. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Συνάδελφοι,  πριν µερικές µέρες ήρθε στην υπηρεσία µε φαξ 
από τον Περιφερειάρχη, από τη Γενική ∆ιεύθυνση ένα έγγραφο του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  το οποίο αναφέρεται «Ποδηλατόδροµοι στην πόλη του 
Ηρακλείου».  Θέλω να πω ότι αυτό που ένοιωσα όταν διάβασα αυτό το 
έγγραφο πραγµατικά εξοργίστηκα, κυριολεκτικά εξοργίστηκα.  Σκέφτηκα 
ότι,  ωραία, τώρα θα έχουµε άλλο ένα πολιτικό προϊστάµενο που θα ε ίναι 
το Τ.Ε.Ε.,  δεν µας φτάνουνε όλοι οι άλλοι θα έχουµε και το Τεχνικό 
Επιµελητήριο να κάνει πολιτ ική παρέµβαση στο Περιφερειάρχη για ένα 
θέµα που ακόµα εξετάζεται από τη ∆ιοίκηση. 
 Και για να γίνω σαφής, διότι δεν ξέρω κατά πόσον όλοι εδώ το 
ξέρετε, προφανώς η ∆ιοικούσα θα το ξέρει µια που συζητήθηκε, θα πω το 
ιστορικό του θέµατος. 
 Κατατέθηκε πριν µερικές µέρες µια ας πούµε µελέτη, θα εξηγήσω 
γιατί το λέω έτσι,  από το ∆ήµο Ηρακλείου όπου αφορούσε 
ποδηλατοδρόµους µέσα στη παλιά πόλη και σε κάποιους εξωτερικούς 
δρόµους του Ηρακλείου.  Ήρθε τη µέρα συγκεκριµένα που ε ίχανε την 
ηµερίδα µε τα ΣΧΟΟΑΠ και την ίδια µέρα το µεσηµέρι ήθελε ο ∆ήµος 
Ηρακλείου να πάρει την άδεια, γιατί ήτανε ήδη εκπρόθεσµοι και γιατί 
είχανε υποβάλλει όλα τα άλλα χαρτιά εκτός από την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και την κυκλοφοριακή µελέτη και έπρεπε να τα πάρουν. 
 Η µελέτη αυτή που ήρθε όχι απλώς ήτανε ελλιπής, και γ ια να γίνω 
πιο σαφής, γ ια να µπορέσει πραγµατικά ο ∆ήµος και ο κάθε ∆ήµος να 
καταθέσει µια µελέτη και να ε ίναι πλήρης και να µπορεί να πάρει την 
αδειοδότηση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, θα έπρεπε στο 
Ηράκλειο αυτή τη στιγµή να εκπονηθεί και να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί 
η µελέτη της παλιάς πόλης, να ε ίναι µέσα σ’ αυτή τη µελέτη 
ποδηλατόδροµοι,  να πάρει µια γενική περιβαλλοντική αδειοδότηση όλη 
αυτή η µελέτη της παλιάς πόλης και από ‘κε ί και πέρα ο ∆ήµος να 
εφαρµόζει τµηµατικά αυτά τα οποία θέλει να κάνει.  
 Αυτή είναι η σωστή διαδικασία, αυτό σηµαίνει ενιαία έργα, αυτό 
σηµαίνει περιβαλλοντική αδειοδότηση.   
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 Είναι προφανές ότι δεν έχουνε γίνει όλα αυτά, διότι εδώ και πάρα 
πολύ καιρό φωνάζουµε και λέµε, και οι αρχιτέκτονες κυρίως µε άρθρα 
τους, ότι η παλιά πόλη ε ίναι µια µελέτη φάντασµα.  Η κυκλοφοριακή 
µελέτη που ήρθε ε ίναι µια ας πούµε µελέτη κάποιων πανεπιστηµιακών 
από ΕΜΠ, οι οποίοι φτιάξανε κάποια στιγµή ένα βιβλίο όπου κάνανε 
κάποιες προτάσεις για 17 πόλεις, µεταξύ αυτών και το Ηράκλειο, από το 
συνάδελφο τον Βλαστό του ΕΜΠ.  Αυτή λοιπόν τη µελέτη ξαφνικά τη 
χρηµατοδοτεί το Υπουργείο και αυτή τη µελέτη την πήρε ο ∆ήµος 
Ηρακλείου, την έκατσε πάνω στη µελέτη της παλιάς πόλης χωρίς έγκριση, 
µε µία απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αναφέρει πιλοτική 
εφαρµογή ποδηλατοδρόµων, και ήρθε να πάρει εγκρίσεις. 
 Και καλά, ο ∆ήµος Ηρακλείου ήρθε να πάρει εγκρίσεις,  ο ∆ήµος 
Ηρακλείου δεν θεωρεί σκόπιµο να παίρνει τις αδειοδοτήσεις και εάν δεν 
τους επέστρεφαν τα χαρτιά δεν θα ‘ρχότανε και ποτέ ενδεχοµένως, εάν 
δεν το χρηµατοδοτούσε.  Εγώ αυτό το θέµα που ήρθα εδώ να βάλω είναι,  
ποιος ε ίναι ο ρόλος του Τ.Ε.Ε. σ’ αυτή την ιστορία;  ∆ηλαδή το Τ.Ε.Ε. σε 
µια διαδικασία, το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σε µία διαδικασία διοικητική που ακόµα 
είναι σε εξέλιξη, που τη χειρίζεται συνάδελφος µηχανικός όπως 
αντίστοιχα ένας άλλος συνάδελφος µηχανικός χειρίζεται τη κυκλοφοριακή 
µελέτη και την κάθε έγκριση που έρχεται και που αιτε ίται κάθε φορά ο 
∆ήµος, η Νοµαρχία, ο ιδιώτης, ο καθένας, έρχεται να ξέρει αν είναι η 
µελέτη πλήρης, τι ε ίναι αυτό το πράµα που έχει κατατεθεί και κάνει 
πολιτική παρέµβαση στον πολιτικό προϊστάµενο, να πει τι στο µηχανικό 
που ελέγχει τη µελέτη, στο µηχανικό µέλος του;  Έρχεται να πει τι;   
∆ώστε άµεσα αυτά που ζητάει ο ∆ήµος;  ∆ηλαδή αύριο µεθαύριο θα έρθει 
και η Νοµαρχία και θα πει εγώ θέλω αυτό το έργο γιατί θα ενταχθεί,  θέλω 
και εγώ να µου δώσει άµεσα η Περιφέρεια µια αδειοδότηση, θα στείλει 
πάλι έγγραφο το Τ.Ε.Ε. στο πολιτικό προϊστάµενο να πιάσει το µηχανικό 
από το αφτί και να του πει υπέγραψε;   
 Όλη η ανατολική Κρήτη έχει αιτήµατα, όλη η ανατολική Κρήτη 
καταθέτει και χρειάζεται αδειοδοτήσεις ανάλογα µε την υπηρεσία, τι θα 
γίνει;  Θα έχουµε άλλο ένα πολιτικό προϊστάµενο;   
 Ειλικρινά δηλαδή δεν µπορώ να καταλάβω το σκεπτικό και για ποιο 
λόγο έγινε αυτό το έγγραφο από το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., απέναντι σε 
συναδέλφους που χειρίζονται θέµατα σε αυτή τη µορφή, όπου για άλλη 
µια φορά εµείς ερχόµαστε και πραγµατικά περνάνε από τις πλάτες µας 
όλα αυτά τα θέµατα, γ ιατί όντως προσπαθούµε, παρ’ όλο που δεν 
υπάρχουνε ποιοτικά έργα και ποιοτικές µελέτες, παρ’ όλο που δεν ε ίναι οι 
µελέτες ολοκληρωµένες που έρχονται,  παρ’ όλο που έρχονται κουτσές, 
λειψές και στραβές, να βρούµε µία άκρη και να δούµε τι µπορεί να 
αδειοδοτηθεί και τι δεν µπορεί να αδειοδοτηθεί και περνάει πάλι από τις 
πλάτες µας όλη αυτή η ιστορία της δηµόσιας διοίκησης.  Αλλά εκτός από 
τους πολιτικούς προϊσταµένους, τους συµβούλους, τους Βουλευτές και 
όλους που έρχονται κατά καιρούς και θέλουνε να προωθηθεί κάτι,  να 
δοθεί κάτι, θα έχουµε τώρα και το Τεχνικό Επιµελητήριο;   
 Αν λοιπόν το Τ.Ε.Ε. θα µου πείτε ήθελε.. , το Τ.Ε.Ε. θέλει να 
εκφράσει την διάθεση του να γίνουνε οι ποδηλατόδροµοι,  εάν πραγµατικά 
λοιπόν το Τ.Ε.Ε. θέλει να εκφράσει τη διάθεσή του να γίνει ένα έργο, το 
όποιο έργο, θα πρέπει να απευθύνεται στο φορέα που το υλοποιεί και να 
του ζητήσει να κάνει εγκαίρως τις µελέτες, να ε ίναι σωστές, να ε ίναι 
εγκεκριµένες και να έρθουν να κατατεθούν. 
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 Ο πρώτος ποδηλατόδροµος ήρθε το 2003 µε τη λεωφόρο Κνωσού, 
όπου ήταν µια µελέτη ποδηλατοδρόµου από το ∆ήµο Ηρακλείου, η οποία 
άλλαξε στη πορεία, καταργήθηκε ως ποδηλατόδροµος, ενώ εγκρίθηκε και 
δόθηκαν τα χρήµατα για να γίνει ποδηλατόδροµος και δεν έγινε και έγινε 
ένα άλλο έργο. 
 Η 25ης  Αυγούστου πρέπει να έγινε πριν λίγο το πρωτόκολλο 
παραλαβής και ούτε εκεί µπήκε ο ποδηλατόδροµος.   
 Άρα λοιπόν ποιος δεν θέλει να γίνει ο ποδηλατόδροµος;  Γ ια να 
καταλάβουµε.  Αν θέλουµε να έχουµε ποιοτικά έργα και ποιοτικές µελέτες 
όπως το λέµε, και εάν δεν θέλοµε να είµαστε άλλος ένας φορέας που 
κάνει πολιτικές παρεµβάσεις και ούτε καν στις υπηρεσίες, θα πρέπει να 
τα σκεφτόµαστε πολύ σοβαρά πριν υπογράφουµε τέτοια έγγραφα.   

