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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  
 

Σ υ ν  ε δ  ρ ί α σ η   7η  
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

Της 8ης  Ιουνίου 2011 
Ημέρα Τετάρτη  και Ώρα 19:00 

 
 
 

ΤΟ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  
 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  
(Απούσα) 

 
 
 
 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,  
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ  
ΕΙΡΗΝΗ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,  ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ , ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗ  
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΝΙΑΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ , 
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ 
ΜΥΡΩΝ , ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ , ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , 
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  ΒΑΝΝΑ , ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ  ΧΑΡΑ , ΤΑΒΕΡΝΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ . 
 

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ  
ΜΑΡΙΑ , ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ , ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ 
ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ , ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ , ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ , 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,. 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53 
 

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 38         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 15  
 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανακοινώσεις  Προεδρείου.  
2. Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής . 
3. Έλεγχος  – ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή . 
4. Αποποινικοποίηση  στους  μηχανικούς  
5. Ανάπτυξη  ως  μοχλός  για έξοδο  από  την  κρίση . 

-------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ ησυχία, συνάδελφοι 
παρακαλώ ησυχία. 

Σήμερα λοιπόν  8 Ιουνίου  η  ώρα είναι, 7:23 λεπτά, αυτή  τη  
στιγμή  είμαστε  παρόντες  24 μέλη , έχουμε  απαρτία, έχουμε  απαρτία, 
με   βάση  το  άρθρο  7 παράγραφος  9 του  νόμου   1486/1984.  Έχουμε  
απαρτία επειδή η  συνεδρίαση  είναι επαναληπτική και απαιτείται το  
1/4 των  μελών , δηλαδή  τουλάχιστον  14. 

Συνεπώς  ξεκινάμε , συνάδελφοι παρακαλώ πολύ , επειδή και εγώ 
είμαι ελαφρά βραχνιασμένος  και δεν  μπορώ να φωνάζω και λείπει 
σήμερα απ ’  ότι βλέπω μέχρι στιγμής  και η  Αντιπρόεδρος αυτή  τη  
στιγμή , παρακαλώ ησυχία να ξεκινήσουμε  γιατί έχουμε  αρκετό δρόμο .  
Παρακαλώ συνάδελφοι, αν  κάποιος  θέλει να κάνει συζήτηση  ας  βγει, 
παρακαλώ συνάδελφοι. 

Ας  μην  κουραζόμαστε παραπάνω, ξεκινάμε , τα θέματα της  
ημερήσιας  διάταξης, σήμερα είναι όπως  ήδη  γνωρίζετε από  την  
πρόσκληση : 
1. Ανακοινώσεις  του  Προεδρείου. 
2. Ενημέρωση  δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
3. Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή . 
4. Αποποινικοποίηση  στους  μηχανικούς . 
5. Ανάπτυξη  ως  μοχλός  για έξοδο  από  την  κρίση . 

Στις  20/5ου  εστάλη το  με  αριθμό  2210/20-5-2011 έγγραφο  του  
Προέδρου της  Διοικούσας  Επιτροπής , αναφορικά με  τη  συζήτηση  του  
θέματος : «Διαμόρφωση  απόψεων  τμήματος  για τη  διαχείριση  των  
στερεών  απορριμμάτων». 
 Επειδή  το  θέμα αυτό  δεν  είχε συμπεριληφθεί στην  πρόσκληση , 
επομένως  είναι εκτός  ημερησίας  διάταξης, σύμφωνα με  το  άρθρο  4 
παράγραφος  4 του  κανονισμού  λειτουργίας , με  πλειοψηφία των  3/5 
των  παρόντων  και χωρίς  συζήτηση , η  Αντιπροσωπεία μπορεί στην  
αρχή  της  συνεδρίασης  να δεχθεί για συζήτηση  θέμα που  δεν  
αναγράφεται στην  ημερήσια διάταξη . 
 Για το  λόγο  αυτό  ζητείται η  έγκριση  του  Σώματος , η  πρότασή  
μου  είναι να συζητηθεί το  θέμα αυτό , μετά το  θέμα της  
ποινικοποίησης . Μια και το  θέμα αυτό  προέρχεται από  προηγούμενη 
συνεδρίαση  και θα κατανείμουνε αντίστοιχο  χρόνο . 
 Επί του  θέματος  αυτού , δηλαδή  για να τεθεί εκτός  ημερησίας  
διάταξης θέμα, η  «διαμόρφωση  απόψεων  τμήματος  για τη  διαχείριση  
στερεών  αποβλήτων», το  Σώμα εγκρίνει;  Παρακαλώ όσοι είναι υπέρ 
να σηκώσουν  τα χέρια τους .  Δεν  θέλετε  να μπει σήμερα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) Στην  επόμενη  συνεδρίαση . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στην  επόμενη  θέλετε ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ωραία, εντάξει, από  την  
πλευρά μου  γίνεται δεκτό , εντάξει, ωραία στην  επόμενη  συνεδρίαση , 
την  οποία θα την  κάνουμε  αρχές Ιουλίου , ωραία, δεκτόν .  Επειδή  μου  
στείλατε  την  επιστολή , ωραία εντάξει δεκτόν  το  θέμα, δεκτόν , να μπει 
πρώτο  θέμα στην  επόμενη  συνεδρίαση , έγινε . 
 Προχωράμε  λοιπόν . 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ  1ο  
 

Ανακοινώσεις  Προεδρείου 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ανακοινώσεις  Προεδρείου, στις  12-
5-2011 με  δήλωσή  του  παραιτήθηκε  ο  συνάδελφος  Πετράκης  Γιάννης  
Αρχιτέκτονας  Μηχανικός  από  την  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , λόγω 
προσωπικών   υποχρεώσεων  όπως  αναφέρει. 
 Με  την  αριθμό  2099/17-5-2011 πράξη  της  Αντιπροσωπείας  
αντικαταστάθηκε  ο  συνάδελφος  από  τον  συνάδελφο  Τζανίνη  
Εμμανουήλ  του  Σταματίου  Πολιτικό  Μηχανικό .  Στις  2-6-2011 ο  
συνάδελφος  Τζανίνης  Εμμανουήλ  του  Σταματίου  Πολιτικός  Μηχανικός  
παραιτήθηκε  από  την  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  με  το  σκεπτικό  
ότι θα πρέπει να ανανεωθούν  τα μέλη  της .  Μισό  λεπτό  να σας  
διαβάσω και τη  δήλωσή  του . 
 Δήλωση  παραίτησης  προς  το  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  
του  συναδέλφου  Τζανίνη . 
 Παραιτούμαι  από  μέλος  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  τηρώντας  
την  υπόσχεσή  μου , που  είχα εκφράσει και στην  παράταξή  μου  ΑΜΑΚ , 
για ανανέωση  των  μελών  της  Αντιπροσωπείας . 
 Τώρα που  ο  κλάδος  των  μηχανικών  βάλλεται πανταχόθεν  από  
απαξίωση  και ισοπέδωση  της  επιστημονικής  γνώσης , από  ανεργίας , 
στέρηση  επαγγελματικών  δικαιωμάτων , νομίζω ότι οι νέοι συνάδελφοι 
μπορούν  να προσφέρουν  πολλά περισσότερα με  νέες  ιδέες , δυναμική 
και αγωνιστικότητα. 
 Ηράκλειο  1/6ου , ο  Μηχανικός  Τζανίνης  Μανόλης  
 Με  την  πράξη  λοιπόν  2398/3-6-2011 της  Αντιπροσωπείας , 
αντικαταστάθηκε  και ο  συνάδελφος  Τζανίνης  που  παραιτήθηκε , από  
την  συναδέλφισσα Μανουσάκη  Ειρήνη Αρχιτέκτονα Μηχανικό .  Είναι 
η  συναδέλφισσα Μανουσάκη  εδώ; 
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ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ:   Εδώ είμαι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, συναδέλφισσα σε  
καλωσορίζουμε  στην  Αντιπροσωπεία και ευχόμαστε  σε  μια 
παραγωγική  και ουσιαστική  συμμετοχή  και δική σου , μαζί και με  
όλους  τους  συναδέλφους  για να αναδειχθούν  τα θέματα και τα 
προβλήματα των  μηχανικών . Όπως  είπαμε  συνάδελφοι και 
συναδέλφισσα, όπως  είπαμε  πέρα από  χρώματα και πάνω από  
κόμματα. 
 Συνεχίζουμε  τώρα, απεστάλησαν  στο  Προεδρείο  της  
Αντιπροσωπείας  4 έγγραφα συνάδελφοι, απεστάλησαν  4 έγγραφα τα 
οποία θα σας  τα αναγνώσω εν  τάχει. 
 Το  πρώτο  17-5-2011 απεστάλη από  το  συνάδελφο  Ριχάρδο  
Ποβάσκη  αναφορικά με  τη  διαχείριση  των  απορριμμάτων . Το  θέμα 
αυτό  όπως  είπαμε  ήδη  έχει τεθεί και στη  Διοικούσα Επιτροπή , ήδη  
εστάλη και μια επιστολή  από  τον  Πρόεδρο  της  Διοικούσας  για να 
συζητηθεί στην  Αντιπροσωπεία και όπως  είπαμε  προηγουμένως , θα 
συζητηθεί ως  πρώτο  θέμα στην  επόμενη  Αντιπροσωπεία που  θα γίνει 
αρχές του  επόμενου  μήνα. 
 Το  δεύτερο έγγραφο  εστάλη από  την  ΑΜΑΚ  προς  τον  Πρόεδρο  
της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  αναφορικά με  την  πρόσκληση  για 
τη  συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  στις  30-5-2011 ημέρα Δευτέρα.  
Οι της  ΑΜΑΚ  θέλετε  να το  διαβάσω ολόκληρο ;  Νομίζω ότι αυτό  
ήτανε  ένα ενημερωτικό  έγγραφο , να το  διαβάσουμε  το  έγγραφο  που  
αποστείλατε  εσείς ;  Ναι, ναι.  Ήτανε  ένα διαδικαστικό έγγραφο  
εντάξει, συνοπτικά να το  διαβάσω για ενημέρωση , τίποτα 
περισσότερο , ούτε  περισσότερο , ούτε  λιγότερο . 
 Το  έγγραφο  αυτό  27/5ου  απευθύνεται προς  τον  Πρόεδρο  της  
Αντιπροσωπείας  εμένα, και κοινοποίηση  στους  εκπροσώπους  των  
παρατάξεων , που  λέει, συνάδελφοι, Πρόεδρε με  έκπληξη  διαβάσαμε  
την  πρόσκληση  που  έστειλες  για τη  συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας , 
ότι για άλλη  μια φορά την  καθόρισες  να γίνει ημέρα Δευτέρα, ενώ 
επανειλημμένα σου  έχουμε  ζητήσει να αποφεύγεις  αυτή  την  ημέρα, 
επειδή εκλεγμένα μέλη  της  παράταξή  μας  αδυνατούν  να 
παραβρεθούν . 
 Μάλιστα μετά από  προφορική  διαβεβαίωσή  σου  την  τελευταία 
φορά που  το  ζητήσαμε , ότι δεν  θα ξανασυμβεί αυτό  και άλλα μέλη  
της  παράταξή  μας  δημιούργησαν  νέες  δεσμεύσεις  για την  ίδια μέρα. 
Παράλληλα επισημαίνουμε  ότι ουδέποτε από  τότε  που  συγκροτήθηκε  
η  Αντιπροσωπεία επικοινώνησες  μαζί μας  για τη  στοιχειώδη  
συνεννόηση  που  είναι αναγκαίο  να γίνεται με  όλες  τις  παρατάξεις , 
σχετικά με  το  χρόνο  και τα θέματα συζήτησης , ενώ ελάχιστες  φορές  
μάθαμε  τον  προγραμματισμό  και αυτό  συμπτωματικά λόγω της  
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παρουσίας  σου  για άλλους  λόγους  σε  συνεδριάσεις  της  Διοικούσας  
Επιτροπής . 
 Επισημαίνουμε  επίσης  ότι, η  τακτική  συνέλευση  εκ  μέρους του  
Προέδρου με  όλες  τις  παρατάξεις  που  μετέχουν  στην  Αντιπροσωπεία 
και όχι μόνο  με  τις  παρατάξεις  της  πλειοψηφίας  με  την  οποία 
εκλέχθηκε, ακολουθείται  σε  άλλα περιφερειακά τμήματα και στο  ΤΕΕ .  
Σου  γνωρίζουμε  λοιπόν  ότι, λόγω ανειλημμένων  υποχρεώσεων  αλλά 
και για λόγους  διαμαρτυρίας , όλα τα εκλεγμένα μέλη  της  παράταξής 
μας  θα απέχουν  από  τη  συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  τη  Δευτέρα 30 Μαΐου . 

Οι εκπρόσωποι της  ΑΜΑΚ  
Βάννα Σφακιανάκη  

 Άλλο  έγγραφο  που  εστάλη στην  Αντιπροσωπεία είναι στις… 
 
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  αν  θέλεις  να κάνουμε , 
συγγνώμη  συνάδελφε  Γιώργο, συγγνώμη  Γιώργο Κουρλετάκη να 
διαβάσω και τα άλλα έγγραφα και ευχαρίστως  όποιος  θέλει να πει την  
άποψή  του , αλλά θα ήθελα να μην… 
 
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ: (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία θέλεις  να πεις  την  άποψή  
σου  αμέσως  μετά;  Αμέσως  μετά. 
 Πάμε  στο  επόμενο  κείμενο , συνάδελφε , συνάδελφε  παρακαλώ.  
Το  επόμενο  κείμενο , στις  24/5ου  εστάλη ένα έγγραφο  του  Προέδρου 
της  Κεντρικής  Αντιπροσωπείας , αναφορικά με  την  ανεργία των  
μηχανικών .  Σας  το  διαβάζω αν  και αυτό  απευθύνεται κυρίως  στα 
μέλη  της  Κεντρικής  Αντιπροσωπείας  έτσι ενημερωτικά, αναφέρει 
λοιπόν , σύντομο  είναι. 
 Συνάδελφοι, το  θέμα της  ανεργίας  των  μηχανικών  απασχόλησε  
ιδιαιτέρως  την  Αντιπροσωπεία του  Επιμελητηρίου , μάλιστα στην  4η 
τακτική  συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ  ήταν  εγγεγραμμένο 
ως  θέμα της  ημερήσιας  διάταξης και έγιναν  πολλές  τοποθετήσεις  
μελών  της  κατά τη  συζήτησή  του . 
 Με  βάση  τα όσα συζητήθηκαν  και αποφασίστηκαν  παρακαλούμε  
εάν  ενδιαφέρεστε μέχρι την  Τρίτη  14 Ιουνίου  του  2011 να 
αποστείλετε  στη  Γραμματεία του  Προέδρου της  Αντιπροσωπείας , τις  
θέσεις  σας  για το  θέμα.  Στη  συνέχεια θα διαβιβαστούν  στη  Διοικούσα 
Επιτροπή  του  ΤΕΕ  για τη  διαμόρφωση  εισήγησης  με  στόχο  τη  
γρηγορότερη  δυνατή  συζήτηση  του  θέματος  στην  Αντιπροσωπεία του  
Επιμελητηρίου . 
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 Έχουν  ζητηθεί οι θέσεις , προτάσεις , απόψεις  όλων  των  φορέων  
των  μηχανικών , ώστε αφού  συζητηθούν  στη  Διοικούσα Επιτροπή  να 
συνταχθεί η  πληρέστερη  δυνατή  εισήγηση  για το  θέμα της  ανεργίας  
των  μηχανικών , για να παρακολουθούμε  όποιες  αποφάσεις  το  
γρηγορότερο  δυνατό  από  την  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ . 
 Τέλος  υπολογίζουμε  τη  σύγκληση  της  συνεδρίασης  της  
Αντιπροσωπείας  με  βασικό θέμα την  ανεργία των  μηχανικών  για το  
Σαββατοκύριακο  2 με  3 Ιουλίου . 
 Είναι στη  διάθεσή  σας  για κάθε διευκρίνιση . 
 Αυτό  απευθύνεται κυρίως  στα μέλη  της  Κεντρικής  
Αντιπροσωπείας , αλλά απλώς  επειδή μας  κοινοποιήθηκε  σας  το  
διαβάζω. 
 Τέλος  6-6-2011 εστάλη  από  το  συνάδελφο  Ριχάρδο  Ποβάσκη  
τον  πρώην  Πρόεδρο  της  Αντιπροσωπείας  ένα έγγραφο  προς  την  
Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , αναφορικά με  τη  λειτουργία της . 
 Θα ήθελα να σας  το  διαβάσω γρήγορα, είναι τρεις  σελίδες  αλλά 
θα ήθελα να σας  το  διαβάσω, εν  τάχει, εν  τάχει παρακαλώ, δεν  θέλω 
επ ’  αυτού  να κάνω σχόλια, πολύ  γρήγορα έτσι να λάβετε γνώση  και 
από  εκεί και πέρα όποιος  θέλει να κάνει μία σύντομη  τοποθέτηση , 
μπορεί να την  κάνει. 
 Προς  την  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  κοινοποίηση  Διοικούσα 
Επιτροπή , Νομαρχιακή Επιτροπή  Λασιθίου , παρατάξεις . 
 Ο  κανονισμός  λειτουργίας  της  Αντιπροσωπείας  Περιφερειακού  
Τμήματος  του  ΤΕΕ  όπως  εγκρίθηκε  στη  συνεδρίαση  του  1989 
παρέχει αναγκαίους  κανόνες  και τρόπους  εσωτερικής οργάνωσης  και 
λειτουργίας .  Ο  κανονισμός  αυτός  οριοθετεί το  πλαίσιο  μέσα στο  
οποίο  το  εκάστοτε  Προεδρείο  και η  Διοικούσα Επιτροπή  θα παίρνει 
αποφάσεις  και θα ενεργεί με  τη  μεγαλύτερη  δυνατή  διαφάνεια, αλλά 
και ευελιξία, με  γνώμονα πάντα την  προώθηση  των  σκοπών  και των  
στόχων  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας .  Δρα ως  συμπλήρωμα 
του  θεσμικού  πλαισίου  που  τον  διέπει και σε  καμία περίπτωση  δεν  το  
αντικαθιστά. 
 Συνεχίζει έτσι με  τον  ίδιο  τρόπο  επόμενες  μια – δυο  
παραγράφους , έχω.., ορίστε;  Διαβάζω Πρόεδρε μη  με  διακόπτεις , 
διαβάζω, αν  θέλεις  μετά κάτι, ωραία διαβάζω, εντάξει μη  με  
διακόπτεις  χάνουμε  χρόνο , ωραία. 
 Έχω υπηρετήσει, συνεχίζω λοιπόν , έχω υπηρετήσει το  ΤΕΕ  για 
αρκετά χρόνια από  διάφορες  θέσεις  μη  επωφελούμενες  καμίας  
παροχής  στη  συνείδησή  μου  δε , όσοι ασχολούνται με  αυτό  ιδιαίτερα 
σε  θεσμικούς  ρόλους  θα πρέπει να φροντίζουν  σκληρά και να 
παρακολουθούν  για να μην  γίνονται  θεσμικές  αστοχίες . 
 Δικαιούμαι  λοιπόν  να απευθύνω αυτό  το  έγγραφο  στο  
Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  του  Περιφερειακού  μας  Τμήματος , 
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νομιμοποιούμαι  δε  σε  αυτή  την  ενέργεια όσο  και εάν  σε  ορισμένους  
δεν  αρέσει μέχρι αρνήσεως , σύμφωνα με  τις  διατάξεις  παραγράφου 2 
του  άρθρου  3 του  Προεδρικού Διατάγματος  του  1926 όπως  
τροποποιήθηκε  από  το  1984.  Το  Διάταγμα αυτό  έτσι ενημερωτικά να 
πούμε  ότι κάθε μέλος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  μπορεί να 
απευθύνει την  άποψή  του  στην  Αντιπροσωπεία ή  στη  Διοικούσα. 
 Διαβάζω λοιπόν  στα πρακτικά της  Αντιπροσωπείας  και της  
Διοικούσας  Επιτροπής , από  καιρό  δε  έχω αντιληφθεί ότι στις  
συνεδριάσεις  της  Αντιπροσωπείας  επιτρέπονται  πολλές  θεσμικές  
παρεκτροπές , οι οποίες  ενδεχομένως να δημιουργήσουν  
προβλήματα. 
 Συγκεκριμένα λέει: 
1. Ψηφίσματα 

Το  άρθρο  14 του  κανονισμού  ασχολείται  με  τα ψηφίσματα 
καθορίζοντας  πως  εισάγονται  προς  συζήτηση , αναγράφεται δε , 
ψηφίσματα που  μπορεί να καταθέσει στο  Προεδρείο  οποιοδήποτε  
μέλος  του  Σώματος  μέχρι την  έναρξης της  συνεδρίασης .  Το  
Προεδρείο  αποφασίζει εάν  το  κείμενο  που  τροποποιήθηκε  αποτελεί 
ψήφισμα ή  όχι.  Αν  υπάρχουν  αντιρρήσεις  αποφασίζει το  Σώμα χωρίς  
συζήτηση .  Αυτά τα λέει ο  κανονισμός . 

Κατά την  αρχή  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  ανακοινώνει στο  
Σώμα τα ψηφίσματα και με  απόφαση  του  Προεδρείου υποστηρίζει το  
χρόνο , τη  σειρά και τη  διάρκεια της  συζήτησης  για το  καθένα.  Επί 
αντιρρήσεων  το  Σώμα αποφασίζει χωρίς  να προηγηθεί συζήτηση . 

Τα ψηφίσματα συζητούνται  και ψηφίζονται κατά τη  διαδικασία 
που  ισχύει για τα υπόλοιπα θέματα.  Αναλύοντας  τα παραπάνω 
προσδιορίζουμε  ότι, τα ψηφίσματα συζητούνται  κατά τη  διαδικασία 
των  άλλων  θεμάτων , αφού  το  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  
αποφασίσει ότι, ένα κείμενο  αποτελεί ψήφισμα με  δικαίωμα του  
Σώματος  να μη  το  δεχθεί ως  ψήφισμα, επίσης  το  Σώμα έχει δικαίωμα 
να αλλάξει τη  σειρά και τη  διάρκεια της  συζήτησης  του  ψηφίσματος , 
δεδομένα που  έχουν  καθοριστεί και πάλι από  το  Προεδρείο . 

Στη  συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  που  έγινε  στις  16-3-11 η  
Δημοκρατική  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  Κίνηση  Μηχανικών , κατέθεσε  ένα 
σχέδιο  ψηφίσματος  «Να σταματήσει τώρα η  δολοφονική  
ιμπεριαλιστική επέμβαση  ενάντια στο  λαό  της  Λιβύης» και με  μεγάλη 
έκπληξη  διαπίστωσα ότι, το  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  το  
κατάταξε  στην  κατηγορία των  θεμάτων  εκτός  ημερήσιας  διάταξης και 
ζήτησε  την  έγκριση  του  Σώματος  για να συζητηθεί. 
 Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4 παράγραφος  4 του  
κανονισμού  λειτουργίας  η  εν  λόγω έγκριση  απαιτεί τα 3/5 των  
παρόντων  μελών , δηλαδή  ποσοστό  60%.  Αντιθέτως  η  υπερψήφιση  
του  ψηφίσματος  απαιτεί το  50% σε  μία ψήφο , δηλαδή  μπορεί άνετα 



Συνεδρίαση  7η   επαναληπτική          8η ς   Ιουνίου   2011                  σελίς    10 

 

να εγκρίνεται θεσμικά ένα ψήφισμα πλην  όμως  από  εσφαλμένους  
χειρισμούς  να απορρίπτεται, έστω και εάν  συγκεντρώνει το  59,99% 
των  ψήφων  των  παρόντων  μελών . 
 Αυτά τώρα είναι θεωρητικές  διαδικασίες  βέβαια, συνεχίζουμε , 
συγγνώμη  να το  διαβάσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να το  ολοκληρώσω και αν  θέλεις… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να το  κλείσω, να το  κλείσω. 
 Διάβασα στα πρακτικά την  ερώτηση  κάποιου  συναδέλφου  για τη  
διαφορά ψηφίσματος  και απόφασης , αλλά δεν  διάβασα την  
απάντηση , εκτός  και εάν  δεν  υπέπεσε στην  αντίληψή  μου .  Το  
ψήφισμα είναι ενέργεια για ένα γεγονός  ή  θέμα στο  οποίο  το  όργανο 
δεν  επανέρχεται.  Αντίθετα η  απόφαση  είναι ενέργεια η  οποία 
παρακολουθείται  ως  προς  την  έκβασή  της  και γίνονται  συνεχόμενες  
ενέργειες  και παρεμβάσεις .  
2. Διακοπή  συνεδρίασης  
 Στο  άρθρο  7 του  κανονισμού  λειτουργίας  προβλέπεται ο  τρόπος  
διακοπής  και συνέχιση  της  συνεδρίασης . Στην  παράγραφο  12 του  
άρθρου  7 περί κωδικοποιήσεως  των  περί συστάσεως  του  ΤΕΕ  
Κειμένων  Διατάξεων  όπως  τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  7 κ .λ .π .,  
προβλέπεται η  διαδικασία αντικατάστασης  των  μελών  – τελειώνω 
συνάδελφοι – της  Αντιπροσωπείας  που  απουσιάζουν  αδικαιολόγητα 
από  τρεις  συνεχόμενες  συνεδριάσεις . 
 Επειδή  θεωρώ ότι η  διαδικασία αυτή  θίγει την  προσωπικότητα 
των  μελών  του  ΤΕΕ  θα πρέπει να εφαρμόζεται με  μεγάλη προσοχή  
και με  θρησκευτική  ευλάβεια, όσον  αφορά την  εφαρμογή  των  
διατάξεων  είτε νομικών  είτε κανονισμού . Όταν  η  συνεδρίαση  είναι 
συνεχιζόμενη  λογίζεται μη  ανεξάρτητα αν  έγινε  σε  διαφορετικούς  
χρόνους , ως  εκ  τούτου  η  παρουσία είναι μία και κάνει και κάποιους  
υπολογισμούς  εδώ. 
 Ομιλίες  και έγγραφα, παρακαλώ συνάδελφοι, τελειώνω, δύο  
έγγραφα που  έστειλα στην  Αντιπροσωπεία μέσω του  Προέδρου χωρίς  
καμία τύχη  δυστυχώς , κατηγορεί τον  Πρόεδρο  δηλαδή  εδώ, το  πρώτο  
διαβάστηκε αποσπασματικά, για οικονομία χρόνου  και το  δεύτερο  
ούτε  καν  αναφέρθηκε .  Συνάδελφοι του  Προεδρείου ένα έγγραφο  που  
απευθύνεται προς  υμάς , προς  εμάς  δηλαδή , ουσιαστικά απευθύνεται 
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προς  το  Σώμα και διαβάζεται βασικά για να ενημερωθεί και στη  
συνέχεια να καταγραφεί στα πρακτικά.  
 Στις  θέσεις  αυτές  βρίσκεστε  για να προσφέρετε και όχι να 
κάνετε  επιλογές  κατά το  δοκούν . Οφείλετε  δε  μέλη  και Προεδρείο  να 
διαθέτετε α μη  τι άλλο  τον  απαραίτητο χρόνο . 