Εάν υπήρχε πρόθεση πραγµατικά να γίνουν όλα αυτά, θα έπρεπε 
να έχουµε καταθέσει και να πούµε στο ∆ήµο Ηρακλείου ετοιµάστε τις 
µελέτες, γιατί άλλαξε η µελέτη της Κνωσού;  Γιατί άλλαξε η µελέτη της 
25ης  Αυγούστου;  Γιατί τόσο καιρό, τόσα χρόνια ολόκληρα δεν γίνεται 
ολοκληρωµένη µελέτη της παλιάς πόλης και δεν µπαίνουν οι 
ποδηλατόδροµοι,  εφόσον θέλουµε να γίνουνε;  Και όχι να ερχόµαστε 
τελευταία στιγµή και να µην ρωτάµε καν το συνάδελφο που χειρίζεται το 
κάθε θέµα και να του στέλνουµε να του κάνουνε πολιτ ική παρέµβαση.  
Θλίβοµαι διότι έχουµε και συναδέλφους µηχανικούς και µέλη της 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ στη ∆ιοικούσα, πραγµατικά θλίβοµαι.   ∆εν ξέρω που 
βρισκόµαστε, δεν ξέρω δηλαδή που πρέπει να απαντήσουµε, που πρέπει 
να απευθυνθούµε και πως µπορούµε να ξεφύγουµε, να καταλάβουµε 
δηλαδή τι στέλνουµε µερικές φορές. 
 ∆εν ξέρω εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν έγινα σαφής σε σχέση µε 
τη µελέτη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα πάµε µετά στο στάδιο των 
ερωτήσεων, εάν τελείωσες. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Τέλειωσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάµε στο στάδιο των ερωτήσεων, θέλει 
κανείς να ρωτήσει;   Όχι.   Θέλει κανείς να τοποθετηθεί στο θέµα που 
έθεσε η συνάδελφος;  Κανείς από τη ∆.Ε.  Ένα λεπτό, άλλος;   
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Όποιος θέλει να τοποθετηθεί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τοποθετήσεις,  άλλος; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τον Ορφανό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι σας διαβάζω τον κατάλογο, 
Γολοβάνης, Μαυρογιάννης, Σφακιανάκη, Ινιωτάκης, Ορφανός, έκλεισε ο 
κατάλογος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Από τη ∆.Ε. ε ίναι ήδη δύο, ε ίναι τρεις,  
είναι ο Πρόεδρος, ε ίναι η Βάννα, ε ίναι και ο Γολοβάνης.  Λοιπόν 
συνάδελφοι 4 λεπτά το µάξιµουµ, αυστηρά 4 λεπτά. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Στη συνεδρίαση της ∆.Ε. συνάδελφοι τονίστηκε το θέµα 
αυτό, ότι προτεραιότητα ε ίναι να µην πιεστεί υπάλληλος.  Έχω την εξής 
απορία λοιπόν, πως πιέστηκε ένας υπάλληλος τώρα από πολιτικό µέσο 
και υπέγραψε και προχώρησε η µελέτη αυτή, γιατί δεν ακολούθησε το 
δρόµο που ακολούθησε άλλος µηχανικός και έφτασε στο Πρόεδρο του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου στο κεντρικό;  Απορώ δηλαδή, αυτή την ερώτηση 
κάνω, γιατί δεν ακολούθησε τον ίδιο δρόµο στο κάτω – κάτω, να αρνηθεί,  
να το στείλει το χαρτί. ..  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ναι,  εντάξει, εντάξει,  όµως αυτός που πιέστηκε µπορούσε 
να κάνει και µία καταγγελία εγγράφως, γιατί εδώ πέρα αυτά που λέει η 
Πρόεδρος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ είναι σοβαρά και στα πρακτικά πιστεύω ότι έχει 
καταγραφεί,  στη συζήτηση µας τότε και µε τον Πρόεδρο, το τόνισε και ο 
Πρόεδρος της ∆.Ε. ότι δεν θα πιεστεί υπάλληλος.  Λοιπόν, εγώ είµαι 
βέβαιος ότι δεν πιέστηκε υπάλληλος, πως λέει τώρα η Πρόεδρος της 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ότι πιέστηκε υπάλληλος, δηλαδή ποια ε ίναι τα στοιχεία; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  ∆ηλαδή πως;  Επειδή δηλαδή λύθηκε ένα πρόβληµα, δεν 
πέρασε κάτι πριν από µερικά χρόνια δεν πρέπει να περάσει κάτι 
καινούριο τώρα;  ∆εν το κατάλαβα αυτό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ, τοποθέτηση, δεν ε ίναι 
ερώτηση, τώρα είµαστε στις τοποθετήσεις.   Λοιπόν, ο συνάδελφος 
Μαυρογιάννης. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Συνάδελφοι το θέµα το άκουσα τώρα και δεν µε 
εκπλήσσει,  έτσι κι αλλιώς αυτά ε ίναι συνηθισµένα και από τους χώρους 
που έγιναν και όλα αυτά, κάθε µέρα αυτά τα ζούµε.  Αλλά εγώ θα βάλω 
δύο σκεπτικά τώρα, ήθελα να βάλω δύο σκεπτικά σε µία µορφή, µια και 
είπε εδώ µέλος της ∆ιοικούσας να µην πιεστεί ο υπάλληλος, τ ι εννοούσε 
η ∆ιοικούσα, µην πιεστεί να δουλέψει µία ώρα παραπάνω ή µην πιεστεί 
άνευ της θέλησής της;  Μάλλον πως δεν διευκρίνισε, η ∆ιοικούσα.. .  
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Να κάνει κάτι παράνοµο. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   ∆εν το ξέρω, µήπως είναι το άγχος µήπως κουράσοµε 
τον υπάλληλο και όχι να µην κάνει κάτι παράνοµο, πρέπει να αρχίσουµε 
τώρα να αγχωνόµαστε, γιατί βάζουµε και βάλανε ένα σοβαρό θέµα, 
ποινικοποίηση.  Για το βάζουµε το θέµα ποινικοποίηση πλέον;  Όταν 
εµείς θεωρούµε..,  και το άλλο, µε ποιο σκεπτικό πήγαµε στο 
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Περιφερειάρχη;  ∆εν το κατάλαβα δηλαδή;  Τι ε ίναι ο υπάλληλος, τσιράκι 
του καθενός;  Γιατί πάτε µ’  αυτή τη λογική ότι ε ίµαστε τσιράκια του 
Περιφερειάρχη, του Νοµάρχη, του ∆ήµου;  Όποιος από την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
λειτουργεί µ’ αυτή τη λογική, ότι ε ίναι τσιράκια, να το δηλώσει,  δεν 
είµαστε όλοι όµως.  ∆εν παίρνουµε εντολές να δώσουµε ή να µην 
δώσουµε.  Ορισµένοι µέσα σ’ αυτές τις υπηρεσίες ελέγχουµε µε τη 
συνείδηση µας το νόµο και το ένα και το άλλο και προχωράµε και 
εκδίδοµε.  ∆εν ε ίµαστε τσιράκια κανενός, δώσε – µη δώσεις,  και το Τ.Ε.Ε. 
να φύγει από τη λογική του τσιρακιού, ο υπάλληλος θα του δώσει εντολή 
ο Περιφερειάρχης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι εσένα. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Συνολικά µιλάω εγώ, δεν λέω... ,  εγώ µιλάω συνολικά 
για όλους όσους διέπουν µ’ αυτή τη λογική. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επί του θέµατος. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Όσοι διέπουν αυτή τη λογική.  Παιδιά, τα έργα ε ίναι 
µεγάλα, ποιο δεν ε ίναι µεγάλο µήπως, το περυσινό ξενοδοχείο που 
µπορεί να είχα εγώ, ο άλλος λέει εγώ θα στεγάσω 800 εργαζόµενους, 
προς Θεού εάν δεν το πάρω, το καλοκαίρι θα κάθονται;   ∆εν είναι µεγάλο 
το ένα – το άλλο που έρχονται καθηµερινά και µας λένε, το θέλανε 
αυθηµερόν, σε τρεις µέρες, γ ιατί εγώ είµαι ο µεγάλος Νοµάρχης, 
∆ήµαρχος, δεν ξέρω τι.   Αυτά ε ίναι πολλά τα καθηµερινά, τι θα κάνει 
δηλαδή η ∆ιοικούσα;  Θέλει να κάνει εργολαβικά να υπογράφουµε τα 
έγγραφα;  Ας έρθει αν θέλει να το πάρει, γιατί σιγά – σιγά θα πάρει 
εργολαβία τη δουλειά.  ∆ιοικούσα χαρτί δώσε το, ∆ιοικούσα χαρτί δώσε 
το, ε ίναι πολύ ωραία λογική, έτσι;   Πάρτε την, εάν την θέλετε εργολαβία 
πάρε την. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Σφακιανάκη...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι.  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Το θέµα ήρθε στη ∆ιοικούσα εκτός ηµερησίας διάταξης, 
εντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς ανάλυση, χωρίς τίποτα.  Μια παρέα νεαρά 
παιδιά που απλώς θέλουνε να κάνουνε ποδήλατο, που οι µισοί ε ίναι 
µηχανικοί και οι άλλοι δεν ε ίναι,  δικαιούνται να ζητάνε να γίνει 
ποδηλατόδροµος.  Έχουν κάθε δικαίωµα και καλά κάνανε και ήρθανε στο 
Τ.Ε.Ε.. 
 Από ‘κεί και πέρα το TEE κατάφερε, η ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε.,  µε 
µιας να παραβεί όλες τις αρχές λειτουργίας του και πολιτικής του όλων 
των ετών που εγώ είµαι στο Τ.Ε.Ε..   

Τι θέλω να πω.  Υποτίθεται καταρχήν ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο 
παρακολουθεί και έχει κάνει οµάδες εργασίες για την παλιά πόλη, από 
‘δω, από ‘κεί, πολλά χρόνια τώρα και υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για το 
θέµα.  ∆εν γίνεται λοιπόν να µην ξέρει το Τ.Ε.Ε. και να ξέρω εγώ ότι,  από 
το 2002 έχει υποβληθεί µελέτη κυκλοφοριακή η οποία περιλαµβάνει και 
ποδηλατόδροµους, η οποία εγκρίθηκε στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
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πριν να αναλάβει ο Κουράκης, από τον προηγούµενο ∆ήµαρχο τον 
Ασλάνη.  Είναι µία απόφαση η οποία έχω όλες τις εφηµερίδες της εποχής 
εκείνης και φαίνεται,  γ ιατί δεν είµαι µέσα στο ∆ήµο να το ξέρω, και 
εµφανίζεται η έγκριση αυτή µόνο όταν χρειάζεται για να χρηµατοδοτηθεί 
κάτι.   Υποθέτω, λέω εδώ, γιατί δεν είµαι σίγουρη, ότι αυτό πηγαίνουνε 
κάθε φορά όταν παίρνουνε λεφτά για ένα πεζόδροµο, απ’ αυτούς που 
φτιάχνουν µε τα ΠΕΠ. 
 Επειδή όµως πολιτικά δεν ε ίναι αποδεχτεί αυτή η έγκριση και ε ίχε 
καταγγελθεί ο πρώην ∆ήµαρχος ότι κακώς την έκανε τελευταία στιγµή 
πριν φύγει, από ‘κε ί και πέρα έχοµε µία µελέτη η οποία κάνει βόλτες, έχω 
τρεις εκδοχές της, γράφει µέσα πάντα ότι κάποιοι συγκεκριµένοι δρόµοι 
θα ε ίναι ποδηλατόδροµος, δεν σηµειώνεται απάνω, και κάθε φορά ακόµα 
και τον Αύγουστο του 2007 και το 2008 που συζητάµε κυκλοφοριακά στη 
∆ιοικούσα θέτοµε το θέµα.   
 Ένα λοιπόν ε ίναι το ζήτηµα αυτό, η ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε. οφείλει να 
γνωρίζει ότι,  αυτό το πράµα συµβαίνει ως προς την κυκλοφοριακή µελέτη 
του ∆ήµου. 
 Επίσης η ∆ιοικούσα οφείλει να γνωρίζει κάτι,  το οποίο δεν φαίνεται 
να συνειδητοποιε ί.   Πέρυσι ήρθε µία πρόταση την οποία ψήφισα και εγώ 
ότι,  το κεντρικό Τ.Ε.Ε. έκανε µία έκδοση, ένα βιβλίο, µε κάποια καλά 
παιδιά καθηγητές στο ΕΜΠ οι οποίοι προωθούν τους ποδηλατόδροµους 
και να κάνουµε εκδήλωση να το παρουσιάσουµε.  Πήγαµε λοιπόν εκεί 
πέρα µες στη καλή χαρά, πιστεύοντας όλοι ότι προωθούµε τους 
ποδηλατόδροµους και τότε εγώ κατάλαβα, δεν ξέρω εάν το κατάλαβε 
κανείς άλλος, ότι κάναµε promotion σε κάποιους καθηγητές, οι οποίες 
είχανε κάνει προκαταρτικές µελέτες για όλες τις πόλεις της Ελλάδος, που 
δεν τις παρείχανε από ‘κεί και πέρα και δεν κάνανε promotion στην ιδέα 
του ποδηλατόδροµου, αλλά στους ίδιους, να πουλήσουνε και να 
ολοκληρώσουνε τ ις µελέτες.  Και τότε δαγκώθηκα και ντράπηκα. 
 Όµως, αυτή η σοβαρή παράµετρος.. ,  δεν ήτανε εκεί πέρα καν ο 
∆ήµος, ήτανε ελάχιστοι από το ∆ήµο, δεν συζητήθηκε καν.   
 Έρχεται λοιπόν σήµερα, αιφνιδιαστικά ένα θέµα, πριν δέκα µέρες, 
να πάρουµε την προκαταρτική του τάδε πανεπιστηµιακού, που κατά τα 
άλλα καταγγέλλουµε ότι δεν πρέπει να κάνουνε µελέτες µε το όνοµα της 
έρευνας, να τη βάλουµε επάνω σε µία εγκεκριµένη και τροποποιηµένη 
τέσσερις φορές, που δεν έχει εγκριθεί τελικά, και από ‘κε ί και πέρα να 
κάνουµε αυτά που ε ίπε η Ειρήνη.  Να ζητήσουµε και την πολιτική 
παρέµβαση του πολιτικού προϊσταµένου, να αναγκάσει ένα υπάλληλο όλο 
αυτό να το νοµιµοποιήσει και να το λύσει µέσα σε µια µέρα. 
 Και ε ίπε και κάτι άλλο και τελειώνω ο συνάδελφος ο Γιώργος ο 
Σταµατάκης και ε ίχε δίκ ιο, γιατί δεν είναι τώρα εδώ να το πει και το 
επαναλαµβάνω, ότι εφόσον αυτή η χρηµατοδότηση βρέθηκε από ένα 
έργο, από µία πηγή που πρέπει µες στο 2009 να ολοκληρωθεί το έργο και 
ακόµα είµαστε στις εγκρίσεις,  σηµαίνει ότι αύριο αυτό θα δοθεί µε µία 
απευθείας ανάθεση, γ ιατί αλλιώς θα χάσουµε τη χρηµατοδότηση, και το 
∆εκέµβρη θα κάνουνε ό,τ ι κάνουνε στο Πολιτιστικό Κέντρο και θα κοιτάµε 
πως θα εξοφληθούν οι λογαριασµοί γ ια να µην χαθεί πάλι η 
χρηµατοδότηση.   

Μπαίνοµε σ’ ένα φαύλο κύκλο, που αναιρεί όλα όσα έχοµε γράψει 
και θα συζητήσοµε, θα συζητούσαµε µετά από λίγο ή όποτε το 
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συζητήσοµε, αλλά που στην ουσία είναι µία ανακεφαλαίωση όλων των 
θέσεων του Τ.Ε.Ε. της τελευταίας τουλάχιστον 10ετίας.  

Αυτό συνέβη στη ∆ιοικούσα, εγώ πρόλαβα και τα ε ίπα στη 
∆ιοικούσα, και εν γνώση της η ∆ιοικούσα κατά πλειοψηφία ψήφισε και 
επέµεινε να στείλει αυτό το έγγραφο.  Εδώ πέρα θέλουµε να δούµε ποιος 
είναι ο σκοπός µόνο και µόνο να φανούµε καλοί στα νεαρά παιδιά τα 
οποία πολύ καλά καταλάβανε και τις αντιρρήσεις;   Να βγουν να γράψουνε 
οι εφηµερίδες ότι το Τ.Ε.Ε. θέλει τους ποδηλατόδροµους;  Το έχουνε 
γράψει ήδη ή τι άλλο; 
 Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο Πρόεδρος Ιν ιωτάκης.  Πρόεδρε, εσύ 
έχεις όσο χρόνο χρειάζεσαι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ευχαριστώ Πρόεδρε.  Λοιπόν, να ξεκινήσω 
από εκεί που τελείωσε η Βάννα, αυτά τα νεαρά παιδιά, αυτοί οι 
ποδηλάτες που ήρθανε και µας βρήκανε, γ ιατί αυτοί ήρθανε και µας 
βρήκανε, ότι σε µία κουβέντα που έκανα την επόµενη µέρα δεν πίστευαν 
στα αφτιά τους.  Μου λένε, δεν το πιστεύουµε ότι το Τεχνικό 
Επιµελητήριο µπορεί να είναι ένας τέτοιος γραφειοκρατικός µηχανισµός.  
Εµείς ήρθαµε και είπαµε απλά ότι έχουµε ένα όνειρο, όπως έγινε η 
Καρδίτσα για παράδειγµα, µία πόλη που φαντάζει και φαίνεται 
Ευρωπαϊκή, γιατί κατάφερε και έβαλε το ποδήλατο και τους 
ποδηλατόδροµους στο κάµπο της Θεσσαλίας και τώρα προχωράει σε 
Internet και σε δικτυώσεις την οποία πραγµατικά την αναδεικνύουν σε µία 
σύγχρονη πόλη, φανταζόµασταν ότι αυτό το όνειρο πολλών ποδηλατών 
µεταξύ των οποίων είναι νέοι µηχανικοί, το Τεχνικό Επιµελητήριο 
σύσσωµο, η ∆ιοικούσα Επιτροπή θα συµφωνούσε.  Και άντ’ αυτού 
παραλίγο Πρόεδρε να ε ισπράξουµε την πλήρη άρνηση.  Μια άρνηση 
ανεξήγητη στα µάτια των συναδέλφων µας για τα αυτονόητα, και τα 
αυτονόητα ποια ήταν;  Ότι όπως είχαµε πει από τότε που έγινε η ηµερίδα 
για την παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση του Βλαστού ή εκτός όταν 
λέµε για βιώσιµη κινητικότητα και νέες µορφές κινητικότητας και όταν 
λέµε ότι θέλουµε µία άλλη πόλη, ε ιδικά στο ιστορικό κέντρο να µειώσουµε 
τα αυτοκίνητα, να µπουν περισσότεροι πεζοί, να µεγαλώσουµε τα 
πεζοδρόµια να µπουν τα ποδήλατα, αν τα λέµε για να τα λέµε. Αυτές ήταν 
οι απορίες των συναδέλφων οι οποίοι έµειναν µε το στόµα ανοιχτό. 
 Βέβαια καλό θα ε ίναι,  και εγώ πραγµατικά θα ζητήσω από την 
ΑΜΑΚ να βγάλει καταγγελία, καταγγελία της ∆ιοικούσας Επιτροπής και 
αυτών που ψηφίσαµε αυτό το κείµενο, για να αρχίσει να ξεκαθαρίζει ποιοι 
είναι µε τ ι και ποιοι λένε τι και όχι στα σιγανά και να δηλώσουµε κατά 
µετά που αποχωρούν, να ε ίµαστε ξεκάθαροι όλοι µε το τι 
υπερασπιζόµαστε και να φανεί ακριβώς ποιος ψηφίζει και τι υποστηρίζε ι 
οτιδήποτε µέσα στο Τεχνικό Επιµελητήριο.  Και η δικ ιά µας η θέση, και 
είναι νοµίζω αυτονόητο και κανείς δεν µπορεί να πει,  και το κείµενο θα 
σας διανεµηθεί και θα το βγάλουµε το κείµενο στο ΤΑΥ για να διαβαστεί 
απ’ όλους, πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που είπαµε ότι ε ίναι 3.5 
εκατοµµύρια στα υπόλοιπα του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου µε βάσει την 
ενηµέρωση που είχαµε και εµείς και θα πρέπει να απορροφηθούν όπως 
θα κάνουνε και άλλες πόλεις στην Ελλάδα έστω και τη τελευταία στιγµή, 
κ.  Γενικέ θέλοντας να πιστεύουµε ότι όπως το Τεχνικό Επιµελητήριο το 



σελίς 17  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. /Τ.Α.Κ. 