Με  τιμή  
Ριχάρδος Ποβάσκη  

 Συνάδελφοι αυτά ήταν  τα έγγραφα τα οποία μας  αποστείλανε , 
σας  τα διαβάζω για ενημέρωση , μισό  λεπτό , μισό  λεπτό , εγώ δεν  
κάνω κανένα απολύτως  σχόλιο  επ ’  αυτών , απολύτως , σέβομαι και 
εκτιμώ την  προσωπικότητα και τη  λειτουργία και την  προσφορά , 
συγγνώμη , τη  λειτουργία και την  προσφορά  του  καθενός . Επί της  
ουσίας  δεν  βλέπω κάτι το  ιδιαίτερο  από  αυτά τα οποία έχουμε  κάνει 
μέχρι τώρα και εγώ έχω τελειώσει εδώ, δεν  κάνω κανένα σχόλιο  πέρα 
από  αυτά που  είπε. 
 Τώρα εάν  δεν  υπάρχουν  ερωτήματα ή  κάτι άλλο να 
προχωρήσουμε  στο  επόμενο  θέμα που  είναι η  ενημέρωση  για τη  
δραστηριότητα της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, θέλεις  να κάνεις  
τοποθέτηση ;  Λοιπόν  θα παρακαλούσα όποιος  θέλει να κάνει 
σύντομη  τοποθέτηση  επ ’  αυτών  που  είπα μέχρι τώρα, πολύ  σύντομα 
για να πάμε  στα επόμενα θέματα. 
 Θέλεις  να τοποθετηθείς ; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τα διάβασα συνάδελφε  μην  
επανερχόμαστε , τα διάβασα. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Άλλο  ρωτάω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κατά την  άποψή  μου  οτιδήποτε  
έγγραφο  απευθύνεται στο  Προεδρείο  και αφορά την  Αντιπροσωπεία 
πρέπει να διαβάζεται, τα διάβασα. 
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Τότε  δεν  καταλαβαίνω που  είναι.., (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλεις  να τοποθετηθείς  
συνάδελφε , συνάδελφε  Σωμαράκη  θέλεις  να κάνεις  τοποθέτηση ;  
Ευχαρίστως  στο  βήμα, μη  μακρηγορούμε  χάνουμε  ώρα, όχι άμα θες  
να πεις  την  άποψή  σου  βγες  να την  πεις , άμα δεν  θέλεις , ωραία. Ένα 
λεπτό , συνάδελφε  Σωμαράκη  ένα λεπτό , ένα λεπτό  να ξεκαθαρίσουμε  
κάτι, η  πίεσή  μου  έχει να κάνει, είναι χρονική , δεν  είναι σε  επίπεδο  
προσωπική . Έχουμε  δύο  και τα εισαγωγικά θέματα να συζητήσουμε , 
μεταξύ  αυτών  και ένα θέμα που  εσύ  έχεις  προτείνει, με  αυτή  την  
έννοια λοιπόν  να τρέξουμε  το  χρόνο , αυτό  και τίποτα άλλο . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφε  Πρόεδρε αυτή  η  ιστορία με  το  χρόνο  λες  
και είμαστε  κανάλι τηλεόρασης  που  μας  λένε ο  χρόνος  τελείωσε και 
απαντάμε  γρήγορα – γρήγορα, εδώ είμαστε  εξάλλου  όχι πάρα πολύ  
συχνά, δεν  νομίζω ότι χάνουμε  ιδιαίτερο  χρόνο  όσοι ερχόμαστε  κάθε 
τρεις  τόσους  μήνες  και θα πρέπει να είμαστε  και γρήγοροι – γρήγοροι 
να πάμε  σπίτια μας  μην  τυχόν  και χάσουμε  κανένα ματς . 
 Αυτή  την  ώρα ο  συνάδελφος  ο  προηγούμενος  Πρόεδρος  της  
Αντιπροσωπείας , βάζει κάποια θέματα κανονισμού  και λειτουργίας  
της  Αντιπροσωπείας .  Εάν  έχει δίκιο  έχετε πρόβλημα συνάδελφε  
Πρόεδρε, εάν  έχει δίκιο  σε  αυτά που  λέει και θα το  ψάξω, έχετε 
πρόβλημα. Διότι δεν  είναι δυνατόν  να λειτουργεί το  Σώμα της  
Αντιπροσωπείας  του  Επιμελητηρίου  με  διαδικασίες  οι οποίες  δεν  
είναι σύμφωνες  με  τον  κανονισμό , έτσι λέει ο  Πρόεδρος .  Και νομίζω 
ότι και ο  συνάδελφος  ο  Γραμματέας  της  Αντιπροσωπείας  και ο  
συνάδελφος  ο  Πρόεδρος  όταν  αποχώρησε  ο  συνάδελφος  ο  Ποβάσκη , 
μιλούσατε  για σχολή  Ποβάσκη , όλοι μιλούσατε  και τον  εκθειάζατε και 
τώρα σας  απασχολεί ιδιαίτερα;  Τώρα δεν  είναι ο  Ποβάσκη  που  έκανε  
μία σχολή  εδώ μέσα, που  τήρησε  τον  κανονισμό  με   θρησκευτική  
ευλάβεια, που  πρόσφερε  στο  τμήμα και είναι ο  άνθρωπος  που  μας  
απασχολεί; 
 Θα πρέπει συνάδελφε  Πρόεδρε να σέβεστε  τους  συναδέλφους , 
ιδιαίτερα αυτούς  που  έχουν  προσφέρει εδώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Και αυτός  να σέβεται τις  ώρες. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Δεν  είσαστε  ικανός  κατά τη  γνώμη  μου… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  …να μιλήσετε  για σεβασμό… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Σωμαράκη  πες  την  
άποψή  σου , μην  κάνουμε  προσωπικές  αιχμές . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Η  άποψή  μου  είναι… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην  κάνουμε  προσωπικές  αιχμές , 
αν  είναι δυνατόν ! 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Ρωτώ λοιπόν , έχει δίκιο , αν  ξέρετε τον  κανονισμό , 
ρωτάω κ . Πρόεδρε, έχει δίκιο  ο  συνάδελφος  Ποβάσκη  ότι 
δημιουργηθήκανε  προβλήματα στον  κανονισμό ;  Ναι ή  όχι;   Διότι αν  
έχει δίκιο  έχετε πρόβλημα, αν  δεν  έχετε δίκιο  τότε  θα πρέπει να του  
απαντήσετε  ότι δεν  έχει δίκιο  και να την  ακούσουμε  και εμείς  την  
απάντησή  σας , αυτό  θέλω να πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστώ συνάδελφε  
Σωμαράκη , πριν  μιλήσεις  συνάδελφε  Ξυλούρη , αν  είναι δυνατόν  να 
κάνουμε  παθογενείς  και εσωστρεφείς  συζητήσεις .  Εδώ είμαστε  όλοι 
ενεργά μέλη , παρακολουθούμε  τις  διαδικασίες , έχουμε  συζητήσει κατ ’  
επανάληψη  για τα θέματα αυτά, συνάδελφε  Σωμαράκη  ξέρεις  πολύ  
καλά εάν  εφαρμόζουμε  τους  κανονισμούς  ή  όχι. Εάν  κατά την  άποψη  
κάποιου  μέλους  δεν  εφαρμόζονται οι κανονισμοί, υπάρχουν  
διαδικασίες , ακόμα και Διοικητικά Δικαστήρια, που  δεν  τα εύχομαι, τα 
απεύχομαι. 
 Συνάδελφε  Ξυλούρη . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τα ίδια και τα ίδια συνάδελφε  να 
μην  τα ξαναλέμε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Η  δύναμη  του  ΚΚΕ  συνάδελφοι είναι πράγματι που  με  
προκαλεί και άμα αρχίσει να φαίνεται, αν  την  καταλάβετε και εσείς  οι 
ΠΑΣΟΚατζήδες , τότε  θα τις  ακούσεις  τις  κοντυλιές . 
 Συνάδελφε  Πρόεδρε  θεωρώ ότι το  θέμα το  οποίο  προέκυψε, όχι 
αυτό  που  λέει ο  Ριχάρδος, αλλά η  διαδικασία που  ακολούθησε  είναι 
απαράδεκτη και δεν  αναφέρομαι  επί της  ουσίας  που  πιστεύω ότι έχει 
δίκιο  ο  Ριχάρδος. 
 Όμως  όταν  κάποιο  μέλος  του  ΤΕΕ  και μάλιστα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε  ποιο  πράγμα, συγγνώμη  σε  
ποιο  πράγμα έχει δίκιο ; 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να σου  πω, να σου  πω που  έχει δίκιο  κατά τη  γνώμη  
μου , όσον  αφορούσε  τη  διαδικασία για το  ψήφισμα, αλλά το  κύριο  
πρόβλημα ξέρετε ποιο  είναι; Ότι φοβάμαι, έχω την  αίσθηση  ότι το  
Προεδρείο  οτιδήποτε  έχει να κάνει με  τις  διαδικασίες , τον  τρόπο  
λειτουργίας , μου  θυμίζει ότι είναι σφίγγα. 
 Εγώ δεν  κατάλαβα έχει δίκιο  ο  Μανόλης , όταν  κάποιος  βάζει ένα 
θέμα, έπρεπε ήδη  να έχετε  απαντήσει γιατί αναφέρεται στο  
Προεδρείο  και να το  εκτιμήσουμε  εμείς  και να πάει σαν  απόφαση  να 
πούμε , κ . Ριχάρδο  δεν  ξέρεις  τι λες  και πάρτε  το  πίσω, όχι να 
αφορίζουμε .  Διότι ο  συνάδελφος  έβαλε  θέματα που  δεν  αφορούν  
μόνο  αυτά που  γίνανε, αλλά που  θα γίνουνε , κατά συνέπεια… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γενικά και αόριστα συνάδελφε , 
γενικά και αόριστα. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Είσαι λάθος  που  δεν  έχετε ήδη  απαντήσει να του  τη  
δώσετε και να την  κουβεντιάσουμε  και πρέπει να κάνετε  αυτοκριτική . 
 Δεύτερο  θέμα, είχαμε  βάλει ένας  άλλος  συνάδελφος  είχε  στείλει 
ένα γράμμα, το  οποίο  μου  το  είπε ο  συνάδελφος  ο  Γολοβάνης  και μου  
είπατε, ότι την  επόμενη  φορά για το  βλέπαμε  δεν  το  είδαμε . 
 Τρίτο  θέμα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο  θέμα;  Ποιο  θέμα; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Θα σου  πω, θα σου  πω συνάδελφε , είχε στείλει μία 
επιστολή  που  την  κοινοποίησε  και τον  είδα στο  δρόμο , μου  λέει ότι 
του  είχες  υποσχεθεί ότι θα έμπαινε  στην  αμέσως  επόμενη  
συνεδρίαση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιο  θέμα συγκεκριμένα, ποιο ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αφορούσε  για κάποια θέματα λειτουργίας  της  
Αντιπροσωπείας  και του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  με  αμοιβές  
προσώπων  και πραγμάτων  και ρωτούσε  ο  συνάδελφος . 
 Και τελευταίο  θέμα είχα βάλει σαν  παράταξη  ένα θέμα, αφού  
καλωσορίσω τη  συναδέλφισσα που  πρόκειται για πραγματικά μια 
πολύ  αξιόλογη συναδέλφισσα και ελπίζω να προσφέρει όσο  μπορεί 
περισσότερο  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο , είχα βάλει θέμα και είπα, ότι 
εδώ υπάρχουνε συνάδελφοι που  εγώ προσωπικά δεν  τους  έχω δει 
καθόλου . Και μου  υποσχέθηκες  προσωπικά Πρόεδρε, ότι θα έφερνες  
μία κατάσταση  ποιοι και πόσοι από  αυτούς  πρώτοι εμείς  να μας  
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κρίνετε, ποιοι δεν  έχουνε έρθει σε  τρεις  διαδοχικές  συνεδριάσεις  του  
οργάνου , και να αποπεμφθούν  όπως  πρέπει. 
 Δεν  το  έκανες  ούτε  αυτό  Πρόεδρε, μάλλον  δεν  το  έκανε  το  
Προεδρείο . Κατά συνέπεια παρακαλώ το  Προεδρείο  να είναι τυπικό 
σε  όλα τα θέματα και όχι επιλεκτικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, συνάδελφε  Ξυλούρη  για να 
ενημερωθείς  και εσύ  και όλη  η  Αντιπροσωπεία.  Στα θέματα που  
έθεσες , σε  ότι αφορά, ξεκινάμε  από  τις  απουσίες , ίσως  συνάδελφε  
δεν  γνωρίζεις  ότι έχουνε αποσταλεί 11 επιστολές , συνάδελφε  
Ξυλούρη  με  ακούς ;  11 επιστολές  σε  όλους  όσους  είχαν  πάνω από  3 
απουσίες , με  σκοπό  όπως  προβλέπει ο  κανονισμός  και το  διάταγμα 
λειτουργίας , να μας  απαντήσουν  που  υπάρχει δικαιολογία ή  που  
υπήρχε  λόγος  σοβαρός  και δεν  μπορούσαν  να έρθουν . 
 Εκτιμώ ότι ήδη  έχουν  έρθει από  τις  11 οι μισές  απαντήσεις , 
εκτιμώ ότι πολύ  σύντομα…, συνάδελφε  μη  μιλάτε , ρώτησε ο  
συνάδελφος  κάτι να ενημερωθείτε όλοι. Έχουν  λοιπόν  πάει ήδη  11 
επιστολές  σε  συναδέλφους , δηλαδή  11 μέλη  από  3 έως  9 απουσίες , 
εντάξει, εντάξει, συγγνώμη , σε  11 συναδέλφους  λοιπόν  έχουν  
αποσταλεί οι επιστολές  που  λέει, ότι αυτές  τις  μέρες  απουσιάζατε , 
παρακαλούμε  με  βάση  τον  κανονισμό  τάδε και με  βάση  το  Διάταγμα 
τάδε, να μας  πείτε  μήπως  υπήρχε  κάποιος  λόγος  σοβαρός , ξέρετε σε  
αυτές  τις  περιπτώσεις  δεν  παίρνεις  μία απόφαση  πριν  ακούσεις  τον  
άλλο. 
 Άρα λοιπόν  αναμένουμε  τις  απαντήσεις  τους  και στην  επόμενη  
Αντιπροσωπεία συνάδελφοι θα δείτε  την  πρώτη  φουρνιά αυτών  για 
τους  οποίους  θα τεθεί το  θέμα, περί της  παραμονής  τους  ή  όχι στην  
Αντιπροσωπεία.  Άρα αυτό  που  είπες  ήδη  έχει ξεκινήσει, ήδη . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Το  είπες  αυτό ;  Δεν  το  είπες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει έκανες  ερώτηση  σου  
απάντησα, εντάξει σύμφωνοι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  είναι υποχρέωση , δεν  είναι υποχρέωση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εάν  εγώ δεν  το  ρωτούσα αυτό  η  απάντηση…, αν  δεν  
έκανα εγώ την  ερώτηση  αυτή  θα μου  έδινες  την  απάντηση ;  Αυτό  
συνάδελφε  Πρόεδρε  δεν  είναι συνδικαλισμός , αυτό  είναι 
κουτοπονηριά . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, όχι. 
 