 

έχει εκφράσει µε διάφορους τρόπους ότι είναι υπέρ αυτών των νέων 
τρόπων πρόσβασης, των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης στα ιστορικά 
κέντρα των πόλεων, θεωρούµε ότι και εσείς µάλλον πρέπει να ε ίσαστε 
σύµφωνος και σας παρακαλούµε να προβείτε σε ό,τ ι χρειάζεται γ ια να 
διευκολύνετε αυτή την ιστορία.  Αυτό ήταν το οποίο έγινε. 
 Βέβαια εκ των υστέρων αυτό το οποίο φαίνεται µάλλον ενοχλεί,  
είναι ότι όντως προχώρησε αυτή η ιστορία απ’ ότι ξέρω, δεν έχω και 
επίσηµη ενηµέρωση να σας πω, αλλά µάλλον προχώρησε αυτή η ιστορία 
και έτσι θα υλοποιηθεί αυτή η επένδυση η οποία πρόκειται να γίνει στην 
πόλη του Ηρακλείου. 
 Αλλά πραγµατικά δεν µπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι µία πολιτική 
παρέµβαση, γιατί εµείς δεν ζητήσαµε, το ε ίπαµε και το ε ίπε ο Μιχάλης, το 
είπαµε ξεκάθαρα εκείνο το βράδυ ότι,  σε καµία των περιπτώσεων δεν 
διανοείται το Τεχνικό Επιµελητήριο και η ∆ιοικούσα Επιτροπή ότι θα 
υπάρξει οποιαδήποτε παρέµβαση, πίεση ή ότι οι µελέτες δεν θα γίνουν 
όπως πρέπει να γίνουν και δεν θα ε ίναι η δουλειά έτσι όπως πρέπει να 
είναι,  αλλά ταυτόχρονα εκφράσαµε την πολιτ ική θέση του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου για την είσοδο του ποδηλάτου στον εναλλακτικό τρόπο 
πρόσβασης στην πόλη του Ηρακλείου. 
 Αυτή ήτανε η θέση µας και σας δηλώνω λοιπόν ότι, καλό θα ήτανε 
να δηµοσιοποιηθεί ενδεχοµένως και η όποια αντίθεση, να υπάρξει και η 
όποια διαφορετική άποψη καταγεγραµµένη στο ΤΑΥ και να καταγγέλλεται 
και η ∆ιοικούσα γι’  αυτή την απόφαση της. 
 Εµείς Πρόεδρε θα ενηµερώσουµε έµµεσα και µέσω του Ε-mail 
λοιπόν γι’  αυτή την απόφαση όλα τα µέλη του Τ.Ε.Ε. τα οποία παίρνουν 
E-mail και στο ΤΑΥ θα µπει την επόµενη φορά για να δείτε ακριβώς ποιο 
ήτανε το κείµενο το οποίο στείλαµε στον Γενικό, που απ’ ότι ε ίδαµε 
σκεπτόµενος ο άνθρωπος ως έπρεπε να σκεφτεί προφανώς προώθησε το 
θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ορφανός. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Όχι µόνο καταγγελία, µοµφή χρειάζεται η ∆ιοικούσα γι ’  αυτό 
το ζήτηµα, διότι η δουλειά της ∆ιοικούσας δεν ε ίναι απλά να εκφράζει την 
πολιτική βούληση για πόλεις ανθρώπινες, βιώσιµες µε ποδήλατα και µε 
τα υπόλοιπα, δεν ε ίναι αυτή η δουλειά του Τεχνικού Επιµελητηρίου.  Η 
δουλειά του Τεχνικού Επιµελητηρίου ε ίναι,  εκφράζοντας τη βούληση και 
την επιστηµονική αν θέλετε τεκµηρίωση, δίνοντας την επιστηµονική 
τεκµηρίωση για το πως θα πρέπει να γίνουν ανθρώπινες οι πόλεις,  να 
υποδεικνύει στη συνέχεια στους αρµόδιους πολιτικούς φορείς ότι πρέπει 
να είναι συνεπείς στην εκτέλεση όλων των µελετών, προκειµένου αυτά τα 
οράµατα να γίνονται πράξη µέσα από διαδικασίες που να ε ίναι σωστές.  
∆εν µπορεί να έρχεται η ∆ιοικούσα και να επικουρεί τη πολιτική 
αυθαιρεσία του όποιου άσχετου κάνει τον πολιτικό ή τον πολιτ ικάντη ή 
τον Βουλευτή ή το ∆ήµαρχο ή το Νοµάρχη ή το Περιφερειάρχη και λέει,  
έχω όραµα ένα ανθρώπινο Ηράκλειο, έχω όραµα ένα πολιτιστικό κέντρο 
λέει ο άλλος και θα το κάνω βρέξει λιάσει,  και θα το κάνω και χωρίς 
µηχανικούς, έχω όραµα σου λέει να φτιάξω µια λεωφόρο Κνωσού µε 
ποδηλατόδροµους. 

Και βέβαια σ’ αυτή την ιστορία των οραµάτων τέτοιου ε ίδους 
πρωτοστατούνε πρέπει να πω συνάδελφοι,  δεν ξέρω εάν είναι και τυχαίο 
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που ε ίναι από την παράταξη του Προέδρου, όπως ο Νώντας ο Σαρρής 
που ε ίχε φέρει µία µελέτη για ποδηλατόδροµο στη Κνωσού το 2003 που 
δεν ήτανε µελέτη, ήτανε να παίρνεις φόρα να κουτουλάς στο τοίχο, στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο η οποία βέβαια – απόδειξη ότι ήταν τέτοιας 
ποιότητας – δεν εφαρµόστηκε, το ε ίπε η Ειρήνη προηγούµενα.  Αυτά 
θέλετε;  ∆ηλαδή το πως θα βγαίνει ο κάθε πολιτικάντης της παράταξης 
σας και θα λέει έχω οράµατα για να παίρνει ψήφους και στη συνέχεια 
χωρίς µηχανικούς, χωρίς µελέτες, χωρίς καµία προδιαγραφή 
επιστρατεύοντας τη µία µετά την άλλη πολιτ ικές πιέσεις στην οποία 
προστίθεται τώρα και η πολιτική πίεση της ∆ιοικούσας, θα κάνει αυτά τα 
ξεγιβεντίσµατα που γίνονται;  Αυτό θέλετε και το ονοµάζετε προσχηµατικά 
ευαισθησία σε µία οµάδα ποδηλατών που δεν µπορούσατε να τους 
αρνηθείτε το ενδιαφέρον για το ποδήλατο και που αιφνιδιαστήκανε µε το 
µέγεθος της γραφειοκρατίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου.   

Είναι τόσο το µέγεθος της υποκρισίας σας, τόσο το µέγεθος της 
αντιεπιστηµονικής σας θέση που λέει τεχνικά έργα χωρίς µηχανικούς σε 
τελευταία ανάλυση, που δεν ξέρω τι άλλο σχόλιο θα µπορούσε κανείς να 
κάνει. 

Να προσθέσω µόνο κάτι,  η περίπτωση του πολιτιστικού κέντρου 
που θα έρθει η ώρα να την κουβεντιάσουµε, γιατί πρέπει να έχετε 
πληροφορηθεί ότι ε ίναι άκυρες όλες οι αποφάσεις του ∆ήµου και της 
Περιφέρειας σε σχέση µε τον τρόπο που εκτελείται τους τελευταίους 
µήνες, έφερε στην επιφάνεια άλλη µία πλευρά του ίδιου προβλήµατος, 
κατά τη γνώµη µου του ίδιου προβλήµατος, δηλαδή των πολιτικών 
παρεµβάσεων στην...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο χρόνος. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Τέλειωσα, στα δηµόσια έργα θέµατα που πλευρές του έχει 
θίξει και σε πρόσφατη αρθρογραφία του και ο συνάδελφος ο Μπριλάκης.  
Σοβαρότατα ζητήµατα. 
 Εδώ πραγµατικά αναδεικνύεται µέσα στο συνολικό πρόβληµα και 
άλλη µία παράµετρος, κάτι ε ίπε ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης, ότι όντως 
οι συνάδελφοι µηχανικοί που ε ίναι στο δηµόσιο και που δέχονται τέτοιες 
πολιτικές παρεµβάσεις µέχρι τώρα από πολιτικούς και από σήµερα και 
µπρος απ’ ότι φαίνεται και από τη ∆ιοικούσα του Τεχνικού Επιµελητηρίου, 
κάπου πρέπει να αποφασίσουνε και να στηριχτούνε βέβαια γι’  αυτό, να 
ορθώσουνε το ανάστηµα τους.  ∆εν µπορεί δηλαδή ό,τι λέει ο παπάς να 
λένε και αυτοί ναι.   Πετάει ο γάιδαρος;  Πετάει ο γάιδαρος.  Κάπου πρέπει 
οι συνάδελφοι να ορθώσουν το ανάστηµα τους και να στηριχτούνε 
ξανάλεω γι’  αυτό.  Πως όµως βέβαια θα το ορθώσουν το ανάστηµα τους 
όταν έχουν τέτοια συµπεριφορά από την πλευρά οργάνων όπως η 
∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  που τους λέει στην ουσία σκύψετε το κεφάλι 
και ό,τι λέει το αφεντικό να λέτε και εσείς ναι;    
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν ζήτησες αρχικά, διάβασα τα 
ονόµατα, δεν θα µας κοροϊδεύεις Μπριλάκι.   Τώρα εάν θέλεις εκ των 
υστέρων, ναι,  αλλά διάβασα τα ονόµατα δεν άκουσες το όνοµα σου και 
δεν ε ίπες τίποτα.  Άρα το σήκωσες µετά. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σταµατήσετε;  Μάθετε να 
συνεδριάζετε,  µεγάλα παιδιά είσαστε. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Το χέρι µου σήκωσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  αλλά εγώ διάβασα τα ονόµατα.  
Υπάρχει δυνατότητα.. .  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπριλάκι σταµάτα, χάνουµε το χρόνο 
µας.  Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα εάν αποφασίσει το Σώµα να δώσει και 
σε άλλους, να διαφωτίσουν όµως το θέµα, όχι να πουν τα δικά τους, έτσι;   
Να εξηγούµαστε, όχι να πεταχτούν σε άλλα θέµατα, στο θέµα που έθεσε 
η Βρέντζου. 
 Θέλεις να µιλήσεις Μπριλάκι και Κρασανάκη;   
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   ∆εν θέλω να κάνω τοποθέτηση, δυο ερωτήσεις θέλω να 
κάνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  θα σηκωθείς απάνω.  Λοιπόν, 
Μπριλάκις.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ερωτήσεις θα κάνουµε µετά; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Πάλι ερωτήσεις;  Τελειώσανε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελείωσαν.  Τσαγκαράκη, Κρασανάκης 
και Ροµπογιαννάκης;  Όχι. 
 Λοιπόν, συνάδελφε Μπριλάκι έχεις το λόγο. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ καραφλιάζω µε αυτά που άκουσα, στεναχωριέµαι και 
σας ερωτώ, δύο χρόνια έκανα Πρόεδρος στο Σύλλογο Εργοληπτών και 
πολέµησα την εξουσία όσο µπορούσα και κατηγόρησα και τους 
δηµοσιογράφους που µας καταγγέλλανε ότι εµείς εξουσιάζοµε, οι 
µηχανικοί και οι εργολάβοι.   Μας καταγγέλλανε ότι εµείς κάνουµε 
κακοτεχνίες, δηλαδή το κράτος ε ίναι αθώο στις κακοτεχνίες;  Τα θυµάσαι 
Αλέκο, τα ξέρεις. 
 Λοιπόν, το ίδιο κάνετε και εσείς τώρα η ΑΜΑΚ και ε ίναι έγκληµα, 
κατηγορείτε τους µηχανικούς ότι έχουνε εξουσία, το Τεχνικό Επιµελητήριο 
δεν έχει εξουσία, ε ίναι ντροπή αυτά που λέτε, ντροπή αυτά που λέτε και 
να φύγετε από εδώ µέσα γιατί κάνετε ζηµιά. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Τους µηχανικούς υπερασπιζόµαστε… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπάκιντα σε παρακαλώ. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Όχι,  λάθος κάνετε, οι µηχανικοί δεν έχουνε...   (αλλαγή 
κασέτας)  
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εάν ο υπάλληλος... ,  µε συγχωρείτε,  εάν η δηµόσια 
διοίκηση…….... .  Πρόεδρε θα µιλήσω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, Μπάκιντα άµα θέλεις θα σου 
δώσοµε και εσένα το λόγο µετά. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εάν η δηµόσια διοίκηση είναι ασθενής να έρθετε εδώ να το 
καταγγείλουµε, να µην κάνετε το κορόιδο.  (∆εν αποδίδεται καθαρά, 
µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σταµάτα, σε παρακαλώ θα πεις τα δικά 
σου. 
 Τσαγκαράκη. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Του (…) τη διαδικασία πρέπει να την συµµαζέψουµε λίγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποια ε ίναι η διαδικασία...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆εν θα δίνεις το λόγο έτσι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσείς αποφασίσατε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αποφασίσατε εσείς,  γ ιατί δεν µίλησε κανείς;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε έχει το λόγο. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Συνάδελφοι µου κάνει φοβερή εντύπωση, φοβερή 
εντύπωση, ε ιλ ικρινά φοβερή εντύπωση, δηλαδή αυτή η παρέµβαση 
απόψε της συναδέλφου Βρέντζου µε αφήνει έκπληκτη, δεν το περίµενα 
ποτέ.  Πολλά πράγµατα βέβαια δεν περιµένω απ’ αυτήν, αλλά εν πάση 
περιπτώσει.  
 Λοιπόν, η ιστορία µε άφησε γενικώς έκπληκτη, από τη πρώτη 
στιγµή, από τη βραδιά της ∆ιοικούσας, από τη στιγµή που ξεκίνησε.  
Ήρθανε στο γραφείο καµιά δεκαριά παιδιά και µας µίλησαν για το όραµα 
τους, για τους ποδηλατόδροµους, τα δέχτηκε η Κα Βρέντζου µε πάρα 
πολύ χαµόγελο, µε πάρα πολύ ευδιάθετη έτσι διάθεση, σαν να ήτανε όλα 
υπέρ.  Το ίδιο έκανε και όταν δέχτηκε τον κύριο, τον Νώντα τον Σαρρή, 
έτσι φιλικότατα και ωραία, θα τα κάνουµε γρήγορα, θα κάνουµε ό,τ ι 
µπορούµε. 
 Θέλω να πληροφορήσω όσους δεν το ξέρουµε ότι, για τρία – 
τέσσερα χρόνια ήµουνα προϊσταµένη της Βρέντζου, ήµουνα στο τµήµα 
αυτό των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, έχω δει πράµατα και θάµατα, 
έχω δει και αν έχω δει πολιτικές παρεµβάσεις και πράµατα, δεν την έχω 
δει ποτέ να διαµαρτυρηθεί,  ελάχιστες φορές τρανταχτές που ίσως γιατί θα 
υπήρχανε επακόλουθα σοβαρά.  Έχει πολλές φορές δεχτεί πολιτικές 
παρεµβάσεις και πιέσεις και δεν έχει αντιδράσει. . . . . . . . . .Ναι, έχεις δεχτεί 
και το ξέρεις πολύ καλά, και όχι µόνο, και η ίδια...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αφρώ είναι προσωπικό το θέµα. 
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ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Προσωπικό το θέµα έγινε έτσι όπως το έκανε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί έγινε προσωπικό; 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Γιατί έγινε προσωπικό; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα µε συγχωρείς,  δεν ε ίναι προσωπικό 
το θέµα. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Μα συγνώµη, έγινε προσωπικό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί έγινε προσωπικό;  Έθεσε ένα 
θέµα σ’ ένα έγγραφο που έστειλε η ∆ιοικούσα. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Ναι,  γιατί και εγώ έµεινα έκπληκτη γιατί; 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Βέβαια, δηµόσιοι υπάλληλοι και που ε ίναι στον 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  Ποιοι είναι στον ΕΜ∆Υ∆ΑΣ;  Είναι η Χαρά η Τριαµατάκη, 
είµαι εγώ, ε ίναι και ο Μιχάλης, δεν ε ίναι προσωπικό το θέµα;  ∆ηλαδή τι 
έπρεπε να κάνουµε;  Επειδή στείλαµε ένα γράµµα στο Περιφερειάρχη να 
παρακαλέσουµε να µην κωλισεργήσει,  δεν ε ίπαµε τίποτα, ούτε να βάλει 
κανένα υπάλληλο να κάνει παρανοµίες, ήτανε στο χέρι της, µπορεί να πει 
εάν κάποιος της ε ίπε να κάνει τίποτα παράνοµο, να δει τον φάκελο, να 
δει εάν όλα ε ίναι σωστά και να προχωρήσει χωρίς να κωλυσιεργεί,  γιατί.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Όχι δεν ε ίναι έτσι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   ∆εν ε ίναι έτσι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε παρακαλώ. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Και το ξέροµε ότι δεν ε ίναι έτσι.   ∆υο λεπτά να πω κάτι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ κατάλαβα να µιλάει η Βρέντζου και 
να λέει ότι εστάλη µία επιστολή, εγώ δεν κατάλαβα εάν πίεσαν την 
Βρέντζου ή όχι,  αυτό το λες εσύ τώρα. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Το θέµα το πήρε η ίδια η Βρέντζου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα µιλήσεις 
θεσµικά, εστάλη µια επιστολή, καλώς ή κακώς την κρίνει το Σώµα, από 
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εκεί και πέρα δεν θα βάλω εγώ σε ψηφοφορία εάν καλώς ή κακώς εστάλη 
αυτή η επιστολή. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Ωραία, να πω κάτι άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, περιορίσου στο θέµα. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Το βράδυ.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και τελειώνει και ο χρόνος σου όπου 
να ‘ναι. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   . . .που συζητήσαµε το θέµα και ήρθανε τα παιδιά και στο 
Τεχνικό Επιµελητήριο να συζητήσουν, δεν είδα να τοποθετηθεί ούτε η 
Βάννα που συνήθως τοποθετείται να µιλήσει αρνητικά ή να πει.   Μάλιστα 
την ώρα της ψηφοφορίας έλειπε, βγήκε έξω και ο Ασσαριωτάκης ε ίπε 
βάλτε και τη Βάννα αρνητική και όταν µπήκε µέσα είπε, τι έγινε;   Και της 
είπε ο Ασσαριωτάκης σε έβαλα και εσένα ότι ψήφισες αρνητικά.  
 ∆εν ε ίπε στα παιδιά τίποτα, το µόνο που ε ίπε κάποια στιγµή έτσι 
µεταξύ µας ότι έπρεπε στη κυκλοφοριακή µελέτη να έχει µπει, ε ίχε µπει 
µάλλον το θέµα παλιά στη κυκλοφοριακή µελέτη και δεν έγινε τίποτα, 
τίποτα άλλο δεν ε ίπε, δεν άκουσα τίποτα άλλο εγώ. 
 Και δεν νοµίζω ότι αυτό που κάναµε ε ίναι τόσο σοβαρό, και γι ’  αυτό 
απευθύνθηκα στην Κα Βρέντζου, γ ιατί εκείνη ανέλαβε το θέµα και εκείνη 
το προχώρησε, εκείνη το χρεώθηκε, εγώ το χρέωσα το θέµα αυτό στη 
Βρέντζου, στο τµήµα της. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο.Κ. έλειψε ο χρόνος σου. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Εντάξει;  Είναι απαράδεκτο πάντως, ε ίναι απαράδεκτο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να πω δυο κουβέντες, Αφρώ, και 
πρέπει η ∆.Ε. να συνειδητοποιήσει πλέον, ο συνάδελφος ο Γολοβάνης 
συνέχεια µου λέει ότι τηρώ το νόµο.  Ο Κ.∆.∆. συνάδελφοι επιβάλλει στα 
όργανα επί ποινή ακυρότητας των αποφάσεων οι συζητήσεις να γίνονται 
χωρίς να παρίστανται οι ενδιαφερόµενοι.   Είναι νοµοθετική επιταγή.  
Εσείς κάνετε ένα λάθος, τώρα ξεκινάω απ’ αυτό που είπε η Αφρώ ότι,  
όταν γινόταν η συζήτηση τα παιδιά ήταν µπροστά.  Τα παιδιά οφείλουν να 
είναι έξω, οφείλει η ∆ιοικούσα και οποιοδήποτε όργανο.. .  
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   . . .να ε ίναι έξω.  Μα είπες δεν ε ίπε στα 
παιδιά, έτσι;  
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Στη συζήτηση που κάναµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα πρέπει όποιο θέµα αποφασίζει η 
∆ιοικούσα, θα πρέπει να ε ίναι η ∆ιοικούσα και αυτοί που νοµίµως πρέπει 
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να βρίσκονται µέσα στο δωµάτιο. Συνεχώς αυτό το θέµα 
καταστρατηγείται.  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν το τηρείται κ.  Μπαρτολότσι για τον 
απλούστατο λόγο ότι ε ίναι θεσµοθετηµένο να ε ίσαστε εσείς οι 9 και εγώ, 
κανένας άλλος.  Αυτό λέει ο νόµος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν δικαιούται να ε ίναι,  καλώς ή 
κακώς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Από τώρα και στο εξής Πρόεδρε θα τους 
βγάζω έξω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όταν θα αποφασίζετε,  ε ίναι ποινή 
ακυρότητας, να το έχετε υπόψη σας αυτό. 
 Λοιπόν, ο συνάδελφος Κρασανάκης. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Ερώτηση – τοποθέτηση θέλω να κάνω.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κάνε ό,τι θες. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Πιέσεις υπάρχουνε πάντα και πολιτικές και µη. Βέβαια 
να µην µιλήσοµε για τις πιέσεις των ιδιωτών µηχανικών και ε ιδικά την 
εποχή αυτή.  Θα µιλήσοµε.. . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Που ασκούν ή που τους ασκούνται;  
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Που ασκούνται σ’ αυτούς, εντάξει;   Έχει σχέση και µε το 
θέµα της ποινικοποίησης και όλα αυτά. 
 Οι γενικές βέβαια τοποθετήσεις πιστεύω ότι δηµιουργούν 
αυθαίρετες προσεγγίσεις.  Θέλω να ρωτήσω ορισµένα συγκεκριµένα 
πράγµατα και θα ήθελα παρακαλώ να µου απαντήσετε.  
 Ένα, ήτανε πιστώσεις καταρχήν γι ’  αυτό το πράµα αδιάθετες οι 
οποίες θα χανότανε για το θέµα του ποδηλατόδροµου;  Κρίσιµο αυτό 
πιστεύω, θα χανότανε λοιπόν ή όχι;   Γιατί έµαθα ότι προχώρησε το έργο 
βέβαια. 
 Η µελέτη ήταν σωστή από άποψη τεχνικής;  Βέβαια καλό θα ήτανε 
να ακολουθούµε µία χωροταξική πρόταση πραγµατικά, µελέτη παλιάς 
πόλης, κυκλοφοριακή µελέτη κ.λ.π., εάν όµως υπήρχαν αδιάθετες 
πιστώσεις και εάν η µελέτη ήταν άρτια, κάπως αλλάζουν τα πράµατα.  
Άκουσα ότι την µελέτη την έκανε το Εθνικό Μετσόβειο πολυτεχνείο, δεν 
σηµαίνει ότι κάνει τις τέλειες µελέτες ένας, αλλά εν πάση περιπτώσει από 
ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα ήρθε.  Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, είχε τεχνικά 
προβλήµατα;  
 Και τελικά, επειδή άκουσα ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και η µελέτη 
και µπαίνει σε εφαρµογή, ολοκληρώθηκε πως;  Γιατί;   Κάποιος άλλος 
ελεγκτής µηχανικός την ανέλαβε και την προώθησε;  Ήτανε σωστή η 
µελέτη και γ ι’  αυτό ολοκληρώθηκε;  Γιατί;   Πως; 
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 Αυτές τ ις ερωτήσεις θέλω να κάνω, δηλαδή κρίσιµα: 
 Ένα, εάν τυχόν δεν ενεγκρίνετο η µελέτη θα χανότανε τα χρήµατα 
και θα γινότανε το έργο;  Αυτό ε ίναι ένα κρίσιµο κοµµάτι που πρέπει να 
το βλέπουµε εµείς σαν µηχανικοί.  
 Το δεύτερο ήτανε, τι προβλήµατα τεχνικά ε ίχε η µελέτη και εν πάση 
περιπτώσει,  εγκρίθηκε η µελέτη, γιατί εγκρίθηκε και. . .  
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Τι σκοπιµότητα… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περίµενε, θα δευτερολογήσεις.  
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Εγώ αυτά ρωτάω και µετά βέβαια το άλλο θέµα, µα 
σαφώς είναι κάτι που συζητιέται.    
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε τελείωσες; 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Όχι, γ ια το συγκεκριµένο, γ ιατί µε συγχωρείτε. . . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σου δώσω το λόγο να απαντήσεις 
και εσύ. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   . . .εγώ ξεκίνησα εδώ στη τοποθέτηση µου ότι γενικές 
προσεγγίσεις,  τοποθετήσεις µάλλον, συνήθως δηµιουργούν αυθαίρετες 
προσεγγίσεις,  γενικές τοποθετήσεις.   Συγκεκριµένα, ήταν αδιάθετες 
περιπτώσεις;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περίµενε, µην τα επαναλαµβάνεις,  τα 
σηµείωσε να σου απαντήσει. 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Συγκεκριµένα.  Μετά βέβαια θα µπούµε και στο άλλο 
κοµµάτι πραγµατικά το θεσµικό, που είναι ένα θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περίµενε να τελειώσει.   Συνάδελφε 
Μπάκιντα έχει το λόγο. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω το Πρόεδρο της 
∆ιοικούσας ε ίναι,  κατά πόσον ήρθε η ∆.Ε. σε επαφή µε τους 
συναδέλφους µηχανικούς που έλεγχαν αυτή τη διαδικασία, διότι ήταν σε 
εξέλιξη η διοικητική διαδικασία, έτσι;  Και κατά πόσον ας πούµε θεωρείται 
σωστό να αδειάζει τα µέλη του το Τεχνικό Επιµελητήριο τη στιγµή που 
βρίσκεται σ’ αυτή τη διαδικασία, στέλνοντας ένα χαρτί στο πολιτικό της 
προϊστάµενο για να τους πει να προωθήσουν, δηλαδή τι εννοούµε να 
προωθήσουν Πρόεδρε;  Τι εννοούµε να προωθήσουν;  Να πουν κάτι στον 
υπάλληλο;  Τι εννοούµε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ανάλογα το µυαλό που έχει,  καταλαβαίνει.  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ανάλογα το µυαλό που έχει καταλαβαίνει τι  εννοούµε να 
προωθήσουν, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη µία διοικητική διαδικασία το 
Τεχνικό Επιµελητήριο ζητά από τον πολιτικό προϊστάµενο να πει τι στο 
µέλος του που δεν το λέει το Τεχνικό Επιµελητήριο;  Ήρθε σε επαφή η 
∆ιοικούσα µε τους συναδέλφους µηχανικούς και µε την υπηρεσία να δει τι 
γίνεται ή απλά στείλαµε ένα χαρτί και αδειάσαµε τους συναδέλφους;  Και 
τι εννοούµε να προωθήσουν, αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το έχεις δει το έγγραφο;   
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όχι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Για δες το πρώτα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Το έγγραφο δεν το έχω δει, Πρόεδρε εσύ είπες.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Είναι µέσα, πες να στο δώσουν να το 
διαβάσεις.  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εγώ...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε δεν θα κάνετε διάλογο, 
έθεσες εσύ τον προβληµατισµό σου, ο Πρόεδρος τοποθετήθηκε, έληξε το 
θέµα.  Ο καθένας θα βγάλει τα συµπεράσµατα του. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ο προβληµατισµός µου είναι πάνω στην τοποθέτηση σου 
Πρόεδρε ότι ζήτησε το Τεχνικό Επιµελητήριο να προωθηθεί,  τ ι εννοούµε 
να προωθηθεί όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η διοικητική διαδικασία. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Να απαντήσω… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  τελείωσε, θα δευτερολογήσει η 
Βρέντζου και τέλειωσε το θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εσύ επί προσωπικού µετά, όταν 
τελειώσει το θέµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γ ιατί,  µετά τη Βρέντζου τη 
δευτερολογία εσύ θα τοποθετηθείς γιατί;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο καθένας θα σηκώνει το χέρι του και 
θα ζητάει.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσείς τη ζητήσατε τη σκληρή 
διαδικασία, εγώ ήµουν αντίθετος µε την σκληρή διαδικασία, µην το 
ξεχνάτε αυτό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ε, τι να µιλήσουνε, κάθε λίγο και λιγάκι θα βγαίνει ένας 
άλλος;  Άµα κλείνει να κλείνει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Φουρναράκη έλα. Θα τοποθετηθεί επί 
προσωπικού η Βάννα που ζήτησε το λόγο και κρίναµε ότι ε ίναι, από ‘κε ί 
και πέρα θα δευτερολογήσει η συνάδελφος Βρέντζου και κλείνει το θέµα. 
 Συνάδελφε έλα. 
 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Παιδιά δεν ξέρω το περιεχόµενο του συγκεκριµένου 
εγγράφου, κατά συνέπεια δεν µπορώ να κρίνω το ύφος το οποίο ε ίναι 
γραµµένο και σε τι αποσκοπούσε, σύµφωνα µε αυτά τουλάχιστον που 
άκουσα.  Αυτό όµως το οποίο µπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι,  το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα στο οποίο ο ∆ήµος προσπάθησε να εντάξει τη 
δηµιουργία των ποδηλατοδρόµων είναι ένα πρόγραµµα ανταγωνιστικό, το 
οποίο χειρίζεται υπόλοιπα του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου που σηµαίνει ότι,  
εάν ο φάκελος δεν έφτανε πλήρης µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία το 
Ηράκλειο δεν θα έπαιζε σ’ αυτή τη χρηµατοδότηση.  Εποµένως, χωρίς να 
θεωρώ ότι ο σκοπός αγιάζει τα µέσα, πραγµατικά δεν καταλαβαίνω γιατί 
να γίνεται τέτοιο ζήτηµα, εάν λέω και εφόσον, σας λέω δεν ξέρω το 
κείµενο του Επιµελητηρίου, το Επιµελητήριο έστειλε απλώς ένα έγγραφο 
που έλεγε επισπεύστε τη διαδικασία περιβαλλοντικής απαλλαγής. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πόσα άλλα έργα είναι σ’ αυτό το πρόγραµµα; 
 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Από το ∆ήµο κανένα, εξ όσων γνωρίζω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Από το νοµό; 
 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   ∆εν το ξέρω. ∆εν το ξέρω, εγώ σου λέω ότι ξέρω ότι 
στο συγκεκριµένο πρόγραµµα δόθηκε µία δυνατότητα στο ∆ήµο να 
υλοποιηθεί ένα δίκτυο ποδηλατοδρόµων µέσα στη παλιά πόλη.  Το δίκτυο 
των ποδηλατοδρόµων ούτως ή άλλως προβλέπεται από τη µελέτη της 
παλιάς πόλης, ούτως ή άλλως υπάρχει περυσινή επικαιροποιηµένη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίνει την µελέτη εφαρµογής 
κυκλοφοριακών µέτρων µέσα στο Ηράκλειο στο οποίο ε ίναι και οι 
ποδηλατόδροµοι και δεν καταλαβαίνω πραγµατικά βρε παιδιά γιατί το 
έχετε αναγάγει σε µείζον ζήτηµα. 
 ∆ηλαδή και εµένα προσωπικά δεν θα µου άρεσε να δεχτώ πολιτική 
παρέµβαση, αλλά ε ιλικρινά σας µιλώ δεν µπορώ να εκλάβω το 
συγκεκριµένο έγγραφο ως πολιτική παρέµβαση µε την έννοια 
παρανόµησε.  Το να επισπεύσεις µία διαδικασία σ’ ένα κράτος που ούτως 
ή άλλως δεν λειτουργεί σωστά, ε!  δεν το θεωρώ παράλογο βρε παιδιά, 
ειλικρινά. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μύρωνα.. . 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τελείωσες συνάδελφε; 
 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Μα δεν µπορείς να βάλεις στην ίδια µοίρα ας πούµε 
τον ∆ήµο µ’ ένα ιδιώτη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε τελείωσες;  Ένα λεπτό, η 
συνάδελφος Σφακιανάκη.  Η συνάδελφος Σφακιανάκη παίρνει το λόγο επί 
προσωπικού. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   ∆εν θα επαναλάβω τίποτα απ’ ότι ε ίπα ή απ’ όσα έχω να 
πω απ’ όσα άκουσα, µόνο ένα θέµα, επικαλούµαι τη µαρτυρία σου 
Μιχάλη.  Μόλις ξεκίνησε το θέµα και ε ίπε ο Πρόεδρος να βοηθήσοµε αυτή 
την υπόθεση, και ειπώθηκε πως θα βοηθήσουµε και λέει ο Πρόεδρος να 
κάνουµε ένα εγγραφάκι,  το πρώτο που είπα δεν ήτανε «ούτε για αστείο»;  
Στη συνέχεια στη τοποθέτηση µου δεν ήµουνα σαφέστατη και 
κατηγορηµατικά αντίθετη και εξήγησα γιατί να κάνοµε οτιδήποτε;  Είναι 
δυνατόν να λέγονται τέτοια πράµατα εδώ πέρα ότι εκ των υστέρων;  Το 
είπε και ο Πρόεδρος, το ε ίπε και η Αφρώ;  Είναι δυνατόν την ώρα που 
όλοι είδανε ότι βγήκα έξω και µιλούσα µε τα παιδιά και κουβέντιαζα και 
όταν µπήκα µέσα όντως ρώτησα τι έγινε,  επειδή ε ίχαµε προχωρήσει σε 
επόµενο, αλλά όπως ρωτάω και άλλες φορές για να δω εάν έγραψε ο 
Τσικαλάκης ποιοι µειοψηφήσανε.  Έλεος βρε παιδιά!   Έλεος! 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η συνάδελφος Βρέντζου, και εσύ τώρα 
έχεις περιορισµένο χρόνο. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Γιατί;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆ευτερολογία είναι.  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θα προλάβω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στη δευτερολογία µπαίνει περιορισµός 
χρόνου. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Καλά.  Τι να πω;  Να πω ότι θλίβοµαι;   Είναι λίγο 
πραγµατικά, ε ίναι λίγο πραγµατικά να πω ότι θλίβοµαι µετά απ’ αυτό το 
κύκλο που άκουσα. 
 Καταρχήν να πω, µε απειλείς κυρία συναδέλφισσα;  Θα ακούσω 
πολλά, τι θα µου κάνετε; 