Συνεδρίαση  7η   επαναληπτική          8η ς   Ιουνίου   2011                  σελίς    16 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ στο  λέω ευθέως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Διαφωνώ μαζί σου , όχι, όχι 
διαφωνώ μαζί σου . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συγγνώμη , η  παράταξή  μου  έκανε  την  ερώτηση , μου  
έδωσες την  απάντηση , όχι, σου  κάνω την  παρατήρηση  να την  πιεις , 
θα μάθεις  να είσαι υπάκουος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  άκουσε  συνάδελφε  σε  
παρακαλώ. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ε , πώς  θα το  κάνουμε  τώρα συνάδελφε ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άκουσε  συνάδελφε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Μου  έδωσες την  απάντηση  πριν  βγω εγώ πάνω; Όχι, 
τότε  θα πρέπει να κάνεις  αυτοκριτική , όχι να μου  λες  πάρε  την  
απάντηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άκουσε  συνάδελφε  Ξυλούρη , 
νομίζεις  ότι αυτή  είναι η  ουσία του  θέματος , της  σημερινής  
συνεδρίασης  η  ουσία είναι αυτή ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συνάδελφε  το  ποια είναι η  ουσία το  ξέρει ο  καθένας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έκανες  μία ερώτηση  σου  
απάντησα, τώρα αν  αρχίζουμε  και κάνουμε  τώρα… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Καλά εντάξει βρε  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αν  αρχίσουμε  και κάνουμε  τώρα, 
συνάδελφε  σε  παρακαλώ, μα ένα λεπτό , μα μισό  λεπτό , έκανες  μία 
ερώτηση , συγγνώμη , ένα λεπτό , δηλαδή  εδώ ο  σκοπός  μας  είναι 
μόνο  να αντιμαχόμαστε  και να… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, εντάξει. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Εάν  Πρόεδρε δεν  μπορείς  να λειτουργήσεις  σωστά 
είναι απλούστατο , λες  παιδιά δεν  μπορώ να έρθει ένας  άλλος . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία εντάξει, κανένα πρόβλημα, 
κανένα πρόβλημα. Δηλαδή  συνάδελφε  Σωμαράκη  αυτή  τη  στιγμή  
ανακοινώθηκαν  όλα τα έγγραφα τα οποία κοινοποιήθηκαν  στο  
Προεδρείο , έκανε  μια ερώτηση  ο  συνάδελφος  ο  Ξυλούρης , του  
απάντησα.  Το  θέμα τίθεται εάν  επειδή δεν  ανακοινώσαμε  τις  11 
επιστολές ; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο ;  Ποιο ; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Είναι δυνατόν  να λειτουργείς…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου). 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ότι λέει ο  καθένας  λέει, μα ο  καθένας  λέει ότι θέλει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην  το  κάνουμε  αρένα, μην  το  
κάνουμε  αρένα, ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  έκανε  μία επιστολή , με  
σκοπό  να εισαχθεί το  θέμα ως  εκτός  ημερησίας  διάταξης και είπε, 
εγώ την  έκανα όχι για να εισαχθεί σε  αυτή  τη  συζήτηση , στην  
επόμενη . Ο  εισηγητής  ποιος  είναι; Εκεί είναι το  Πρόβλημα; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Για τον  Ποβάσκη  το  λέω δεν  το  λέω γι ’  αυτό , για τον  
Ποβάσκη  το  λέω, να διαβάσεις , γρήγορα να είναι… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α , εντάξει δεν  το  διάβασα; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  το  διαβάσαμε ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  συγγνώμη  μάλλον  
ψάχνουμε  για… 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (…) τον  Αγαπάκη  σήμερα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πώς ; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό , ένα λεπτό . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, όχι, συνάδελφε  Σωμαράκη  
γιατί ερίζεις  τώρα;  Γιατί ερίζεις  υπάρχει λόγος ;  Γιατί ερίζεις . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Γιατί κανείς  μας  δεν  έχει δίκιο  παρά μόνο  εσύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί;  Αυτό  είπα εγώ;  Αυτό  είπα 
εγώ;  Έτσι κατάλαβες ; Έτσι κατάλαβες ;  Συγγνώμη  συνάδελφε  
Σωμαράκη  έτσι κατάλαβες ; Εδώ ήρθαμε  για να τσακωνόμαστε ;  
Έκανες  τις  επισημάνσεις  σου , τις  ανέφερες , όχι τα είπαμε , να 
προχωρήσουμε ; Εγώ έκανα τις  ανακοινώσεις  των  εγγράφων , 
έκανε  τις  επισημάνσεις  του  ο  συνάδελφος  ο  Ξυλούρης , έκανα την  
απάντησή  μου , από  ‘κει και πέρα ανάγνωσα το  κείμενο  του  Ποβάσκη .  
Εγώ δεν  έκανα κανένα σχόλιο  επ ’  αυτού  που  θα μπορούσα να κάνω, 
ότι θετικό  έχει να το  λάβουμε  υπόψη  μας  και ότι άλλο , όλα κρίνονται.  
 Εσύ  τώρα γιατί παρεμβαίνεις , είπες  την  άποψή  σου   τελείωσε, 
πάμε  παρακάτω. Και εγώ πάνω απ ’  όλα κοιτάξτε  δεν  ήρθαμε  εδώ για 
να αντιδικήσουμε  ούτε  για να ερίζουμε .  Έχουμε  πολυτέλεια για να 
ερίζουμε ;  Πάμε  στα θέματα που  έχουμε  θέσει σήμερα…, ωραία, 
ωραία, θέλεις  να μιλήσεις ; Όχι, όχι θέλεις  να μιλήσεις ;  Ευχαρίστως  
στο  βήμα, ο  συνάδελφος  Χωραφάς . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Μιλήσαμε  για την  ουσία, μιλήσαμε  και για τη  διαδικασία, 
τέσσερα χρόνια αν  θέλετε  εγώ είμαι απογοητευμένος  εδώ από  την  
ουσία, αλλά οι διαδικασίες  πρέπει να τηρούνται. 
 Να μου  επιτρέψετε ταπεινά να καταδικάσω εκφράσεις  προς  τον  
«Πρόεδρε  να την  πιεις», νομίζω ότι δεν  είναι της  Αντιπροσωπείας  του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  αυτές , όπως  επίσης  το  να λέμε  ότι είναι ανίκανος  ο  
Πρόεδρος  και δεν  μπορεί. 
 Όμως… 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Είπα αν  δεν  μπορεί. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Τέλος  πάντων , όλοι καταλάβαμε , όμως  Πρόεδρε δεν  
συμφωνώ με  το  να μη  σχολιάσουμε  ή  να μη  διαβάσουμε  το  κείμενο  
του  Ποβάσκη , που  αν  θες  μπορεί να μην  συμφωνώ με  αυτά που  λέει 
αλλά πρέπει να το  διαβάσουμε . Έχει δίκιο  και να θέσω δυο  – τρία 
ερωτήματα, έχει δίκιο  ο  κ . Ποβάσκη  ότι έστειλε κάποιο  έγγραφο  το  
οποίο  δεν  αναγνώστηκε  παλιότερα;  Πριν  συνεχίσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Απάντηση ;  Ολοκλήρωσε . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Όχι, όχι πριν  συνεχίσω να απαντηθεί παρακαλώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ότι έγγραφο  έρχεται επίσημα 
διαβάζεται, αν  τώρα κάποιο  έγγραφο  ήρθε στο  έδρανο  μέσω κάποιου  
άλλου  τρόπου  και εγώ δεν  το  αντιλήφθηκα πιθανόν . Ότι κατατίθεται 
στο  πρωτόκολλο διαβάζεται. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Με  κάλυψες  ότι ψεύδεται ο  Ποβάσκη , με  κάλυψες  
εντάξει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, εγώ είπα απλά ότι κατατίθεται 
διαβάζεται, αν  το  έφερε  κάποιος  άλλος  και το  άφησε  εδώ πιθανόν  να 
μην  το  είδα. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Όχι κάποιος  άλλος , αφού  είπε ο  ίδιος  ότι το  κατέθεσε  
εντάξει ψεύδεται. 
 Από  ‘κει και πέρα στο  θέμα με  τη  Λιβύη  για να καταλάβουμε  
κάναμε  κάποια παρατυπία;  Γιατί διαβάστηκε γρήγορα το  κείμενο  και 
δεν  κατάλαβα, δηλαδή  είπε ότι θέλει τα 3/5, δεν   υπήρχαν  τα 3/5; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι ακούστε , μη  δημιουργούμε  
εντυπώσεις . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Επειδή  δεν  κατάλαβα, το  διαβάσαμε  γρήγορα και δεν  
κατάλαβα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντυπώσεις  και εξυπνάδες , 
συγγνώμη  συνάδελφοι, εξυπνάδες και εντυπώσεις . Ο  Ποβάσκη  είπε 
το  εξής , ότι το  Προεδρείο  αποφασίζει, το  Προεδρείο  είναι τριμελές , 
δηλαδή  αν  είναι ένα πράγμα ψήφισμα, εάν  λοιπόν  τα 2/3, τα 2/3 
δηλαδή  πόσο  είναι τα 2/3;  67 κόμμα τόσο  τοις  εκατό , πει ότι είναι 
ψήφισμα τίθεται στην  κρίση  της  Αντιπροσωπείας .  Εμείς  τι είπαμε  τα 
3/5, το  ψήφισμα δεν  πέρασε ;  Δεν  συζητήθηκε ;  Δεν  ψηφίστηκε ;  Δεν   
υπήρξε  κανέναν  θέμα ουσίας , κανένα θέμα ουσίας . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Τέλος , γιατί δεν  μου  αρέσει, δεν  μου  αρέσει σαν  μέλος  
της  Αντιπροσωπείας , συνάδελφε  Σωμαράκη  εδώ είναι το  μικρόφωνο , 
μετά άμα θες  να το  πάρεις  να μιλήσεις  αλλά να μη  διακόπτουμε .  Δεν  
μου  αρέσει σαν  μέλος  της  Αντιπροσωπείας  να λέμε  ότι δεν  
σχολιάζουμε  τα κείμενα το  Ποβάσκη  και να αφήνουμε  να αιωρούνται  
φήμες  ότι μπορεί και να έχει δίκιο  αλλά δεν  του  απαντάμε . 
 Να ξέρουμε ποια είναι η  αλήθεια και να τα κλείνουμε  τα θέματα 
να πάμε  παρακάτω έτσι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάμε  παρακάτω. 
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ΧΩΡΑΦΑΣ:  Υπάρχει κανένα θέμα με  τις  απουσίες  κ .λ .π ., δεν  πήγαμε  
τις  ενέργειες   έχει κάποιο  δίκιο  εκεί ο  Ποβάσκη ;  Αν  δεν  έχει να το  
κλείσουμε  και αυτό  να τελειώνουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με  τις  απουσίες  συνάδελφοι σας  
ενημέρωσα μετά από  ερώτηση , εντάξει δεν  το  ανακοίνωσα αυτό , να 
δεχθώ ότι θα μπορούσα να το  ανακοινώσω, αλλά μέσα στην  ταχύτητα 
του  λόγου  δεν  το  ανακοίνωσα, εντάξει. Έτσι και αλλιώς  όμως  το  θέμα 
θα έρθει στην  Αντιπροσωπεία όπου  θα πάρουμε  απόφαση . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Να μπούμε  λοιπόν  στην  ουσία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να μπούμε  λοιπόν  στην  ουσία, 
εντάξει ευχαριστώ συνάδελφε  Χωραφά. 
 