Θα δεχτώ διοικητικές απειλές, δεν το καταλαβαίνω.  Να προσέχουµε 
να δούµε.. ,  εδώ πέρα ακούστηκαν σηµεία και τέρατα δηλαδή, ότι έχω 
ακούσει,  ότι έχω δει,  ότι έχει κάνει, τι ε ίναι αυτά;  Τι ε ίναι αυτά;  
∆ικαστήριο έχοµε στήσει;   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Εγώ δηµιουργώ εντυπώσεις;   ∆ιαβάστε τα πρακτικά, 
διαβάστε τα πρακτικά να δείτε τι ε ιπώθηκε.  Εγώ δεν θα µείνω σ’ αυτό, 
θα πω το εξής, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι πρώτα απ’ όλα δεν δέχτηκα 
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εγώ πολιτική παρέµβαση από το Περιφερειάρχη µετά απ’ αυτό το 
έγγραφο.  Ξεκαθαρίζω, δεν µε πήρανε, ούτε µου ε ίπανε τι να υπογράψω 
ή υπέγραψε αυτό που ζητάει το Επιµελητήριο, πολιτική παρέµβαση εγώ 
προσωπικά δεν δέχτηκα γι’  αυτό το θέµα. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Η πολιτική παρέµβαση ήτανε από το Τεχνικό Επιµελητήριο, 
αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ να ε ίσαστε κόσµιοι εδώ 
µέσα, παρακαλώ. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ Μιχάλη. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Καταρχήν δεν κολλούσε ένα θέµα, ένα λεπτό, θα τα πω, 
λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν έκανα αυτή.. ,  έτυχε και χρεώθηκα εγώ 
αυτό το έγγραφο και το έφερα εδώ ως Βρέντζου, διότι το χρεώθηκα αυτό 
το θέµα.  ∆εν µου υπέστη εµένα πολιτική παρέµβαση, εγώ όµως έρχοµαι 
εδώ να καταγγείλω ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο έκανε πολιτική 
παρέµβαση για να γίνει πολιτική παρέµβαση.  Και όταν λέµε να 
επισπεύσουµε διαδικασίες τ ι εννοούµε συνάδελφοι;  Το έγγραφο του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου λέει, η πρόταση που υπεβλήθη περιλαµβάνει την 
κατασκευή ενός ολοκληρωµένου δικτύου συνολικού µήκους 22 
χιλ ιοµέτρων.  Και λέει µετά στο τέλος, θα πρέπει να εγκριθεί απ’ όλες τις 
αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης άµεσα, ποια;  Τα 22 
χιλ ιόµετρα;  Σας λέω λοιπόν ότι τα 22 χιλιόµετρα δεν δόθηκαν 
περιβαλλοντικά, γιατί δεν µπορούσαν να δοθούν, γ ιατί ένα κοµµάτι απ’ 
αυτά ήταν αρµοδιότητα του ΥΠΕΧΩ∆Ε και δεν έπρεπε να δοθεί και ένα 
άλλο κοµµάτι έχει δοθεί ήδη στον ΟΛΗ γιατί ε ίναι στη χερσαία ζώνη και 
είναι στο ΣτΕ.   
 Το Τεχνικό Επιµελητήριο ζητάει να δοθούνε και τα 22, ζητούσε 
λοιπόν να παρανοµήσουµε και να υπογράψουµε τα 22;  Τι εννοεί πολιτική 
παρέµβαση;  Μέχρι που φτάνει η πολιτική παρέµβαση;  Το ένα είναι να 
επισπευσθεί,  ωραία να επισπευσθεί λοιπόν, ποια µέρα ήρθε, ποια µέρα 
κατατέθηκε και πόσες µέρες ήτανε στην υπηρεσία, ξέρετε συνάδελφοι 
που στέλνετε να επισπευσθεί;   Γιατί να περιµένετε άλλα 17 πρωτόκολλα;  
Όλοι τρέχουν να προλάβουν το ΠΕΠ, όλοι τρέχουν να προλάβουν την 
ανακοίνωση του Περιφερειάρχη να ενταχθούν, γ ιατί ο ∆ήµος και όχι η 
Νοµαρχία που ενδεχοµένως είχε καταθέσει πιο νωρίς;   
 ∆εύτερον, τα 22 χιλ ιόµετρα σας ξανάλεω ότι δεν µπορούσαν να 
δοθούνε, ο ∆ήµος έχει προσφύγει στο ΣτΕ για αποφάσεις της Περιφέρειας 
επειδή δεν έχουµε αδειοδοτήσει συγκεκριµένα έργα ενιαία και τώρα ζητάει 
αυτός, που θα φτάσει αυτό;  Μέχρι που θα φτάσει;  Προηγουµένως 
µήπως χανότανε τα λεφτά, και στο πολιτιστικό χανότανε τα λεφτά και 
έγινε κατάφορη παραβίαση του κώδικα, αλλά δεν βγήκε να πει τίποτα το 
Επιµελητήριο.  ∆εν ε ίναι το θέµα γιατί βγήκε στο συγκεκριµένο, θα 
βγαίνει δηλαδή από ‘δώ και µετά;  Αυτό ε ίναι που µε θλίβει.  
 ∆ηλαδή έρχοµαι εδώ και καταγγέλλω ότι προσέξτε συνάδελφοι,  εδώ 
γίνεται άδειασµα των δηµοσίων υπαλλήλων και έρχεται το Επιµελητήριο 
να παίξει ένα ρόλο πολιτικό, πολιτικής παρέµβασης, άλλο ένα ρόλο, γιατί 
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προφανώς δεχόµαστε πολιτικές παρεµβάσεις.  Το ε ίπε προηγουµένως η 
συναδέλφισσα Τσαγκαράκη ότι η Βρέντζου δέχεται.   Βεβαίως, µόνο εγώ 
δέχοµαι;    
 Αυτό ε ίναι από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που βάζουµε οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι ότι έχουµε απηυδήσει ποια να λειτουργήσουµε, δεν µπορούµε 
να κάνουµε το ρόλο µας.  Προφανώς δεχόµαστε πολιτικές παρεµβάσεις. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιατί δεν το βάζετε θέµα; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Το έχουµε βάλει πολλές φορές συνάδελφε θέµα και τώρα το 
βάζω αλλά δεν το καταλαβαίνετε.   ∆υστυχώς και σήµερα αυτό ήρθαµε να 
πούµε. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  ∆υστυχώς.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπριλάκι σε παρακαλώ, σας παρακαλώ 
να µην παρεµβαίνει κανένας, να τελειώσουµε. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Σήµερα εγώ ήρθα εδώ για να πω ακριβώς αυτό, ότι το 
Τεχνικό Επιµελητήριο κάνει άλλη µία πολιτική παρέµβαση και εντάσσεται 
σ’ αυτούς που κάνουνε πολιτ ικές παρεµβάσεις και δεν εννοείτε όχι να το 
καταλάβετε, αλλά κάνετε και προσωπική επίθεση και όποια άλλη επίθεση 
και µου λέτε γιατί δεν το βάζουµε;  Σε ποιους συνάδελφε;  Σε σας µήπως 
και το αντιληφθείτε κάποτε;  Σε ποιους; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Για να καταλάβω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπριλάκι σε παρακαλώ µην κάνετε 
διάλογο. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Αυτό το νόηµα είχε αυτή εδώ η σηµερινή παρουσίαση, να 
πούµε ότι υπάρχει άλλη µία πολιτική παρέµβαση και προσοχή, όλοι 
τρέχουνε, όλοι θέλουν να προλάβουνε και θα πρέπει κάποτε να 
καταλάβουµε τι κάνουµε και τ ι γράφουµε, προφανώς έχουµε καταλάβει 
αλλά δεν µας αφορά, αυτό ε ίναι το θέµα και γ ι’  αυτό ε ίπα ότι θλίβοµαι,  
γιατί δεν µας αφορά το ζήτηµα.  Αυτό είναι το θέµα, τι να πω;  Τι να πω;  
Είχα σηµειώσει κάποια πράγµατα εδώ να ρωτήσουµε, τι να ρωτήσουµε 
και τι να απαντήσω;   
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Απαντήσεις σε τι συνάδελφε, το εάν θα χανότανε τα λεφτά;  
Και νοµίζετε ότι εγώ πρέπει να παρανοµήσω για να µην χαθούν τα λεφτά; 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κρασανάκη δευτερολόγησε κατά τη 
κρίση της όπως θέλει, από ‘κε ί και πέρα.. .  
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ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κρασανάκη σε παρακαλώ, εδώ πέρα 
δεν γίνεται ανάκριση σε κανένα, ο καθένας µιλάει όπως κρίνει αυτός. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Να πω ένα τελευταίο για να κλείσω, ότι προφανώς και 
δεχόµαστε τους κάθε..,  όχι µόνο τους ποδηλάτες, τους κάθε ανθρώπους, 
αυτή ε ίναι η δουλειά της δηµόσιας διοίκησης, να τους δέχεται, να συζητά 
και να κάνει ότι µπορεί,  προφανώς, κατηγορούµαστε τώρα και γι’  αυτό. 
 Και να πω και ένα τελευταίο ότι,  η απόφαση είχε φύγει γ ια 
υπογραφή πολύ πριν έρθει το έγγραφο του Τ.Ε.Ε..   Αν θεωρεί το Τ.Ε.Ε. 
ότι έγινε επίσπευση της διαδικασίας µε την παρέµβασή του, δεν έγινε.   
∆εν είναι εκεί το θέµα, δεν ακούνε, προφανώς δεν τους ενδιαφέρει,  αυτό 
είναι το ζήτηµα ότι δεν τους ενδιαφέρει.  
 Εγώ αυτή τη στιγµή για να ξεκαθαρίσω, δεν ήρθα ούτε για να πούµε 
όπως λέτε εδώ ότι η ΑΜΑΚ δεν θέλει τους ποδηλατοδρόµους και να 
ξεκαθαρίσει τι θέλει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι.. .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Συνάδελφοι ακούτε;  Μα Πρόεδρε θέλω δυο λεπτά, δεν 
ακούνε τ ι λέω. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Λοιπόν, εάν κάποιος εδώ έχει δείξε ι ευαισθησία όχι στους 
ποδηλατοδρόµους αλλά συνολικά στα θέµατα, δέστε πόσα θέµατα έχει 
φέρει η ΑΜΑΚ, δέστε πόσο έχει παλέψει τα θέµατα η ΑΜΑΚ και να µετά 
να βάζετε θέµατα ευαισθησίας και ότι η ΑΜΑΚ να τοποθετηθεί ότι δεν 
θέλει τους ποδηλατοδρόµους.   
 ∆εν ε ίναι θέµα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι ένα λεπτό να τελειώσουµε, 
ένα λεπτό. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  ∆εν ε ίναι.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βγείτε έξω να τα βρείτε,  δεν είναι αυτές 
διαδικασίες, ο καθένας πετιέται από κάτω και λέει ό,τι  θέλει.   Τελείωσε, 
το προσωποποίησες Αφρώ εσύ το θέµα, εδώ ήρθε σαν ένα γενικό θέµα, ο 
καθένας απαντάει όπως θέλει, κρίνει όπως θέλει,  τελείωσε. 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν γίνονται υποδείξε ις το πως µιλάει.   
Τελείωσες; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Μισό λεπτό και κλείνω.  Εγώ...  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τελείωσε το θέµα, συνάδελφοι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορφανέ τελείωσε το θέµα, µην κάνετε 
διάλογο.  Σε παρακαλώ Βρέντζου, ο χρόνος σου τελείωσε. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Κλείνω, κλείνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  30 δευτερόλεπτα.  Σταµατήστε 
συνάδελφοι.   Ορφανέ σε παρακαλώ, συνάδελφοι σας παρακαλώ 
σταµατήστε.  Ταβερναράκη αφού δεν το ξέρεις µη µιλάς. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Εδώ θέλω να τονίσω για άλλη µια φορά ότι,  το θέµα δεν 
αφορά ούτε το συγκεκριµένο έργο, ούτε το φορέα που έχει το έργο, ούτε 
τις προσπάθειες που κάνει αυτός να κάνει το οτιδήποτε.  Το θέµα αφορά 
τη στάση του Τεχνικού Επιµελητηρίου και το γεγονός ότι.. .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στέλιο, πάτε έξω να µιλήσετε.  
Τελείωσε το θέµα;  Τελείωσες; 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ε, µα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνεχώς τα ίδια λες Ειρήνη. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Το θέµα αφορά το Τεχνικό Επιµελητήριο. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Το καταλάβαµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελείωσε.  Λοιπόν, το θέµα έληξε 
συνάδελφοι.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Ορφανέ.. .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν ε ίναι της ώρας αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ προχωρούµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι παρακαλώ σταµατήστε.  
 Το επόµενο θέµα είναι προβολή έργων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ... .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ταβερναράκη, αφού δεν το ξέρεις το 
θέµα σταµάτα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆ιακόπτεται η συνεδρίαση συνάδελφοι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Προς το παρόν, προσωρινά. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προβολή έργου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  
συνάδελφε Κασαπάκη έχεις το λόγο.  Συνάδελφοι βοηθήστε τη διαδικασία 
να τελειώνουµε άµεσα.  Προβολή έργου Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., η πέµπτη φορά 
που το λέω.  Έχεις το λόγο. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αυτή τη φορά µιλάω ως εκπρόσωπος της ∆ΕΜ και επειδή 
είµαι και λίγο γεροντάκος και πάνε τα πόδια µου δεν µπορώ να βγω στο 
βήµα.  Θα µιλήσω λοιπόν από εδώ. 
 Τακτοποιώντας το χώρο µου και έχοντας λίγο χρόνο παραπάνω 
συνειδητοποίησα βλέποντας τα διάφορα έντυπα του τµήµατος και το 
ενηµερωτικό δελτίο ότι,  αυτός που δεν γνωρίζει πρόσωπα και πράγµατα 
θα καταλάβει ότι υπάρχει ένας και µοναδικός ο οποίος τα προλαβαίνει 
όλα, τα σκέπτεται όλα και τα πραγµατοποιε ί όλα, µόνο ο Πρόεδρος της 
∆ιοικούσας Επιτροπής. 
 Ειρήσθω εν παρόδω είναι ο πρώτος µεταξύ ίσων, εκφράζει 
νοµοθετικά τη ∆ιοικούσα Επιτροπή σε ότι χρειαστεί και όπου δει,  
τουλάχιστον την πλειοψηφία αυτής.  Αυτός καθ’ εαυτός δεν αποτελεί 
όργανο.  Βλέποντας τη δηµοσίευση στο ενηµερωτικό δελτίο για την 
τράπεζα αίµατος, θα περίµενα τα παρακάτω: 
 Η ∆ιοικούσα Επιτροπή υλοποιώντας απόφαση της Αντιπροσωπείας 
µετά από εισήγηση του συναδέλφου Κασαπάκη της παράταξης ∆ΕΜ, 
αποφάσισε τη δηµιουργία τράπεζα αίµατος.  Ο Πρόεδρος της 
εκφράζοντας το πνεύµα αυτής ε ίπε τα.  Από τα γραφόµενα όµως άλλα 
συµπεραίνονται.   ∆υστυχώς δεν γίνεται µόνο ή δεν έγινε για πρώτη φορά.  
Γιατί τα πεπραγµένα και ό,τι συζητείται στην Αντιπροσωπεία 
παρουσιάζονται µε θέµα τάδε, ε ισηγητής ο δείνα;  Α!  µα το Προεδρείο και 
ο Πρόεδρος της είναι στυγνά γραφειοκράτες.  Γιατί αυτή η αντίδραση;  
Τίποτα το προσωπικό, αρνούµαι την ισοπέδωση των πάντων προς τα 
κάτω. 
 Κανείς σχεδόν δεν κάνει τ ίποτα, η πλειοψηφία της σιωπής αργεί και 
αδρανεί,  γιατί λοιπόν να φανεί ότι κάποιος άλλος σκέπτεται,  συντάσσει,  
γράφει, παράγει έργο;  Ποιο ε ίναι το κίνητρο για τους νέους που όλοι 
ευαγγελίζονται ότι ε ίναι καιρός τους να κάνουν κάτι, να ξεχωρίσουν να 
αναγνωριστούν;  Κανένα. 
 Το Επιµελητήριο συνάδελφοι είναι θεσµός, µε τους θεσµούς δεν 
παίζοµε. ∆υστυχώς η περιφρόνηση τους σε ευρύτερη κλίµακα είδατε που 
µας κατάντησε.  Εµείς συνάδελφοι αγαπάµε το Τ.Ε.Ε. όχι γ ια τίποτα 
άλλο, αλλά γιατί αντιπροσωπεύει αυτό που µε κόπο και βάσανα 
αποκτήσαµε, την επιβράβευση της σκληρής εργασίας της νιότης µας, το 
πτυχίο του πολυτεχνείου, που επειδή εµείς το έχουµε δεν του δίδοµε 
φαίνεται την πρέπουσα σηµασία αξία, ρωτήστε όµως και αυτούς που για 
διάφορους λόγους δεν κατόρθωσαν να το αποκτήσουν πόσο µας 
ζηλεύουν.   
 ∆εν χρησιµοποιούµε το Τ.Ε.Ε. για να µακρύνοµε το βιογραφικό µας 
σηµείωµα, εξαργυρώνοντας το αργότερα απαιτώντας θέσεις και αξιώµατα. 
Παραδείγµατα πολλά, εγώ που προσέφερα στους µηχανικούς, εγώ που 
για το Τ.Ε.Ε. έκανα αυτό, και ποιοι,  και ποιοι,  και ποιοι.   Λες και εάν δεν 
ήταν το Τ.Ε.Ε. λες και αυτοί, όλοι µας γνωρίζοµε εάν δεν ήτανε το Τ.Ε.Ε. 
δεν θα µας γνώριζε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας που είπε κάποιος.  
 Η παράταξη της πλειοψηφίας αδράνειας και σιωπής εξέλεξε 
αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, πράξη έντιµη και δηµοκρατική, θεσµός µε 
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πρέπουσα σοβαρότητα και σεβασµό.  Φαίνεται ότι ο καθ’ ου δεν έχει 
συνειδητοποιήσει τι του απεδόθη, τ ι πρεσβεύει, και ότι αυτό που τον 
ενδιέφερε ήταν µόνο η αύξηση του βάρους του βιογραφικού σηµειώµατος 
για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση.   