ΘΕΜΑ  2ο  
 

Ενημέρωση  δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε  στο  θέμα της  ενημέρωσης  
δραστηριότητας  της  Διοικούσας  Επιτροπής , παρακαλώ το  συνάδελφο  
Πρόεδρο  της  Διοικούσας  Επιτροπής  στο  βήμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα, νομίζω δεν  είναι 
ευχάριστο  για κανέναν  να ξεκινάει μία Αντιπροσωπεία η  οποία 
μάλιστα είναι εξ αναβολής  και στην  οποία ευτυχώς  βλέπω υπάρχει 
μεγάλη συμμετοχή  με  αυτό  το  κλίμα. 
 Εγώ θα πω μόνο  το  εξής  και θα περάσω πολύ  σύντομα στην  
παρουσίαση  της  λειτουργίας  της  Διοικούσας  Επιτροπής  για το  
διάστημα 23/3ου  έως  27/5ου  του  2011.  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  …σε  συγγραφή  διαφόρων  κειμένων .  
Συνάδελφοι οι οποίοι αντί να σταθούν  στην  κρίση  η  οποία είναι 
επιθυμητή , την  κριτική  η  οποία είναι επιθυμητή , του  έργου , της  
λειτουργίας  των  οργάνων  και των  διακριτών  ρόλων  όλων  μας , 
ισοπεδώνουν  κυριολεκτικά μέσα από  μία πρωτοφανή  τυπολαγνία, 
κάθε θετική  δραστηριότητα που  έχει να επιδείξει το  τμήμα μας . 
 Εμείς  αυτή  ούτε  την  καταλαβαίνουμε , ούτε  την  κατανοούμε , ούτε  
θα μπούμε  στη  συζήτηση  αυτής  της  ιστορίας . 
 Σε  σχέση  τώρα με  τη  δράση  μας  και τη  δραστηριότητά μας , 
νομίζω ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και δεν  θα κάνω αυτή  τη  φορά 
αναλυτική  παρουσίαση  των  bullets το  οποίο  έχει ετοιμάσει ο  Νίκος  ο  
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Τσικαλάκης , βρίσκεται πραγματικά σε  μια πρωτοφανή  επιτρέψτε  μου  
να πω, δράση  σε  σχέση  με  τους  κοινωνικούς  φορείς  και ειδικότερα με  
τους  φορείς  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης . 
 Είναι νομίζω πολύ  σημαντικό  για όλους  μας , το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  να έχει αυτή  τη  στιγμή  ενεργότατη  συνεργασία με  τους  
δήμους  της  Ανατολικής  Κρήτης  και την  Περιφέρεια Κρήτης , για την  
αντιμετώπιση  ζητημάτων , για την  υποβοήθηση  στην  στρατηγική  
ανάπτυξη  των  κυττάρων  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και να είμαστε  
αυτή  τη  στιγμή , σε  μία πολύ  καλή φάση  συνεργασίας , όπως  αυτή  
εκδηλώνεται είτε με  την  ολοκλήρωση  όλων  των  φάσεων  της  
καταγραφής  της  ανάδειξης  των  παραδοσιακών  οικισμών  στο  Λασίθι.  
Θυμίζω σύμβαση  η  οποία έχει υπογραφεί με  τη  Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση  Λασιθίου  και η  οποία συνεχίζεται σε  πολύ  καλό κλίμα 
με  τη  σημερινή Περιφέρεια. 
 Είναι πάρα πολύ  σημαντικό  για εμάς , ήδη  ο  Δήμος  Μαλεβιζίου  
να έχει περάσει από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  απόφαση  που  ζητάει 
συνεργασία για να γίνει ακριβώς  η  ίδια δουλειά και η  καταγραφή  20 
οικισμών  του  Δήμου  Μαλεβιζίου  και απομένει η  υπογραφή  της  
σύμβασης , το  τελευταίο  ουσιαστικά βήμα που  εμείς  έχουμε  ζητήσει 
ουσιαστικά παράταση  μέχρι να λήξει και το  ζήτημα της  καταβολής  
των  δεδουλευμένων  στους  150 μηχανικούς  και έχω εξηγήσει στο  
Δήμαρχο  τον  Κώστα τον  Μαμουλάκη , ότι έχουμε  μία εκκρεμότητα με  
τις  ομάδες  εργασίας , με  την  Επίτροπο , η  οποία αρνείται πεισματικά 
να πληρώσει τους  150.  Σε  παρακαλώ Δήμαρχε  περίμενε λίγο  να 
λήξει η  πληρωμή  αυτών  των  συναδέλφων  και αμέσως  μετά να 
βάλουμε  την   υπόθεση  μπροστά του  Δήμου  Μαλεβιζίου . 
 Είναι πολύ  σημαντικό  να έρχεται το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και 
να βάζει ζητήματα τα οποία έχουν  να κάνουνε  με  την  ιστορία, με  τον  
τόπο  μας  και την  προσφορά  των  Κρητών , και αναφέρομαι  στην  πολύ  
σημαντική  απόφαση  να υιοθετήσει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  τον  
ιστορικό και μαρτυρικό  Δήμο  Βιάννου , να ενισχύσουμε  τις  
προσπάθειες  και πρωτοβουλίες  τους  και αντίστοιχα βέβαια άλλο ένα, 
ελπίζω μες  στη  χρονιά ή  του  χρόνου , άλλο ένα δήμο  να τον   
υιοθετήσουμε  και να τον  υποστηρίξουμε  σε  διάφορα ζητήματα από  το  
Νομό  Λασιθίου . 
 Και μένει, έχουμε  συστήσει επιτροπή από  συναδέλφους  της  
Διοικούσας  και ανθρώπους  οι οποίοι θέλουν  να συμβάλουν  στο  να 
γίνει και ένα γεγονός  σε  σχέση  με  την  προσφορά  όλης  της  Κρήτης  
βέβαια και ειδικότερα όμως  των  μαρτυρικών  χωριών , σε  μια περίοδο  
που  η  Ελλάδα δέχεται μια τρομαχτική επίθεση  και ειδικά από  τη  
Γερμανία, όπου  θα πρέπει την  αλήθεια να την  πούμε , να την  
κρατήσουμε , να τη  διατηρήσουμε , γιατί δυστυχώς  οι επόμενες  γενιές  
δεν  ξέρουν τα γεγονότα, δεν  ξέρουν την  πραγματική ιστορία και είναι 
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νομίζω μία πολύ  σημαντική  συμβολή  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  για 
τα γεγονότα και για την  ιστορία αυτής  της  περιόδου. 
 Είναι πολύ  σημαντική  η  σύμβαση  η  οποία θα υπογράψουμε  και 
είναι αύριο  θέμα στη  Διοικούσα Επιτροπή , μεταξύ  της  Περιφέρειας  
Κρήτης  και των  δύο  Τεχνικών  Επιμελητηρίων  Δυτικής  και Ανατολικής  
Κρήτης , για το  παρατηρητήριο  μελετών  και έργων . Έχουμε  φτάσει 
στο  τελικό  στάδιο , μένει ακόμα η  υπογραφή  της  σύμβασης  για να 
έχουμε  ένα πολύ  σημαντικό  εργαλείο , όπου  θα ενισχύσει τη  
διαφάνεια, θα βοηθήσει αν  θέλετε  τον  Περιφερειάρχη  και το  
Περιφερειακό Συμβούλιο  και όλα τα όργανα να γνωρίζουν  ανά πάσα 
ώρα και στιγμή  και αυτό  βεβαίως  μπορεί να είναι στη  χρήση  και κάθε 
πολίτη  και πρέπει να είναι στη  χρήση  κάθε πολίτη . Πόσα έργα κάνει 
σήμερα η  Περιφέρεια Κρήτης ; Κανείς  δεν  μπορεί να απαντήσει αυτή  
τη  στιγμή .  Πόσα έργα οδοποιίας , πόσα αρδευτικά, πόσα φράγματα, 
έχουν  γίνει την  τελευταία 5ετία ξέρω εγώ αποχετεύσεις  ή  βιολογικοί 
καθαρισμοί;  Στο  Νομό  Λασιθίου  ποια έργα έχουν  μείνει πίσω την  
τελευταία 5ετία ενδεχομένως;  
 Αυτό  θα είναι ένας  καθρέφτης , αυτό  φιλοδοξούμε  να είναι, 
ελπίζουμε  η  Περιφέρεια να έχει όπως  έχουμε  πει εμείς  τη  φιλοδοξία 
να εξηγήσει στις   υπηρεσίες , να εξηγήσει στα στελέχη  της  ότι θα 
πρέπει να τροφοδοτούν  τις  βάσεις  δεδομένων  που  εμείς  θα 
προετοιμάσουμε , έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή  σε  real t ime να παίρνει 
την  πληροφόρηση  η  Περιφέρεια και να μπορεί να κάνει έναν  
σχεδιασμό . Να μπορεί να επιλέγει και να κάνει μία στρατηγική  
ανάλυση  των  δεδομένων  και όχι τυχαία.  Όχι με  βάση  το  άγχος  να 
μην  χαθούν  πόροι από  το  ΕΣΠΑ . Όχι να τρέχουμε  με τη  γλώσσα έξω 
χωρίς  κανένα σχεδιασμό . 
 Αυτό  θεωρούμε  ότι είναι μία μεγάλη τομή , είναι μια μεγάλη 
προσφορά  η  οποία σίγουρα θα βρει ανταπόκριση  και έξω από  τα 
όρια, και εάν  θέλετε  είναι ένα εργαλείο  που  θα έπρεπε ήδη  το  
Υπουργείο  να έχει κάνει για όλη  την  Ελλάδα.  Για να γνωρίζει ο  κάθε 
Υπουργός  υποδομών  τι γίνεται από  πλευράς  έργων  και μελετών  ανά 
πάσα ώρα και στιγμή  σε  όλη  την  Ελλάδα. 
 Είναι πολύ  σημαντικό  αυτή  τη  στιγμή  την  υπόθεση  της  
Σπιναλόγκα, να έχει αναχθεί σε  ανώτερο  επίπεδο  και ενώ όπως  
καταλαβαίνετε  και καταλαβαίνουμε  όλοι δεν  είναι το  πλέον  σημαντικό  
ιστορικό μνημείο , δεν  είναι μινωικός  πολιτισμός , δεν  είναι οι Φίλιπποι 
που  είναι σε  προτεραιότητα από  την  ΟΥΝΕΣΚΟ  αυτή  τη  στιγμή  να 
μπει, το  Υπουργείο  Πολιτισμού  εξαιτίας  της  πολύ  καλής  δουλειάς  και 
πρέπει να συγχαρώ την  ομάδα εργασίας  για τη  Σπιναλόγκα, να την  
έχουνε βάλει στα υπ ’  αριθμό  10 μνημεία τα οποία θα στηρίξουν , θα 
ενισχύσουν  όχι απλά για την  πορεία της  ένταξης  στην  ΟΥΝΕΣΚΟ , 
αλλά στην  αναβάθμισή  του  σε  Α1 προορισμούς , που  καταλαβαίνετε  
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πόσο  σημασία έχει για ένα τουριστικό προορισμό  όπως  το  
Μιραμπέλλο και η  περιοχή  της  Ελούντας  και της  Πλάκας , εξαιτίας  
αυτής  της  σημαντικής  πρωτοβουλίας  που  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
μπήκε  μπροστά. 
 Και όλα αυτά τα λέω για να δείξω πραγματικά ότι το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  έχει μια τεράστια εξωστρέφεια, που  κάποιοι δεν  την  
βλέπουν , δεν  θέλουν  να την  δουν . Θέλουν  να δουν  μόνο  το  σκοτάδι, 
θέλουν  να δουν  την  τυπολατρία, θέλουν  να δουν  τα έγγραφα να τα 
απαντάει ο  Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας  και η  Διοικούσα και ο  
Πρόεδρος  της  Διοικούσας , θέλουν  τους  εργαζόμενους  εδώ τους  
ελάχιστους  που  έχουμε , να κάθονται και να απαντάνε σαν  σκλάβοι 
κυριολεκτικά.  Να φάει τρεις  μέρες  ο  Τσικαλάκης  για να δώσει 
απαντήσεις  και δεν  με  ενδιαφέρει αν  ήταν  Πρόεδρος  της  Κυβέρνησης , 
Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας , όταν  αυτή  τη  στιγμή  δεν  βοηθάει 
στην  πορεία του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου . 
 Το  πλέον  όμως  σημαντικό  αυτή  την  περίοδο  είναι ότι 
πραγματικά επιτέλους  οι μόνιμες  επιτροπές  ξεκινήσανε, είναι πολύ  
σημαντικό  ότι ήρθανε 145 κυρίως  νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι με  
πολλή  διάθεση , οι οποίοι τους  βλέπω και έρχονται  στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , έρχονται  στις  μόνιμες  επιτροπές , έχουν  εκλέξει 
συντονιστές , έχουν  ξεκινήσει, κάνουν  τον  προγραμματισμό  τους , 
έχουμε  ζητήσει από  αύριο  και θα το  κάνει αυτή  τη  φορά η  Διοικούσα 
Επιτροπή , θα είναι πάνω από  τις  μόνιμες  επιτροπές .  Αυτούς  
θεωρούμε  ότι είναι το  σημαντικό  εργαλείο  και ο  βραχίονας  της  
δράσης του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου . 
 Θα παρακολουθήσουμε  τη  δράση  τους , την  επεξεργασία των  
θέσεων  που  κάνουν .  Οι υπεύθυνοι από  τη  Διοικούσα θα είναι δίπλα 
τους , αύριο  είναι η  πρώτη  μόνιμη  επιτροπή, έχουμε  ζητήσει και από  
τις  12 να μας  φέρουν  τον  προγραμματισμό  τους . Θα είμαστε  κοντά 
στο  να τηρηθεί ακριβώς  η  λειτουργία των  μόνιμων  επιτροπών , δεν  
θέλεις ;  Δεν  πειράζει, έκανες  τις  τρεις  απουσίες ;  Θα αντικατασταθείς  
από  τον  επόμενο , αλλά αυτή  τη  φορά, τρεις  συνεχόμενες  ή  εν  πάση  
περιπτώσει με  τη  λειτουργία του  συντονιστή  και εφόσον  μας  φέρει 
εισήγηση  στη  Διοικούσα Επιτροπή .  Θα μπορέσει λοιπόν  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  μέσα από  τις  μόνιμες  επιτροπές , να δείξει το  σημαντικό  
έργο το  οποίο  κάνει. 
 Και θα κλείσω λέγοντας  δυο  πολύ  μεγάλες  πρωτοβουλίες  που  
πήρε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο .  Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Τμήμα 
Ανατολικής  Κρήτης , το  οποίο  συμπαρασύρει και άλλους  φορείς , 
συμπαρασύρει επιτρέψτε  μου  να πω και το  Δυτικής  Κρήτης  σε  πολλά 
από  αυτά τα οποία κάνουμε  και τις  δραστηριότητές  μας , και έτσι από  
κοινού  με  το  Δυτικής  Κρήτης  σήμερα, μετά από  μεγάλη προσπάθεια, 
έφυγε  επιστολή  προς  το  Γιώργο Παπανδρέου τον  Πρωθυπουργό  της  
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Ελλάδας , με  την  υπογραφή  όλων  των  Επιμελητηρίων  της  Κρήτης , του  
ΕΚΑΒ , της  ΕΛΠΑ  και όλων  των  εμπλεκόμενων  φορέων  για την  οδική  
ασφάλεια. Όπου  του  βάλαμε  ήδη  έχετε λάβει γνώση  οι περισσότεροι 
αν  όχι όλοι, όλα τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας , για τα προβλήματα, τα 
τεράστια προβλήματα οδικής  ασφάλειας  που  αντιμετωπίζει το  νησί 
μας , για τους  τραγικούς  θανάτους  που  διαπιστώνονται  στο  νησί, 
αριθμός  ο  οποίος  δεν  συγκλίνει όπως  τα στοιχεία των  υπόλοιπων  
κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  και αν  θέλετε  ακόμα και της   
υπόλοιπης  Ελλάδας .  
 Δυστυχώς  εμάς  τα στοιχεία δείχνουν  ότι παραμένουμε  
πρωταθλητές και δυστυχώς  στα τραγικά, στα θανατηφόρα  ατυχήματα 
κάτω των  40 ετών  νέων  συμπολιτών  και επισκεπτών  του  νησιού  μας . 
Και τον  βάζουμε  προ  των  ευθυνών  του , του  λέμε  ότι υπάρχουν  μικρές  
συγκεκριμένες και χωρίς  μεγάλο κόστος  ενέργειες  που  πρέπει να 
κάνουν  άμεσα και υπάρχει και το  ζήτημα βέβαια της  ολοκλήρωσης  
του  Βόρειου  Οδικού  Άξονα Κρήτης , μέσα σε  συγκεκριμένο  χρονικό  
πλαίσιο  και με  συγκεκριμένους  τρόπους , που  έχουν  υποσχεθεί και 
δυστυχώς  δεν   υλοποιεί και η  σημερινή Κυβέρνηση  και τους  οποίους  
βάζουμε  μπρος  από  τις  ευθύνες  τους . 
 Η  δεύτερη νομίζω πολύ  σημαντική  ανακοίνωση  θα έρθει τις  
επόμενες  μέρες , έχει αναλάβει ο  Νίκος  ο  Κατσαράκης  να συντάξει το  
τελειωτικό  κείμενο  για τα απορρίμματα. Μετά νομίζω από  αρκετά 
χρόνια και πολύ  συστηματική  δουλειά της  μόνιμης  επιτροπής  και εκεί 
φαίνεται η  αξία, όταν  οι μόνιμες  επιτροπές  κάνουν  καλή δουλειά, 
αυτό  αποδεικνύει το  πόσο  χρήσιμες  είναι οι λειτουργίες  των  μόνιμων  
επιτροπών , ουσιαστικά και όχι τυπικά, γιατί εκεί στηριχθήκαμε .  Εκεί 
νομίζω και η  Διοικούσα Επιτροπή  μόρφωσε  άποψη  για τη  διαχείριση  
των  στερεών  αποβλήτων , όπου  αύριο  ή  μεθαύριο  το  αργότερο , θα 
φύγει η  ανακοίνωση  της  Διοικούσας  Επιτροπής , η  οποία θα έρθει και 
στο  τμήμα και ζητήσαμε  να συζητηθεί και στο  τμήμα, αλλά είναι η  
απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής , που  λέμε  ένα τεράστιο  όχι, ένα 
μεγάλο όχι, ένα κατηγορηματικό  όχι στην  καύση . 
 Λέμε  ναι στην  ενημέρωση  των  πολιτών , λέμε  ναι στην  
ενεργοποίηση  όλων , είναι ένα πρόβλημα η  διαχείριση  των  
σκουπιδιών  που  αφορά όλους , δεν  υπάρχουν  μαγικές  λύσεις , δεν  
υπάρχουν  μαγικοί τρόποι να εξαφανίσουμε  τα στερεά απόβλητα.   
Πρέπει να ελαχιστοποιηθούν , πρέπει να δοθούν  κίνητρα να 
ελαχιστοποιηθούν  στην  πηγή . Θα πρέπει να μιλήσουμε  για 
επανάχρηση , επανάκτηση , θα πρέπει να μιλήσουμε  για την  οικιακή  
κομποστοποίηση , θα πρέπει να μιλήσουμε  για όλα αυτά που  δεν  
μιλάμε  τα τελευταία 4 – 5 χρόνια και ο  χρόνος  περνάει και δίνεται 
δυστυχώς  η  δυνατότητα να βγαίνε η  παραφιλολογία, να ακούγονται  
τα διάφορα τερατώδη  σενάρια και να είμαστε  όλοι μέσα σε  ένα τέλμα 
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και μία ακινησία και να υπάρχουν  τα σενάρια για τους  εργολάβους  
και για τις  διάφορες  μεγάλες  business οι οποίες  πρόκειται να γίνουνε  
πάνω στα απορρίμματα και της  Κρήτης , αλλά και της  υπόλοιπης  
Ελλάδας . 
 Αυτό  νομίζω αποδεικνύει ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , το  τμήμα 
μας  έχει άποψη , έχει θέση , αν  θέλετε  ομογενοποιεί τη  θέση , είναι 
πολύ  σημαντικό  ότι βγήκε  ομόφωνα η  απόφαση  αυτή  από  τη  
Διοικούσα Επιτροπή , και ότι την  καταθέτουμε  έγκαιρα, ξεκάθαρα και 
προς  την  κοινωνία και προς  τους  εταίρους  και προς  τους  φορείς  της  
Περιφέρειας  Κρήτης . 
 Σας  ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστούμε  τον  Πρόεδρο , 
τώρα ανοίγει κατάλογος  ερωτήσεων  με  βάση  τη  διαδικασία, 
συγγνώμη , συγγνώμη , με  βάση  την  τυπική διαδικασία που  όλοι γι ’  
αυτό  λέμε , ανοίγει κατάλογος  ερωτήσεων  και στη  συνέχεια θα ανοίξει 
κατάλογος  τοποθετήσεων . 
 Ερωτήσεις , ποιοι συνάδελφοι θέλουν  να κάνουνε  ερωτήσεις ;  Τι 
είπες ;  Μάλιστα, Σωμαράκης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Για ερωτήσεις  μιλάμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι ερωτήσεις , έχει καταθέσει και 
ένα σχετικό έγγραφο  βλέπω ο  συνάδελφος  Σωμαράκης  εδώ, 
φαντάζομαι  θα το  διαβάσεις . 
 Σωμαράκης , δεύτερος  Κασαπάκης , μισό  λεπτάκι, Βρέντζου , 
Φανουράκης , άλλος  ερώτηση ;  Σταματάκης , άλλος  συνάδελφος  να 
θέλει να κάνει ερώτηση ;  Κλείνει ο  κατάλογος  των  ερωτήσεων . 
 Συνάδελφος  Σωμαράκης  στο  βήμα. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφε  Πρόεδρε της  Διοικούσας  Επιτροπής , 
προφανώς  δεν  έχω κανένα λόγο  να συζητήσω την  εξωστρέφεια που  
είπες  του  Τεχνικού  Επιμελητήριου , αμφισβητώ όμως  έντονα το  
χτύπημα του  χεριού στο  έδρανο  γιατί δεν  ξέρω που  απευθύνεται. 
 Μετά από  αυτά ήθελα να ρωτήσω τα εξής , έχω την  αίσθηση  ότι 
δεν  απαντάτε στις  ερωτήσεις  που  σας  τίθενται  στη  Διοικούσα και 
συγκεκριμένα, τι έγινε  με  την  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας , για τη  
δημιουργία επιτροπής  από  τη  Διοικούσα Επιτροπή , με  σκοπό  την  
επεξεργασία προτάσεων  για τα Προεδρικά Διατάγματα του  νόμου  στο  
άρθρο  7 για το  άνοιγμα των  επαγγελμάτων . Είχαμε  πάρει απόφαση  
και είχε  αναλάβει η  Διοικούσα να κάνει επιτροπή.  Δεν  ξέρω τι τύχη  
έχει, ούτε  την  άκουσα ποτέ  και είμαστε  ήδη  μπροστά στην  εφαρμογή  
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του  νόμου . Και εμείς  δεν  έχουμε  καμία μα καμία άποψη .  Και αφορά 
το  θέμα αυτό  τους  συναδέλφους  μηχανικούς  και μόνο . 
 Δεύτερον , γιατί δεν  απαντάτε ως  οφείλετε  στα έγγραφα 
συναδέλφων , εν  προκειμένω του  συναδέλφου  Ποβάσκη , το  οποίο  το  
ανάρτησε  ο  άνθρωπος  στο  διαδίκτυο . Με  αποτέλεσμα να διεκδικήσει 
– όπως  λέει – αποζημίωση  από  το  ΤΕΕ  ως  ορίζει ο  νόμος , καθότι 
εσείς  δεν  απαντήσατε στο  έγγραφό  του . Με  την  ίδια τακτική  δεν  
απαντήσατε στο  Σύλλογο  Ελευθέρων  Επαγγελματιών , την  έκανα την  
ερώτηση  σε  εσάς  έγγραφα, όταν  ήμουν  Πρόεδρος  του  συλλόγου , για 
τα θέματα που  αφορούσαν  στη  δυνατότητα των  οποιοδήποτε  
εταιρειών  μπακάληδων , να καταθέτουν  την  αμοιβή  επ ’  ονόματι της  
εταιρείας  και όχι επ ’  ονόματι του  μηχανικού  με  βάση  μιας  άποψης  του  
γραφείου  δικαστικού  που  εφαρμόσατε  άκριτα και έκανα την  ερώτηση  
με  πολλές  παρατηρήσεις , δεν  πήραμε  ποτέ  καμία απάντηση . 
 Τρίτον , χωρίς  να θέλω να μειώσω τα βραβευμένα πρόσωπα τις  
μνήμες , τις  επετείους , που  όλοι τιμούμε , γιατί ο  καθένας  από  μας  
στον  τελευταίο  πόλεμο  προφανώς  έχει κάποιο  δικό του , ο  οποίος  
έπεσε  μαχόμενος  για την  πατρίδα του .  Δεν  νομίζετε  όμως  ότι το  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  σε  δύσκολους  καιρούς  όπως  είναι η  σημερινή συγκυρία, θα 
έπρεπε να ασχολείται  περισσότερο  με  τα προβλήματα των  μελών  του  
και της  χώρας  και λιγότερο  με  εκδηλώσεις , αφιερώσεις  και 
βραβεύσεις  ανθρώπων , οι οποίοι ούτως  ή  άλλως  είναι καταξιωμένοι 
και ούτως  ή  άλλως  προ  πολλού  έχουν  βραβευτεί πανταχόθεν  και 
έχουν  καταξιωθεί από  την  κοινωνία πολύ  πριν  από  μας .  Διότι εύκολα 
θα μπορούσε  να χαρακτηριστούν  οι εκδηλώσεις  αυτές  ως  επιδίωξη  
προσωπικής  προβολής  και σχέσης . 
 Τέλος  θα ήθελα να παρατηρήσω ότι, το  θέμα της  αξιοποίησης  
του  υδάτινου  δυναμικού , έχω εδώ τις  τέσσερις  τελευταίες  
προσκλήσεις  εκτός  από  τη  σημερινή της  Διοικούσας  Επιτροπής .  Το  
θέμα του  υδάτινου  δυναμικού  με  το  οποίο  ασχολείται , όπως  
ασχοληθήκατε  και με  τα θέματα των  οικισμών , που  σας  είπα ότι 
υπάρχουν  μελέτες  δύο  προηγούμενες  τις  οποίες  καλείστε  να 
αξιοποιήσετε και ουδέποτε πήρατε  συνάδελφοι τηλέφωνο αυτόν  που  
τις  έκανε , για να του  πείτε , δώστε  μας  τα στοιχεία να τα 
αξιοποιήσουμε  σε  συνδυασμό  με  τα σημερινά. 
 Το  υδάτινο  δυναμικό υπάρχουν  θέσεις  του  Τεχνικού  
Επιμελητήριου  από  τη  10ετία του  ’70 όταν  ήμουνα νεαρός  μηχανικός . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να κάνουμε  συνάδελφε , να 
κάνουμε  ερωτήσεις  όμως . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Το  ερώτημα. 
 