Η συµπεριφορά του, ο τρόπος έκφρασης όχι µόνο δεν βοηθάει τη 
λειτουργία των θεσµών, αλλά δυσκολεύει και το όργανο για το οποίο 
εκλέχθηκε και µάλιστα πανηγύριζε µεγαλοπρεπώς.  Τη φωνή του 
συναδέλφου στο βήµα δεν θυµάµαι να την έχω ακούσει ποτέ, συνεχώς 
στο βάθος και ασταµάτητα.  Όποιοι συνάδελφοι δεν µπορείτε να 
προσφέρετε κάτι, παρατηθείτε,  και αυτό ε ίναι πράξη ανδρείας και αρετής. 

Νεροκουβαλητής εγώ δεν επιθυµώ να γίνω κανενός, πόσο µάλλον 
το Τ.Ε.Ε..   Βλέποντας τα γραφόµενα όπως προείπα και στην έκθεση για 
την «Οικοδοµώ», ενώ η ιδέα θεωρώ ότι ε ίναι να γίνει ένα βήµα γνώσης 
και ανταλλαγής απόψεων, πολύ σωστή, συµµετέχοντας για δυο φορές, 
διαπιστώνω ότι απέχει πολύ.  ∆ώσαµε βήµα στο Πρόεδρο λέει των 
επενδυτών για τα φωτοβολταϊκά να µας πει τα παράπονα του για την 
κυβερνητική αδράνεια.  ∆όθηκε βήµα, ε ίδε κόσµο, έβγαλε τα απωθηµένα 
του, εµείς γιατί του το δώσαµε αυτό;  Το ζητούµενο αυτό ήταν;  Και εκεί 
πάλι πρώτος και καλύτερος ο Πρόεδρος. 