σελίς  27  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ  Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερώτημα, ερώτημα. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Ερώτημα δεν  είναι;  Γιατί λοιπόν  επανερχόμαστε  και 
δεν  έχουμε  ένα κείμενο  που  να σταλεί προς  εμάς  και να δούμε  τις  
απόψεις  αξιοποίησης , όλα αυτά τα πράγματα από  το  ’74 και εδώ τι 
γίνανε;  Ξεκινάμε  πάλι από  την  αρχή ;  Αυτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ο  συνάδελφος  Κασαπάκης . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Στα πλαίσια της  ανάπτυξης  που  όλοι λίγο  πολύ  
ευαγγελιζόμεθα, γνωρίζουμε  ότι χρειάζεται κόσμος  ο  οποίος  κόσμος  
είναι αναγκαίο  για να πάει μπροστά αυτή  η  ανάπτυξη . 
 Τέσσερα άτομα τα οποία συνάδελφοι δούλευαν  ή  μάλλον  
εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  για την  πρόσληψη  στην  Περιφέρεια μου  
φαίνεται, δεν  προσελήφθησαν  για το  λόγο  που  θα ήθελα να ξέρω, 
που  ίσως  υποψιάζομαι , αλλά θα ήθελα να ξέρω το  Επιμελητήριο  τι 
έκανε  σχετικά με  την  μη  πρόσληψη  των  τεσσάρων  αυτών  ατόμων , 
γιατί η  δικαιολογία μη  ικανοποιητική  η  προσέλευση  των  
ενδιαφερομένων , εμένα όσον  με  αφορά δεν  με  καλύπτει. Ίσως  να 
φταίει το  γεγονός  του  χρώματος ή  και του  φύλου . 
 Ήθελα λοιπόν  να ξέρω το  Επιμελητήριο , η  Διοικούσα τι έκανε  
για το  συγκεκριμένο  θέμα, που  αντί για μηχανικούς  στο  τέλος  η  
Περιφέρεια θα πάρει δικηγόρους .  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η  συναδέλφισσα Βρέντζου . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θέλω να ρωτήσω σε  σχέση  με  τη  σύμβαση  που  μας  
ήρθε, αλλά πράγματι τελευταία στιγμή  και από  μια ματιά που  έριξα – 
σύμβαση  με  την  Περιφέρεια – αυτή  που  είναι να υπογραφεί για το  
παρατηρητήριο  έργων  και μελετών . 
 Απ ’  ότι διάβασα αναφέρεται καταρχήν  για όλη  την  Κρήτη , 
παλιότερα που  είχαμε  συζητήσει αναφερόμασταν  εδώ για Ανατολική  
Κρήτη , για όλη  την  Κρήτη , ωραία.  Εγώ λοιπόν  θέλω να ρωτήσω το  
εξής , η  δουλειά του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  έγκειται  στο  να 
διαμορφώσει τη  βάση  δεδομένων  στην  οποία θα περαστούν  όλα αυτά 
τα στοιχεία προφανώς  απ ’  ότι κατάλαβα θα δίνονται  από  τις  
υπηρεσίες  τα στοιχεία αυτά έτσι; Και μετά;  Αυτό ;  Δηλαδή  θα κάνει 
αυτό ;  Αυτό  ρωτάω ή  θα το  παρακολουθεί;  Ναι ρωτάω, είναι αυτό , 
δηλαδή  θα κάνει το  πακέτο  στο  οποίο  θα περαστούν  τα στοιχεία τα 
οποία θα δίνονται  από  τις  υπηρεσίες  και η  ενημέρωση  μετά θα 
έγκειται  στις  υπηρεσίες  στην  ουσία και ποιος  θα το  διαχειριστεί ως  
ενημέρωση ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Η  Περιφέρεια. 
 