Τελειώνοντας και πάλι επαναλαµβάνω ότι το Τ.Ε.Ε. ε ίναι θεσµός και 
ως τέτοιος πρέπει να διαφυλαχτεί ως κόρη οφθαλµού απ’ όλους µας, 
όποιος δεν µπορεί, δεν θέλει, δεν, δεν, δεν, ας πάει στο σπιτάκι του και 
ας ψάξει κάπου αλλού να κολλήσει ένσηµα για τα περήφανα γερατειά του.  
Έτσι κ ι αλλιώς σε όλους θα ξαναδώσουµε τιµής ένεκεν αναµνηστικό, 
παραιτηθέντος ή µη, για την εκλογή του στη θητεία αυτή, πράγµα που και 
στη προηγούµενη θητεία πολλοί χλεύασαν, αλλά και πολλοί απ’ αυτούς το 
κορνίζωσαν.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι προχωρούµε στο στάδιο 
των ερωτήσεων, θέλει να ρωτήσει κανείς;  Ανοίγει κατάλογος, όχι.   
Τοποθετήσεις;  Θέλει κανείς να τοποθετηθεί;   Ανοίγει κατάλογος, άλλος;  
Όχι.   Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. Ιν ιωτάκης. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Έκλεισε ο κατάλογος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και κλείνει οριστικά ο κατάλογος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και κλείνει οριστικά ο κατάλογος για να 
προχωρήσοµε στο επόµενο θέµα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Κλείνει οριστικά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα για να ανοίξε ι εσείς πρέπει να 
ψηφίσετε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ε, καλά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην το ξεχνάς αυτό. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν, συνάδελφοι πραγµατικά µένω έτσι µε 
απορία, ε ίµαι απορηµένος από αυτή τη παρέµβαση του συνάδελφου του 
Γιάννη του Κασαπάκη τόσο επί της ουσίας, όσο και ως προς το τυπικό. 
 Πραγµατικά ο Γιάννης ο Κασαπάκης ήταν αυτός ο οποίος είχε πει 
πριν από κάµποσο καιρό να γίνει. .,  και µιλάµε για πολλά χρόνια, τρία 
χρόνια και,  να γίνει η τράπεζα αίµατος, όπως και πολλά άλλα θέµατα 
όπως βλέπετε στο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για διάφορους λόγους – και έχοµε κάνει 
και έντονη συζήτηση µε τον Πρόεδρο εδώ – δεν γίνονται µέσα στους 
χρόνους που θα θέλαµε.  Και έχω εξηγήσει από αυτό εδώ το βήµα γιατί 
πολλά θέµατα δεν γίνονται, γ ιατί µπαίνοµε σε µία συζήτηση, υπάρχουνε 
εκ διαµέτρου απόψεις,  προσπαθούµε να οµογενοποιήσουµε, να 
συνθέσουµε και πολλές φορές καθυστερούµε. 
 Ένα λοιπόν από τα θέµατα τα οποία εγώ θεώρησα ότι δεν 
µπορούσαµε να ανεχτούµε γιατί ε ίχαµε εκτεθεί,  το ε ίχαµε ανακοινώσει,  το 
είχαµε αποφασίσει και που το πήρα προσωπικά πραγµατικά, ήταν το 
θέµα της αιµοδοσίας.  Έγινε η αιµοδοσία και πρέπει να την συνεχίσουµε 
την αιµοδοσία. 

Οι 17 φιάλες συνάδελφοι που έχοµε αυτή τη στιγµή στη τράπεζα 
αίµατος δυστυχώς δεν ε ίναι τίτλος τιµής για εµάς, έπρεπε από 2.500 
συναδέλφους να ε ίναι τουλάχιστον πάνω από 50 – 60 οι φιάλες που θα 
είχαν µαζευτεί από αυτή την πρώτη συνάντηση, όµως εµείς δεσµευτήκαµε 
και υποσχεθήκαµε ότι θα συνεχίσουµε και είναι ανοιχτή αυτή η 
διαδικασία.  Είναι ανοιχτή, δηλαδή εµείς αυτή τη στιγµή καλούµε όλους 
τους συναδέλφους και γι ’  αυτό έχοµε αφήσει και τις αφίσες ειδικά για την 
αιµοδοσία εδώ και θα συνεχίσουν να ε ίναι εδώ και στην ιστοσελίδα µας 
να υπενθυµίζουµε ότι µπορεί ο κάθε συνάδελφος που πάει στο Βενιζέλειο 
να δώσει αίµα.  Και ε ίπαµε ότι και σε κάποια.. ,  και θα πρέπει να το 
συζητήσουµε στη ∆ιοικούσα, πετυχηµένη εκδήλωση που θα κάνουµε 
γενικότερη, όχι επιστηµονική, γενική εκδήλωση που θα κάνουµε 
προβολής του τµήµατος, να ξαναφέροµε εδώ το νοσοκοµειακό να 
ξαναπάρουµε αίµα, γιατί νοµίζω ότι πρέπει τον εθελοντισµό να τον 
στηρίζουµε στη πράξη και πρέπει αυτές τις προσπάθειες να τις βάζουµε 
στη συνείδηση του κάθε συναδέλφους µας, γ ιατί δυστυχώς στην Ελλάδα 
δεν έχουν γίνει ούτε καν συνείδηση, ούτε έχει αντιληφθεί κανείς τη 
σηµασία τους.   

Αυτά ε ίναι τα ζητήµατα τα πραγµατικά, δεν ε ίναι ούτε ποιος πήρε 
την ευθύνη, αν το έτρεξα εγώ µετά από πρόταση της ∆ΕΜ, ούτε ποιος το 
ψήφισε τότε στην Αντιπροσωπεία, ούτε ποιος το καταψήφισε.  Και αυτή 
είναι η ουσία.   

Ο τύπος τώρα συνάδελφε Γιάννη Κασαπάκη, που ξέρεις ότι σε 
εκτιµώ ιδιαίτερα, ε ίναι ότι τα όργανα εκφράζονται µέσα από 
συντεταγµένες αποφάσεις και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να τις 
εκτελέσουν τις αποφάσεις των οργάνων, άσχετα ποιος τις έχει προτείνει 
και ποιος τις έχει ε ισηγηθεί.  Και δυστυχώς ή ευτυχώς και το όργανο το 
εκφράζει ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής, εκφράζει τις αποφάσεις 
τις συλλογικές των οργάνων. 

∆εν κατάλαβα λοιπόν που η απορία και που το παράπονο, τη 
στιγµή µάλιστα που ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι οι συνάδελφοι,  όλοι 
ανεξαιρέτως, δεν υπάρχει συνάδελφοι αποκλεισµός και ούτε πρόκειται να 
υπάρξει αποκλεισµός είτε στο Ε-mai l, ε ίτε στην ιστοσελίδα, ε ίτε στο ΤΑΥ 
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για την προβολή οποιουδήποτε και οποιασδήποτε θέσης, αυτή τη τριετ ία 
τουλάχιστον. 

Τώρα, εάν στο ΤΑΥ ή στο ενηµερωτικό δελτίο που εγώ δεν το έχω 
δει καν, έχουµε επιλέξει µια στρατηγική και µία τακτική ό,τ ι κάνει το 
τµήµα, ό,τ ι και εάν γίνεται στο τµήµα να βγαίνει προς τα έξω, εάν µας 
επιτιµείται γ ι’  αυτό, εντάξει, εµείς έχοµε µία άλλη αντίληψη για το πως 
πρέπει να προβάλουµε το έργο µας και πως πρέπει να το κάνουµε.  
∆ιαφορετικές λοιπόν αντιλήψεις, αλλά επί της ουσίας νοµίζω εγώ είναι το 
ζητούµενο, το τ ι θα κάνουµε για να υποστηρίξουµε έµπρακτα όλοι µας 
αυτή τη προσπάθεια η οποία είναι θεωρώ µία από τις πιο σηµαντικές 
προσπάθειες που έχει πάρει το Τεχνικό Επιµελητήριο σε ότι αφορά τα 
κοινωνικά ζητήµατα στα οποία θα πρέπει να συµµετέχει και να 
εµπλέκεται. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλεις να δευτερολογήσεις;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μία φράση µόνο, συνάδελφε Πρόεδρε ε ίσαι πρώτος 
µεταξύ ίσων, τίποτα παραπάνω.  Αυτό πρέπει να λαµβάνεις υπόψη σου, 
διότι εγώ τουλάχιστον έχω το θάρρος και λέω ορισµένα πράγµατα, άλλοι 
διαµαρτύρονται και το λένε, πρώτος µεταξύ ίσως και ως τέτοιος δεν ε ίσαι 
όργανο, όργανο είναι η ∆ιοικούσα Επιτροπή.  Αυτό ήθελα να πω. 
 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 

 

Εκλογή µέλους της Νοµαρχιακής  

Επιτροπής Λασιθίου 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο επόµενο θέµα, το 4ο  
θέµα συνάδελφοι,  εκλογή µέλους της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου. 
 Με το έγγραφο 673/11.11.2008 το οποίο µας κοινοποιήθηκε µε το 
744/05.02.2009 έγγραφο της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου ο κ. 
Κων/νος Κατσιδονιωτάκης υπέβαλε την παραίτησή του από µέλος της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου.  
 Σε περίπτωση παραιτήσεως µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 14§5 
του Ν.1486/1984, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8§4.  Για την 
αναπλήρωση εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5, σύµφωνα µε 
τις οποίες το παραιτηθέν µέλος αντικαθίσταται από τον αµέσως επόµενο 
σε σειρά προτίµησης υποψήφιο του ιδίου ψηφοδελτίου. 
 Το άρθρο 20 του κανονισµού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας 
Περιφερειακού Τµήµατος αναφέρει ότι, σε περίπτωση που έχουν 
εξαντληθεί τα ονόµατα του ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχθηκε ο 
παραιτηθείς,  τότε γίνεται εκλογή νέου µέλους που ανήκει στον αυτό 
εκλογικό συνδυασµό µε τον παραιτηθέντα. 
 Ως εκ τούτου, επειδή ο παραιτηθείς ήταν και υποψήφιος µε την ∆ΚΜ 
στις εκλογές της 26.11.2006, ο υποψήφιος για τη θέση στη Νοµαρχιακή 
Επιτροπή Λασιθίου θα πρέπει να προταθεί από τη ∆ΚΜ. 
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 ∆υστυχώς συνάδελφοι δεν υπήρχε επιλαχόν, ήταν µόνος του και 
τώρα δεν βάζουν επιλαχόντα η ∆ΚΜ, εάν συµβεί κάτι θα πάµε πάλι σε 
εκλογές. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μας αρέσει η διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σας αρέσει η διαδικασία.  Υπάρχει µία 
δήλωση, υπεύθυνη µάλιστα, της συναδέλφου Αναστασίας Γαµβρέλλη,  η 
οποία ε ίναι πολιτικός µηχανικός κάτοικος Αγίου Νικολάου Κρήτης, απ’ ότι 
φαίνεται εδώ, η οποία αποδέχεται την υποψηφιότητα ως µέλος της 
παράταξης ∆ΚΜ στη Νοµαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
για την ψηφοφορία που θα λάβει χώρα στη συνεδρίαση της 25.02.2009. 
 Να προχωρήσοµε στη ψηφοφορία, ας έρθουν τώρα..,  ο νόµος λέει 
για δύο ψηφολέκτες, όχι δεν γίνεται,  τουλάχιστον δύο, εγώ συνήθως βάζω 
τρεις,  θα βάλουµε και την Ειρήνη την Βρέντζου.  Σε πέντε λεπτά θα 
τελειώσουµε. 
 Λοιπόν, Μαρία Λυδάκη, Ειρήνη Βρέντζου, Μπάκιντα να βάλουµε και 
εσένα. 
 Συνάδελφοι,  για να προχωρήσουν οι διαδικασίες εγώ δηλώνω ότι 
είµαι παρών και δεν ψηφίζω, δικαίωµα µου δεν ε ίναι;   Παρών. 
 Όποιος θέλει συνάδελφοι δηλώνει παρών και δεν ψηφίζει.   Η έννοια 
του παρόντος σηµαίνει γ ια να έχοµε την απαρτία, έτσι;  Όποιος θέλει 
δηλώνει παρών, όποιος θέλει πάει και ψηφίζει.   Να κάνουµε τα 
ψηφοδέλτια. 
 Συνάδελφοι µε ακούτε;  Λοιπόν, όποιος θέλει να ψηφίσει παρών για 
να επισπεύσοµε τις διαδικασίες. 
 Συνάδελφοι ποιος δηλώνει παρών;  Σταµατάκης, άλλος; Ένα λεπτό, 
θα διαβάζω εγώ και θα τα δίνεις εσύ.  Συνάδελφοι µπορείτε να καθίσετε, 
διαβάζω τον κατάλογο.  Συνάδελφοι προχωρούµε στη ψηφοφορία, 
Σταµατάκης παρών δήλωσε, Πατρικαλάκη, Ρουκουνάκης, Σφακιανάκη 
Βάννα παρών, Κλάδος Αλέξανδρος παρών, Βρέντζου παρών, 
Ασσαριωτάκης, Μαυρογιάννης; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Παρών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μονιάκης. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Παρών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τζανίνης απών.  Μπάκιντας παρών, 
Μαστοράκη Ελένη, Γκοργκούλης απών, Κασαπάκης, Μανιαδή, 
Τριαµατάκη, Αγαπάκης, Σενετάκης, Φραγκιαδάκης, Γολοβάνης, 
Κυπριωτάκη, Λυδάκη, Παπαδάκης, Χωραφάς, Φανουράκης Κων/νος 
παρών, Ορφανός παρών, Ιν ιωτάκης Πέτρος 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Παρών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μπαρτολότσι Ιουλία, Πασχαλίδης, 
Μαµουλάκης Χαράλαµπος, Αλιφιεράκης, Κουρλετάκης, Τσαγκαράκη 
Ευφροσύνη, ∆ολαψάκης Εµµανουήλ, Ταβερνάκης Γεώργιος; 
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Παρών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπριλάκις Κων/νος; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Παρών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Φουρναράκης παρών, Μαρνέλλος 
απών, Ροµπογιαννάκης; 
 
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:   Παρών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κενδριστάκη ∆ήµητρα; Γρηγοράκης, ο 
Καφφετζάκης;  Κρασανάκης απών, (αλλαγή κασέτας) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε πόσους ψήφους θέλει γ ια να εκλεγεί;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παραπάνω από ένα τουλάχιστον. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  δεν υπάρχει περιορισµός, αλλά 
δεν λαµβάνεται εννοείται µε µία ψήφο. 
 Λοιπόν, ψήφισαν 8, 8 στα 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Ψήφισαν.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπάκιντα και Λυδάκη ελάτε να 
υπογράψετε. Ταβερναράκη, Μαµουλάκη, ΠΑΣΟΚ, καθίστε κάτω, 
παρακαλώ καθίστε να συνεχίσει η συνεδρίαση.  Συνάδελφοι πραγµατικά 
έχετε γελοιοποιήσει τις συνεδριάσεις,  λυπάµαι που σας το λέω, έχετε 
κυριολεκτικά γελοιοποιήσει τις συνεδριάσεις και πολύ καλά κάνει και ο 
Αλαβάνος και ο Θεοδωράκης να προτείνει τη συγχώνευση.  Είµαστε 
2.500 και δεν µπορεί να έχουµε 50 σωστά µέλη.  Εάν γίνοµε 5 
ενδεχοµένως να τα βρούµε.  Έχετε γελοιοποιήσει τις συνεδριάσεις,  αν 
θέλετε φύγετε να λήξει η συνεδρίαση, να πάτε στο καφενείο να τα 
κουβεντιάζετε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η ψηφοφορία τελείωσε και φωνάζω, 
ΠΑΣΟΚ σταµατήστε, τελείωσε η ψηφοφορία και τα αποτελέσµατα 
βγήκανε.  Ε, µα γιατί κουβεντιάζετε.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα βγαίνετε και από πάνω αντί να πείτε. . . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέλετε να λήξοµε τη συνεδρίαση να 
τελειώνει παιδιά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τι θα πείτε δεν ακούνε;  Βρε Μιχάλη βοήθησε σε 
παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι,  σας το δηλώνω 
από τώρα, 11 Μαρτίου θα γίνει η συνεδρίαση µε τον Αλαβάνο και έχω 
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δεσµευτεί,  µετά θα τις κάνω ανά τρεις και ανά τέσσερις µήνες και 
καταθέστε πρόταση µοµφής.  Η Θεσσαλονίκη µε το 2009 θα κάνει 4, εγώ 
11 Μαρτίου έχω κάνει την τέταρτη του 2009, έκλεισε ο κύκλος, αν θέλετε 
πολύ ευχαρίστως.  Να µην κουράζοµαι,  να µην κουράζεστε, να κάνετε ότι 
θέλετε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Νοµίζεις ότι απειλείς;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι δεν απειλώ, ίσα – ίσα που 
χαίρεστε, µα ίσα – ίσα που χαίρεστε… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σας πληροφορούµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  …αλλά να καταλήξουµε κάπου, δεν 
θέλετε;  Ευχαρίστως, αλλά να έχετε το θάρρος να το ζητήσετε.  Αύριο θα 
το γράψω στο ΤΑΥ και θα πω, ζητούνται τα µέλη να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση αν θέλοµε να συνεδριάζοµε ή όχι, διότι δεν πάει άλλο, 
θα το δηµοσιοποιήσω, τελείωσε.  Με φέρατε σ’ αυτό το σηµείο, λυπάµαι 
πάρα πολύ για την κατάσταση.  Μαζεύεστε όλη η ΠΑΣΚ και 
κουβεντιάζετε, δεν θέλετε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα τι φταίω;  Φωνάζω σταµατήστε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα τι, τ ι βέργα θέλεις;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι πες το. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Καµιά φορά γίνονται σε υπερβολικά τακτά διαστήµατα οι 
συνεδριάσεις µε θέµατα που.. , εντάξει,  φαίνεται λέω εδώ να µην αφορούν 
σε τόσο µεγάλο βαθµό.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, µου κατέθεσες ένα αίτηµα, να το 
θυµάσαι αυτό, θα πάει σε επόµενη τακτική.  Οι τακτικές συνεδριάσεις 
ορίζονται από το νόµο, θέλετε αυτό;  Ευχαρίστως. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Σε έκτακτη ε ίπα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  γ ιατί να την κάνω την έκτακτη;  
Εγώ θα αποφασίσω, εγώ είµαι υποχρεωµένος να κάνω τακτικές.  Ε, µα τα 
θέτε έτσι – τα θέτε αλλιώς. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα όχι, τα θέτε έτσι – τα θέτε αλλιώς, 
όπως σας βολεύει την κάθε φορά. 
 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Ας προχωρήσουµε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τα αποτελέσµατα, λοιπόν συνάδελφοι 
για να κλείσει το θέµα, 29 παρόντες στο Σώµα, 21 ψήφισαν παρών και 8 
ψήφισαν και πήρε η συνάδελφος 8 ψήφους.  Εξελέγη, συγχαρητήρια, θα 
της στείλοµε επιστολή, αύριο θα την συντάξω και θα της στείλοµε 
επιστολή. 
 

 
ΘΕΜΑ 5

ο
 

 

Ποινικοποίηση επαγγέλµατος των µηχανικών 

(http:/ /www.teetak.gr/images/stories/antiproswpeia/ 

poinikopoihshdkm.pdf) 

(http:/ /ww.teetak.gr/images/stories/antiproswpeia/ 

poinikopoihshamak.pdf) 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, το επόµενο θέµα ε ίναι κατόπιν 
αιτήµατος του συναδέλφου Μιχάλη Χωραφά.  Σας έχει κοινοποιηθεί µε την 
πρόσκληση ηλεκτρονικά. 
 Μάλλον το 5ο  θέµα, ποινικοποίηση επαγγέλµατος των µηχανικών, 
µε απόφαση το έχοµε αναβάλει.  
 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 

 
Έντυπο Ελαχίστου Κόστους  

Κατασκευής Οικοδοµής 

(http:/ /www.teetak.gr/images/stories/antiproswpeia/xwrafasekko.p

df) 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο 6ο  θέµα που είναι 
έντυπο ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδοµής. 
 Υπάρχει η ε ισήγηση του συναδέλφου Χωραφά, η οποία σας έχει 
κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά.  
 Συνάδελφε...  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   ∆ιάβασε το. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα το διαβάσω, µάλιστα. 
 Άγιος Νικόλαος 10.02.2009.  Όλοι γνωρίζετε ότι κάθε οικοδοµική 
άδεια συνοδεύεται από τη σύνταξη εντύπου και πίνακα ελάχιστου κόστους 
κατασκευής οικοδοµής, (Ε.Κ.Κ.Ο.).  
 Το έντυπο έχει τριετή διάρκεια σε αντίθεση µε την οικοδοµική άδεια 
που έχει τετραετή διάρκεια.  Μέχρι πρόσφατα η διαφορά στη διάρκεια των 
δύο προαναφεροµένων εγγράφων δεν ε ίχε καµία συνέπεια και ουσιαστικά 
δεν γινόταν αντιληπτή, κυρίως επειδή ποτέ δεν υπήρξε µεταβολή στις 
τιµές του κόστους εκκίνησης. 
 Αντιθέτως, έπειτα από τ ις τελευταίες αλλαγές 2007 – 2008 όπου οι 
τιµές του κόστους εκκίνησης µεταβλήθηκαν και πιθανός στο µέλλον να 
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µεταβάλλονται συχνά, ο πίνακα Ε.Κ.Κ.Ο. κατά την έναρξη των εργασιών 
είναι διαφορετικός µε τον πίνακα που θα απαιτηθεί στη λήξη της 
κατασκευής ρευµατοδότησης, έπειτα από πλέον τριών ετών. 
 Αυτό έχει ως συνέπεια ο πίνακας Ε.Κ.Κ.Ο. που θα συντάσσεται 
µετά την τριετία να αναφέρει αυξηµένες τιµές σε εργασίες που θα έχουν 
εκτελεστεί µε µικρότερο κόστος.  Συνεπώς προκύπτει απαίτηση για 
κάλυψη ενός επιπλέον ποσού που δεν έχει υπολογιστεί κατά την έναρξη 
των εργασιών.  Κατά επέκταση ο ιδιοκτήτης κατηγορεί το µελετητή 
µηχανικό που δεν τον ενηµέρωσε εγκαίρως. 
 Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού θα επιθυµούσα την 
επέκταση της ισχύος του πίνακα Ε.Κ.Κ.Ο. κατά ένα έτος, σύνολο 4 έτη, 
ώστε να έχει ίση ισχύ µε την οικοδοµική άδεια.  Η µεταβολή αυτή θα ε ίναι 
σηµαντική, δεδοµένου ότι θα είναι πλέον εύκολο να επισηµαίνεται η κοινή 
λήξη οικοδοµικής άδειας και Ε.Κ.Κ.Ο. και να αποφεύγονται οι 
παρεξηγήσεις. 
 Μιχάλης Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός. 
 Προχωρούµε συνάδελφοι στο στάδιο των ερωτήσεων, θα ανοίξε ι 
κατάλογος και στη συνέχεια στις τοποθετήσεις.  
 Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, εάν αποφασίσει το Σώµα, ποιος 
είναι αρµόδιος να δώσει αυτή τη παράταση τον ένα χρόνο σ’ αυτό το 
έντυπο; 
 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σε ποιους θα απευθυνθούµε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι νοµοθετηµένο Μαυρογιάννη;  
Αντώνη, είναι νοµοθετηµένο αυτό δηλαδή η ισχύς των τριών ετών; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, εντάξει,  και το οποίο όπως 
επισηµαίνει µπορεί να παρουσιαστεί στο µέλλον. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο στάδιο των 
ερωτήσεων, θέλει να ρωτήσει κανείς;   Εγώ έκανα µία ερώτηση.  
Συνάδελφοι προχωρούµε στις τοποθετήσεις,  θέλεις να τοποθετηθείς;   
Εγώ θέλω να ξέρω..,  ναι,  έλα συνάδελφε Φανουράκη, που θα πρέπει να 
απευθυνθούµε καταρχάς. 
 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Απ’ ότι αντίληψη έχω για τα θέµατα αυτά, απ’ ότι ξέρω η 
εφορεία δεν το ψάχνει και τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο απ’ ότι ξέρω 
δεν το ψάχνει.   Ανεξάρτητα όµως αυτό, ε ίναι άλλο θέµα αυτό. 
 Εγώ ήθελα µε αφορµή το ερώτηµα του συναδέλφου που είναι πάνω 
στη καθηµερινότητα του µηχανικού, να δούµε πιο συγκροτηµένα και πιο 
συνολικά και µε την οµάδα εργασίας και µε τις επιτροπές, να δούµε πιο 
συγκροτηµένα την ελάφρυνση και τη βοήθεια στη καθηµερινότητα του 
µηχανικού που έχουν και αυτά τα πράγµατα και να ξεχωρίσουµε και τους 
ρόλους και τις υποχρεώσεις του µηχανικού απέναντι στους ιδιοκτήτες και 
όλα αυτά, γιατί αναλαµβάνουµε εµείς να κάνουµε και για τα ΙΚΑ, και γ ια 
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τις ασφάλειες, και για τα πάντα ε ίναι ο µηχανικός υπεύθυνος.  ∆ηλαδή µε 
αφορµή αυτό θα έλεγα προς τη ∆ιοικούσα, προς το Σώµα, οι οµάδες 
εργασίας να δραστηριοποιηθούνε προς αυτή τη κατεύθυνση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ηλαδή εάν κατάλαβα καλά συνάδελφε 
δεν θέλεις να το προχωρήσοµε το θέµα; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Ναι,  να το προχωρήσοµε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να το προχωρήσοµε, ανεξάρτητα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆ηλαδή το έγγραφο επειδή δεν υπάρχει 
και σχέδιο απόφασης, θα.. . , καταρχάς κ. Τσαγκαράκη µπορείτε να 
καθίσετε στην καρέκλα σας αν ε ίναι εύκολο; 
 Καταρχάς το Σώµα συµφωνεί οµόφωνα, νοµίζω ότι δεν υπάρχει 
καµία αντίρρηση, έτσι;   Τώρα το θέµα είναι το εξής, επειδή δεν υπάρχει 
σχέδιο απόφασης, η απόφαση περίπου θα λέει το εξής, ότι η 
Αντιπροσωπεία στη συνεδρίαση τάδε Μιχάλη Χωραφά αποφάσισε 
οµόφωνα και ζητά την επέκταση του Ε.Κ.Κ.Ο.,  ισχύος...  
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   …και την εξίσωσή του µε την διάρκεια της οικοδοµικής 
άδειας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι, το θέµα ε ίναι το εξής, αυτό θα 
απευθύνεται στο Υπουργείο Οικονοµικών; 
 

ΧΩΡΑΦΑΣ:   Ναι. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό όµως, συνάδελφοι επειδή 
εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι το τµήµα και κανένα τµήµα δεν έχει το 
δικαίωµα να στέλνει απευθείας, εµένα η άποψη µου ε ίναι,  θα το στείλοµε 
στη κεντρική ∆ιοίκηση µας αυτό το αίτηµα.. .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Για τα περαιτέρω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και µπορούµε να το κοινοποιήσοµε και 
στο Υπουργείο Οικονοµικών.  Θα το στείλοµε καταρχάς στην 
Αντιπροσωπεία, διότι εµείς ε ίµαστε υπόλογοι στην Αντιπροσωπεία και όχι 
στη κεντρική ∆ιοικούσα, θα απευθύνεται εκεί και θα ζητάµε την επέκταση 
ισχύος του πίνακα ένα έτος συνολικά. ∆ηλαδή είναι οι τελευταίες πέντε 
γραµµές επί της ουσίας. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  η ∆ιοικούσα µας υπόκεινται στην 
Αντιπροσωπεία µας.  
 Συνάδελφοι τελείωσε και αυτό το θέµα, οµόφωνα αποφασίστηκε. 
 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
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Επέκταση κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 

(http:/ /www.teetak.gr/images/stories/antiproswpeia/ 

ktiriotee.pdf) 
 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχοµε το επόµενο θέµα το οποίο ε ίναι,  
επέκταση κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
 Επειδή αυτό το θέµα το αναβάλαµε την περασµένη φορά, µάλλον 
αυτό προήλθε από επερώτηση δική µου και συζητήθηκε να αναβληθεί η 
συζήτηση του, όχι να αναβληθεί,  να µην συζητηθεί ως επερώτηση, να 
συζητηθεί ως θέµα µε την υποχρέωση της ∆.Ε. να φέρει ε ισήγηση. 
 Απ’ ότι γνωρίζω επειδή η ∆ιοικούσα δεν είχε το χρόνο, λόγω 
διαφόρων γεγονότων και επειδή ήταν και πολύ γρήγορα η µία συνεδρίαση 
µε την άλλη, δεν έχει φέρει ε ισήγηση, οπότε προτείνω να αναβληθεί και 
αυτό το θέµα µέχρι να έρθει η ε ισήγηση της ∆ιοικούσας. 
 Ήδη υπάρχει πρόταση δική µου, ε ίναι κατατεθειµένη, την έχετε όλοι.  
Από ‘κε ί και πέρα µόλις η ∆ιοικούσα θα εισηγηθεί το θέµα, θα το εισάγοµε 
προς συζήτηση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τι αν συµφωνεί;  Εγώ δεν διαφωνώ αν 
θέλετε να το κουβεντιάσοµε, επειδή όµως η ουσία της αναβολής ήταν 
αυτή, να φέρει ε ισήγηση, γι’  αυτό δεν συζητήθηκε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, συνάδελφοι η ώρα είναι 21:45 
έληξε η συνεδρίαση, καληνύχτα. 
 Μην ξεχνάτε, στις 11 του µηνός θα ε ίναι εδώ ο Αλαβάνος, ελπίζω 
τότε τουλάχιστον η συµπεριφορά σας να ε ίναι πιο κόσµια για να δείξοµε 
τουλάχιστον ένα καλό εαυτό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσείς δεν εκτιµάτε τους εαυτούς σας, 
αυτό ε ίναι. 
 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

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

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