ΒΡΕΝΖΟΥ:  Η  Περιφέρεια, άρα λοιπόν  εάν  κατάλαβα καλά λοιπόν , το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  θα φτιάξει το  σύστημα αυτό  το  GAS στο  οποίο  
θα περνούν  τα στοιχεία, αυτή  θα είναι η  δουλειά του , εντάξει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφος  Φανουράκης . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Ήθελα να ρωτήσω τη  Διοικούσα πιο  πολύ  Πρόεδρε, 
σε  προηγούμενες  Αντιπροσωπείες είχαμε  βάλει το  θέμα με  το  
ΤΣΜΕΔΕ  και είπαμε  να τους  κατεβάσουμε  κ .λ .π .  αν  έχετε να μας  
πείτε  κάτι πάνω σε  αυτό  εδώ. 
 Δεύτερον , για τις  μόνιμες  επιτροπές  αν  τα κριτήρια της  
επάνδρωσης των  επιτροπών  ήτανε  συγκεκριμένα ή  ας  πούμε , για τη  
στελέχωση  ναι, για τη  στελέχωση  των  επιτροπών  τι έγινε  εκεί πέρα 
ξέρω εγώ. 
 Και το  τρίτο , Πρόεδρε Αγαπάκη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία, ησυχία συνάδελφοι να 
ακούσουμε  την  ερώτηση . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Κ . Αγαπάκη , ταυτόχρονα τώρα λέω και σε  εσένα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ναι. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Είχε  στείλει μία επιστολή  ο  συνάδελφος  ο  
Γολοβάνης  που  είχατε υποσχεθεί τότε  αν  θυμάμαι καλά ότι θα την  
βάλετε μεταγενέστερα και δεν  μπήκε .  Αλλά εν  πάση  περιπτώσει 
ρωτάω Πρόεδρε , η  Δι@ύγεια…. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα συγγνώμη  συνάδελφε  ρωτάς  
τον  Πρόεδρο  της  Διοικούσας  ή  εμένα; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Και τους  δυο  και εσένα ρωτάω ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλεις  να σου  απαντήσω αμέσως  
γιατί τώρα απευθυνόμαστε  στον  Πρόεδρο . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Όχι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ξέρεις  πως  μπαίνουν  τα θέματα 
στην  Αντιπροσωπεία. 
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ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Η  Δι@ύγεια δεν  είναι  υποχρεωτική  για το  
Επιμελητήριο  σήμερα;  Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Σταματάκης . 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Συνάδελφε  Πρόεδρε διαβάζω εδώ στις  ομάδες  
εργασίας , ανατέθηκε  στα μέλη  της  ομάδας  εργασίας  με  θέμα 
«ανάδειξη  και αξιοποίηση  παλιών  βιομηχανικών  κτηρίων  της  
Ανατολικής  Κρήτης», η  εκπόνηση  της  βήτα φάσης  της  εργασίας . 
 Επειδή  η  απόφαση  αυτή  πάρθηκε  από  την  προηγούμενη 
Διοικούσα και δεν  είχαμε  απ ’  όσο  θυμάμαι και διορθώστε  με  αν  κάνω 
λάθος  πει ότι θα είναι μία φάση  δύο  ή  τρεις  φάσεις , θα είναι μία και 
έξω.  Και απ ’  ότι είδα και στη  Δι@ύγεια αποφάσισε  η  Διοικούσα να 
πληρώσει το  τίμημα των  9.000  που  ήτανε  γι ’  αυτή  την  ομάδα. 
 Ρωτώ λοιπόν , ποιοι είναι οι λόγοι που  οδήγησαν  σε  νέα 
ανάθεση  σε  βήτα φάση  και πόσο  είναι το  τίμημα της  βήτα φάσης ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
Σταματάκη . 
 Ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  Επιτροπής  θέλει να απαντήσει.  Με  
ακούτε ;  Συνάδελφοι ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  για απαντήσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Να πω ότι όποιο  μέλος  της  Διοικούσας  
κάτι ξεχάσω, επειδή είναι πολλά τα ζητήματα και μπορεί κάτι να μη  
θυμάμαι καλά ή  να μην  το  έχω σημειώσει, να απαντήσει παρακαλώ 
πάρα πολύ . 
 Θα ξεκινήσω ανάποδα από  το  Γιώργο το  Σταματάκη , η  ομάδα 
εργασίας  για τα βιομηχανικά κτήρια καταγραφή , έχει γίνει μια 
καταπληκτική δουλειά, που  ενώ ξεκίνησε  η  ομάδα εργασίας  με  εντολή  
από  τη  Διοικούσα να πάρει προηγούμενη δουλειά άλλης  ομάδας  
εργασίας  πίσω την  10ετία του  ’80, τη  10ετία του  ’90 δεν  θυμάμαι 
ακριβώς  που  ήταν  260 κτήρια και να κάνει μία επικαιροποίηση , να 
κάνει μια ψηφιοποίηση  αυτής  της  δουλειάς . Η  ομάδα εργασίας , η  
πέντε  καλοί συνάδελφοι ανακάλυψαν  ένα τεράστιο  πλούτο  της  τάξης  
των  580 συνολικά βιομηχανικών  κτηρίων , δηλαδή  σχεδόν  τριπλάσιο  
αριθμό  απ ’  όσα είχαν  καταγράψει και πολύ  πιο  συστηματική  δουλειά 
και δουλειά η  οποία δεν  θα είναι σε  ένα βιβλίο  το  οποίο  δεν  θα 
μπορέσουμε  ενδεχομένως να επεξεργαστούμε  και να 
παρουσιάσουμε .  Σε  μια ψηφιακή  πλέον  έκδοση  και όπως  
καταλαβαίνετε  και ο  όγκος  και η  ποιότητα της  δουλειάς , προϋποθέτει 
ότι θα έπρεπε να χωριστεί σε  δύο  φάσεις . Η  πρώτη  φάση  για ότι είχε  
γίνε και η  δεύτερη φάση  για όλη  την  υπόλοιπη  δουλειά, η  οποία 
πραγματικά είναι μια πολύ  σημαντική  δουλειά και θα πει και Βάννα 
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επιπλέον  και σε  σύγκριση  και με  άλλα Επιμελητήρια και πόσα 
χρήματα έχουνε διατεθεί για παρόμοιες  δουλειές  ανά την  Ελλάδα. 
 Το  ποσό  το  οποίο , εδώ Βάννα δεν  το  θυμάμαι διόρθωσέ με , 
είναι 19.000 η  βήτα φάση  ή  συνολικά είναι 25 χιλιάρικα για άλφα και 
βήτα φάση ;  25 χιλιάρικα η  άλφα και η  βήτα φάση . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  24. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  24 – 25 χιλιάρικα. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Η  βήτα φάση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Η  πρώτη  και η  βήτα, όχι ξεχωριστά η  
βήτα, σύνολο  24 χιλιάρικα. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  9 γράφει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  9 άρα 15 χιλιάρικα ήτανε  η  δεύτερη, 15 
χιλιάρικα νομίζω ή  15 ή  16 χιλιάρικα ήτανε  η  δεύτερη φάση . 
 Σημασία έχει ότι είναι μία καταπληκτική δουλειά, είναι μία 
δουλειά η  οποία θα μας  δώσει παρουσίαση , που  θα δώσει 
ενδεχομένως και ακόμα και έκδοση  σε  επίπεδο  βιβλίου .  Μια δουλειά 
που  αφορά όλη  την  Ανατολική  Κρήτη  και τον  πλούτο  που  έχουμε , ο  
οποίος  δεν  είναι μόνο  πλούτος  αρχιτεκτονικός  όπως  καταλαβαίνετε , 
είναι πλούτος  που  δείχνει τι παραγωγικές  διαδικασίες  είχαμε , που  
στηριζότανε  η  Κρήτη  και σε  ποια προϊόντα στηριζότανε  η  Κρήτη  πριν  
από  κάποια χρόνια, η  οποία είναι πολύ  σημαντική  και για το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  και για την  Περιφέρεια. 
 Για το  ΤΣΜΕΔΕ  γι ’  αυτά που   ρώτησε ο  Κώστας  ο  Φανουράκης . 
Κώστα ήδη  γίνεται πολλή  δουλειά στη  μόνιμη  επιτροπή, είναι νέα 
παιδιά αλλά έχω αναλάβει εδώ ο  ίδιος  υπεύθυνος . Βρεθήκαμε  και 
είπαμε  αυτό  το  θέμα να είναι το  πρώτο , να καλέσουμε  υπεύθυνους  
του  ΤΣΜΕΔΕ , οι οποίοι θα δώσουν  συγκεκριμένα απαντήσεις  σε  
ζητήματα που  απασχολούν  όλους  τους  συναδέλφους  μας  και για την  
ασφάλιση  και για την  περίθαλψη  και θα την  ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη , για όλα. 
 Όμως  έβαλαν  το  ερώτημα και νομίζω ότι είναι σωστό , ότι θα 
πρέπει να καταγράψουμε  κάποιες  ιδιαιτερότητες  κυρίως  που  
αφορούν  τους  νέους  συναδέλφους  οι οποίοι βλέπουν  έτσι με  λίγο  
φόβο  και το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και το  ΤΣΜΕΔΕ  και πρότεινα να 
υπάρξει ένα ερωτηματολόγιο , το  οποίο  θα απευθύνεται βέβαια σε  
όλους  αλλά κυρίως  πάνε να ανιχνεύσουνε ζητήματα που  απασχολούν  
νέους  συναδέλφους  και μάλιστα είπαν  και για τις  νέες  μητέρες , τις  
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νέες  μητέρες  μηχανικούς  κ .λ .π . και εφόσον  πάρουμε  αυτά τα 
στοιχεία, το  οποίο  είναι έτοιμο , βγήκε , και μάλιστα το  έκαναν  και 
πάρα πολύ  γρήγορα, το  είδα και είναι έτοιμο  να κυκλοφορήσει να 
περάσει από  τη  Διοικούσα.  Να το  δούμε  στη  Διοικούσα, να δοθεί 
στους  συναδέλφους  και αφού  πάρουμε  όλα αυτά τα ερωτήματα, να 
κάνουμε  γράμμα στο  ΤΣΜΕΔΕ  και να τους  πούμε , κύριοι με  έρευνα 
που  κάναμε  οι μηχανικοί ρωτάνε αυτά, εσείς  τι λέτε  θα ‘ρθείτε στο  
Ηράκλειο  να μας  δώσετε κάποιες  απαντήσεις ;  
 Σε  αυτή  τη  φάση  είμαστε , άρα και αυτή  η  μόνιμη  επιτροπή κάνει 
δουλειά και ελπίζω σύντομα να δούμε  αποτελέσματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ησυχία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για το  θέμα της  Δι@ύγειας  Κώστα τα 
πάντα, όλες  οι αποφάσεις  και όπως  γράφονται, όχι μόνο  το  
οικονομικό  κομμάτι, όλο  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αναρτάται  πλέον  
στο  Δι@ύγεια.  Γι ’  αυτό  κάποιου  τύπου  όπως  ειπώθηκε  και εδώ μέσα, 
παρότι που  δεν  μου  αρέσει να χρησιμοποιώ τέτοιες  εκφράσεις  
κουτοπόνηρες  κ .λ .π . που  χρησιμοποιούν  κάποιοι, που  λένε  πόσα 
παίρνουν  οι πραγματογνώμονες , ποιοι πραγματογνώμονες , ποιοι 
μπαίνουν  σε  ομάδες  εργασίας  λέτε  και υπάρχει κανένα τρομερό  
πέπλο  μυστηρίου , μπαίνουν  από  1-1-2011 και μάλιστα ήτανε  ένας  
από  τους  λόγους  που  καθυστερούσαμε  τις  πληρωμές  γιατί δεν  είχε  
προσαρμοστεί το  τμήμα και όχι το  τμήμα, το  Κεντρικό  ΤΕΕ, γιατί 
ήθελε  να περνάει αυτό  για όλη  την  Ελλάδα τα στοιχεία.  
 Τώρα βέβαια εκ  των  υστέρων  ήρθε στην  πρόταση  τη  δικιά μας  
που  τους  είχαμε  πει ότι, αποκεντρώστε το , αφήστε  κάθε περιφερειακό 
τμήμα, δώστε  του  τον  κωδικό να αναρτά το  κάθε περιφερειακό τμήμα 
και είχαν  πει όχι, πρέπει να γίνεται κεντρικά, το  Υπουργείο  δίνει μόνο  
έναν  κωδικό, τώρα μας  πετάει το  μπαλάκι και λέει αναλάβετέ το  εσείς  
που  βλέπουν  βέβαια ότι είναι τεράστιος  όγκος  δουλειάς  και πολλή  
δουλειά. Και δεν  μπορούσαμε  να πληρώσουμε  για 3 – 4 μήνες  όλα τα 
εντάλματα τα οποία είχαν  έρθει και ήτανε  ένας  από  τους  επιπλέον  
λόγους  τους  οποίους  είχαμε  καθυστερήσει να πληρώσουμε  τους  
προμηθευτές  μας  και όλους  όσους  συνεργάζονται με  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . 
 Επιτρέψτε  μου  να πω και μια μεγάλη επιτυχία, γιατί τα ξεχνάει, 
πραγματικά είτε ο  Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας  είτε εγώ είτε τα 
μέλη  της  Διοικούσας , καταλαβαίνετε  ότι στο  φόρτο  της  
καθημερινότητας  που  ζούμε  όλοι, της  έντασης  της  οικονομικής  που  
βιώνουμε  όλοι, αγαπητοί συνάδελφοι πραγματικά και συγγνώμη  που  
σήκωσα τον  τόνο  της  φωνής  μου , αλλά είναι τέτοια η  πίεση  που  
δέχομαι τις  τελευταίες  μέρες .  Πραγματικά με  κάνουν  να αγανακτώ 
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από  το  πόσο  πολύ  κάποιοι δεν  θέλουν  να καταλάβουν  τι γίνεται 
σήμερα και στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και με  τους  ανθρώπους  που  
δουλεύουνε εδώ μέσα και με  τους  ανθρώπους  που  είναι στους  
διακριτούς ρόλους  και θέσεις . 
 Και να πω λοιπόν  επ ’  αυτού  ότι εδώ δύο  χρόνια είναι, για την  
ακρίβεια ενάμιση  χρόνο  η  πιο  δύσκολη  φάση  που  πέρασε  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  διοικητικά. Φανταστείτε  δύο  ανθρώπους  την  Τατιάνα 
και την  Ειρήνη την  Κουρουπάκη απλήρωτους  με  μικρά παιδιά, δύο  
νέα κορίτσια… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Γιατί οι άλλοι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα πω και για τους  άλλους , λέω πρώτα 
καταρχάς  για τους  μόνιμους , που  δώσαμε μάχη  να τους  φέρουμε  στο  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  και με  τους  φέραμε  για λόγους  και για ευθύνες  
που  δεν  έχουμε  εμείς  καμία απολύτως  ευθύνη , οι άνθρωποι αυτοί να 
είναι απλήρωτοι, ήταν  τουλάχιστον  δόξα το  Θεό  σήμερα υπέγραψα 
και την  τελευταία επιταγή  πληρώνεται η  Ειρήνη η  Κουρουπάκη.  
 Πήραμε  το  θέμα πάνω μας  σε  κόντρα  με  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , βάλαμε  δικό μας  δικηγόρο , κερδίσαμε  σε  δεύτερη  
φάση  στο  Συμβούλιο  Επικρατείας  την  υπόθεση  της  Ειρήνης , η  οποία 
έσυρε  και την  υπόθεση  της  Τατιάνας . Έτσι η  Ειρήνη θα μπορεί να 
παραμείνει στο  τμήμα μας  και πληρώθηκε άμεσα. Είναι μια μεγάλη 
επιτυχία όχι μόνο  για μας , όχι μόνο  για το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και για τους  
υπαλλήλους  του , είναι μία απόφαση  που  μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για όλη  την  Ελλάδα, όπου  έγινε  απόσπαση  αορίστου χρόνου  σε  θέση  
μόνιμου , όπου  η…  (αλλαγή κασέτας)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  …σημαντικές  λειτουργίες , δηλαδή  με  τον  
Χριστόφορο  μίλαγα σήμερα το  πρωί και το  παιδί μου  λέει, Πρόεδρε 
δεν  αντέχω άλλο , τι να κάνει, είναι 6ος μήνας  και έχουν  απόλυτο  
δίκιο , να μην  μπορούμε  να τους  πληρώσουμε , να μην  μπορούμε  να 
βρούμε  τη  φόρμα, να μην  μπορούμε  να βρούμε  τον  τρόπο  να υπάρχει 
ένα τείχος  κυριολεκτικά από  την  Επίτροπο  και να έχουμε  αυτή  τη  
στιγμή  και αποφάσεις  λόγω μνημονίου , οι οποίες  να κάνουνε  ένα 
ναρκοπέδιο  κυριολεκτικά τη  λειτουργία του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου . 
Και αν  κανείς  συνυπολογίσει την  υπόθεση  ότι, δεν  μπορούμε  να 
φτιάχνουμε  πλέον  ομάδες  εργασίας  με  βάση  το  μνημόνιο  και να 
πληρώνουμε  κάθε ομάδα εργασίας  το  maximum μέχρι 300 ευρώ, 
καταλαβαίνετε  ότι ναρκοθετείται και το  επιστημονικό  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , γιατί όλα αυτά που  θέλουμε  να κάνουμε  είτε είναι 
παραδοσιακοί οικισμοί είτε είναι παρατηρητήρια πάνε περίπατο.  
Γιατί πώς  θα τα κάνουμε , πώς  θα τα  υποστηρίξουμε  και τι θα γίνει; 
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 Αυτό  ήταν  το  ένα που  είχα ξεχάσει να πω το  σημαντικό  και το  
δεύτερο να πω για δυο  σημαντικές  πρωτοβουλίες  που  θα πάρουμε  
άμεσα.  Τέσσερα χρόνια προσπαθούσα να έχω μία επαφή  με  τον  
Θεοδόση  τον  Τάσσιο  δεν  τα είχα καταφέρει, με  την  ευκαιρία της  
συνδιοργάνωσης  ενός  παγκόσμιου  συνεδρίου  για πολιτική  προστασία 
και σεισμούς  που  εντέλει θα γίνει στο  Ηράκλειο  και βοηθήσαμε  κατά 
κάποιο  τρόπο  σαν  Διοικούσα, ο  Θεοδόσης  Τάσσιος  που  μας  ζήτησε  
να παρέμβουμε , έτσι μας  υποσχέθηκε , ότι στις  27 του  μήνα θα δώσει 
μία διάλεξη  για ένα ζήτημα νομίζω που  έχει να κάνει με  τεχνολογίες  
στην  αρχαία Ελλάδα.  Και τέλος  πάντων  ένα ζήτημα το  οποίο  έχει 
παρουσιάσει και σε  άλλες  περιοχές, αλλά πάνω από  όλα ήτανε  
μεγάλη τιμή  για μας , να έχουμε  την  ευκαιρία να μιλήσουμε  με  αυτόν  
τον  μεγάλο καθηγητή , ο  οποίος  και άλλες  φορές  είχε  μιλήσει βέβαια 
με  αφορμή  συνέδρια στο  Ηράκλειο , αλλά απ ’  ότι θυμάμαι τα τελευταία 
χρόνια δεν  είχε  έρθει προσκεκλημένος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  
και ταυτόχρονα να τον  τιμήσουμε . 
 Και επίσης  να θυμίσω σε  όλους  την  πολύ  μεγάλη υπόθεση , που  
πιστέψτε  με  δεν  γίνεται καθόλου  για δημόσιες  σχέσεις , δεν  γίνεται 
καθόλου  για να το  παίξουμε  ότι έχουμε  έτσι έφεση  στον  εθελοντισμό , 
αλλά έχει τεράστια σημασία, την  υπόθεση  της  αιμοδοσίας  που  
διοργανώνουμε .  Αυτή  τη  φορά προσπαθούμε  να το  κάνουμε  
μεγαλύτερο  γεγονός  και να έρθουν  οι νέοι γιατί την  πρώτη  φορά δεν  
ήρθαν  και γίνεται στις  7 του  Ιούλη  σε  συνεργασία με  το  Βενιζέλειο  
Νοσοκομείο .  Θα γίνει εδώ με  την  μορφή  μιας  εκδήλωσης , ένα πάρτι 
για νέους  μηχανικούς  κ .λ .π . και ελπίζω να έχει επιτυχία.  Απλά μόνο  
να αναφέρω ότι πολλοί συνάδελφοί μας , παρόλο που  ο  μικρός  ο  
αριθμός  που  είχαμε  μαζέψει την  πρώτη  φορά των  15 φιαλών , 16 
φιαλών  που  είχαμε  μαζέψει, πραγματικά χρειάστηκε από  πολλές  
οικογένειες  συναδέλφων  και φίλων  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και 
έτσι είχαμε  τη  χαρά να υποστηρίξουμε  αυτές  τις  οικογένειες  με  αίμα 
όπου  χρειάστηκε. 
 Για τη  διαχείριση  του  υδατικού  δυναμικού  που  έβαλε  ο  Μανόλης  
ο  Σωμαράκης . Είναι μία νέα συζήτηση  αγαπητέ  Μανόλη , η  οποία έχει 
να κάνει κυρίως  με  τη  μελέτη  την  οποία έχει αναθέσει πλέον  το  
ΥΠΕΚΑ  και το  οποίο  θα κάνει, έχει αναθέσει με  βάση  την  Κοινοτική  
Οδηγία, σε  όλες  τις  Περιφέρειες  της  Ελλάδας , έτσι και στην  
Περιφέρεια της  Κρήτης , να γίνει μια πλήρης  μελέτη .  Δεν  έχει οριστεί 
ακόμα, δεν  έχει βγει ο  ανάδοχος , δεν  έχει κλείσει η  υπόθεση , όπου  
εκεί θα γίνει μία πλήρη  καταγραφή  και αυτό  είναι και εμείς  που  
θέλουμε  να ανιχνεύσουμε .  Να δούμε  τι έργα γίνονται  σε  σχέση  και με  
το  νερό  άρδευσης  και ύδρευσης, τι σχεδιάζεται να γίνει τα επόμενα 
χρόνια, ποιες  είναι οι ανάγκες , ποιος  πρέπει να είναι ο  
προσανατολισμός  και να παρεμβαίνει και το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
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υποστηριχτικά προς  τους  φορείς  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης . 
Επιστημονικά να τεκμηριώνουμε  και να λέμε  ναι χρειάζεται να γίνει 
κομμός  κεφαλής  να υπάρξουν  οι σωλήνες  για το  φράγμα της  
Φανερωμένης . 
 Δεν  μπορεί να γίνεται ένα έργο, να τελειώνει και να μην  έχουμε  
τους  σωλήνες  ας  πούμε  οι οποίοι θα πάνε το  νερό .  Είναι μεγάλη 
σημασίας , είναι πρώτης  σημασίας , να γίνει εκτροπή  του  Πλατύ  
Ποταμού  για να δώσει νερό  στη  Μεσαρά και ενδεχομένως να φτάσει 
νερό  μέχρι και την  Ιεράπετρα.  Δηλαδή  αυτό  όλο  το  τοπίο  και το  θέμα 
της  διαχείρισης  της  ενιαίας  διαχείρισης  του  υδατικού  δυναμικού  για 
την  Κρήτη , νομίζω ότι μαζί με  τα απορρίμματα είναι τα κεφαλαιώδους  
σημασίας  ζητήματα, που  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  πρέπει να έχει 
ξεκάθαρη  άποψη , πρέπει να έχει συνεχώς  επικαιροποιημένη  και 
ανανεωμένη άποψη , για να παρεμβαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή . 
 Γι ’  αυτό  λοιπόν  στις  20 του  μήνα και όποιος  θέλει να έρθει και 
από  την  Αντιπροσωπεία, με  έγγραφό  της  η  Διοικούσα συγκαλεί τη  
μόνιμη  επιτροπή  περιβάλλοντος , ενδεχομένως πρέπει να καλέσουμε  
και τη  μόνιμη  επιτροπή  δημοσίων  έργων , θα είναι όλη  η  Διοικούσα ή  
όσοι ενδιαφέρονται και όσοι από  την  Αντιπροσωπεία, για να το  
παρακολουθήσουν . 
 Για κάποια άλλα, για την  υιοθέτηση  είπες  του  Οδυσσέα, είπες  
ότι θα πεις  εσύ  Βάννα;  Σε  παρακαλώ αν  θυμάσαι οτιδήποτε  καλύψτε  
και τα επόμενα θέματα, τα οποία εγώ ενδεχομένως. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Το  ερώτημα το  δικό μου  ποιος  θα το  απαντήσει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ποιο ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη , συγγνώμη . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Τα σοβαρότερα θέματα δεν  απαντήθηκαν . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για ποιο ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Για τα τέσσερα άτομα τι κάνατε, το  χρώμα φταίει, το  
φύλο , τι φταίει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Μάλιστα, είναι ένα από  τα θέματα που  με  
έχουνε προκαλέσει τρομακτική  ένταση  τις  τελευταίες  μέρες , γιατί 
βλέπω ότι αφήνουμε  περιθώρια να γίνεται σπέκουλα, να υπάρχει ένα 
κλίμα τρομακτικού  λαϊκισμού , να παίζουμε  πάνω στην  αγωνία 
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συναδέλφων  οι οποίοι είχαν  μια εργασία και σήμερα δεν  την  έχουν , 
με  ότι σημαίνει αυτό  και καταλαβαίνετε  πολύ  καλά για ένα νέο  
συνάδελφο  ο  οποίος  είχε  μία δουλειά σε  πολύ  αξιοπρεπή  θέση , στη  
Διαχειριστική  Αρχή , ενδεχομένως και καλά αμειβόμενη και σήμερα 
δεν  έχει αυτή  τη  θέση . 
 Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε  πάρα πολύ  προσεκτικοί, πρέπει 
να είμαστε  πολύ  ακριβείς , νομίζω ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και γι ’  
αυτό  όταν  ο  συνάδελφος  ο  Κώστας  ο  Φανουράκης  με  προκάλεσε  
όπως  κάνεις  και εσύ  τώρα Γιάννη για το  θέμα… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Όχι δεν  προκαλώ Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα σου  απαντήσω. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Με  συγχωρείς  δεν  είναι πρόκληση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Να σου  απαντήσω εννοώ, δεν  εννοώ με  
την  αρνητική  της  πρόκλησης , να σου  απαντήσω. 
 Όταν  λοιπόν  προκλήθηκα από  τον  Κώστα τον  Φανουράκη  που  
μου  είπε, Πρόεδρε  τι κάνει το  ΤΕΕ , τι κάνει;  Θα αφήσει μία 
φωτογραφική  διάταξη  η  οποία φωτογραφίζει ακριβώς  το  ποιοι θα 
έρθουν  στη  Διαχειριστική  Αρχή ;  Δεν  θα πάρει θέση ;  Δεν  θα 
εκφραστεί;   
 Η  Διοικούσα Επιτροπή  λοιπόν  δεν  πήρε  θέση , δεν  εκφράστηκε 
νομίζω, πολύ  καλά έκανε  δεν  μπορεί το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  να 
παρεμβαίνει σε  θέματα δημόσιας  διοίκησης  των  υπηρεσιών , γιατί δεν  
έχει χαρακτήρα ούτε  ΑΣΕΠ , ούτε  χαρακτήρα αν  θέλετε  Εισαγγελέα ή  
οτιδήποτε  άλλο  και να παρεμβαίνει σε  τέτοια ζητήματα και πολύ  καλά 
πράξαμε .  Γιατί σας  πληροφορώ ότι είτε παίρνανε είτε που  
προκηρύξανε  είτε που  δεν  προκηρύξανε  το  θέμα ήτανε  τεράστιο  είτε 
γιατί αν  θα παίρνανε τα τέσσερα παιδιά τα οποία ήτανε  θα 
ξεσηκωνόταν  τα 100, τα 20, τα 30 παιδιά είτε που  κάνανε την  
πρόταση  είτε άλλα παιδιά που  δεν  έκαναν  εντέλει γιατί είδαν  ότι 
ενδεχομένως οι προϋποθέσεις  οι οποίες  γινότανε ήτανε  για να 
πάρουν  τα παιδιά τα οποία είχαν  δουλέψει ήδη  και είχε δημιουργηθεί 
μία τρομακτική  αναστάτωση  και μία τρομερή  ένταση . 
 Έτσι θεωρώ ότι Πρόεδρος  και η  Διοικούσα προστάτευσε  το  ρόλο 
του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  που  δεν  παρεμβήκαμε  και ουδεμία 
σχέση  είχαμε , παρόλο που  μου  καταλογίζουνε εμένα ευθύνες  και στο  
διαδίκτυο  και πιστεύω τα έχετε δει όλοι. Και είναι από  το  σημείο  που  
πραγματικά με  έχει κάνει έξω φρενών  σήμερα, γιατί αν  θέλετε  την  
προσωπική  μου  άποψη  και το  λέω και δημόσια εγώ δεν  είχα κανένα 
απολύτως  πρόβλημα και θα ήθελα τα τέσσερα παιδιά τα οποία 
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δούλεψαν  στη  Διαχειριστική  και γιατί έχω άποψη  και για τη  δουλειά 
τους  να είναι οι ίδιοι.  Δεν  ρωτήθηκα και καλώς  δεν  ρωτήθηκα και δεν  
έπρεπε να ερωτηθώ. 
 Ο  Γενικός  Γραμματέας  έβγαλε την  προκήρυξη  και ο  Γενικός  
Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  αποφάσισε  να άρει την  
ίδια την  προκήρυξη . Δεν  υπήρξε  ουδεμία παρέμβαση  από  
οποιοδήποτε , από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και επιμένω ότι πολύ  
καλά κάναμε   και για λόγους  αρχής και για λόγους  ισονομίας  και 
ισοπολιτείας . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μα το  είχαμε  συζητήσει Πέτρο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν  θυμάμαι αν  το  είχαμε  συζητήσει 
Γιώργο να σου  πω, θυμάμαι ότι εγώ δεν  είχα απαντήσει, θυμάμαι ότι 
δεν  είχα απαντήσει στον  Κώστα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι μην  κάνετε  διάλογο , να 
προχωρήσουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Οι καιροί αγαπητοί συνάδελφοι όπως  
καταλαβαίνετε  είναι ιδιαίτερα δύσκολοι για όλους , εμείς  λοιπόν  κατ ’  
ελάχιστο  τουλάχιστον  πρέπει να διατηρήσουμε  και την  ψυχραιμία και 
την  αξιοπρέπειά μας , για να διαχειριστούμε  δύσκολες  και 
ενδεχομένως πολύ  πιο  δύσκολες  καταστάσεις , σε  σχέση  με  τους  
εργασιακούς  χώρους και με  την  εργασία και με  την  προάσπιση  
εργασιακών  κεκτημένων . 
 Και βέβαια δεν  θα αναφερθώ, ενδεχομένως να το  κάνει ο  
Οδυσσέας , ότι σήμερα ή  η  Βάννα ή  οποιοσδήποτε  από  τη  Διοικούσα 
Επιτροπή  θα πάρει το  λόγο , ότι σήμερα δεν  θέλουμε  να βλέπουμε  το  
δέντρο , δεν  θέλουμε  να βλέπουμε  τη  μεμονωμένη περίπτωση  σε  μια 
δημόσια υπηρεσία, που  βεβαίως  ενδεχομένως να οδηγηθούν  και 
κάποια παιδιά που  είτε δεν  προσλήφθηκαν  είτε κάποια παιδιά που  
έπρεπε να προσληφθούν  και δεν  προσλήφθηκαν , θέλουμε  να 
βλέπουμε  το  σύνολο  των  ζητημάτων  και αυτό  προσπαθεί και γι ’  αυτό  
θέλω να κρίνεται η  Διοικούσα και το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , για το  
σύνολο  των  πρωτοβουλιών  που  παίρνουμε  για τα μεγάλα ζητήματα, 
για το  επάγγελμά μας  και στα οποία νομίζω ότι παρεμβαίνουμε  με  
πολύ  συστηματικό  τρόπο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστούμε  τον  Πρόεδρο  
της  Διοικούσας  Επιτροπής , από  τη  Διοικούσα Επιτροπή  θέλει κανείς  
να απαντήσει; Η  συναδέλφισσα Σφακιανάκη. 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Έχουν  ειπωθεί πάρα πολλά θέματα, θέλω να πάρω 
το  λόγο  μετά στις  τοποθετήσεις  να πω για διάφορα από  αυτά. 
 Τώρα μόνο  να πω δυο  λόγια για να καταλάβετε τι έχει γίνει με  
την  ομάδα με  τα βιομηχανικά κτήρια, αλλά πριν  από  αυτό  να 
διευκρινίσω γιατί ίσως  Πρόεδρε δεν  έγινε  κατανοητό , ότι το  τελευταίο  
θέμα που  απάντησες , δεν  είναι θέση  της  Διοικούσας  γιατί δεν  
συζητήθηκε  ποτέ , αλλά είναι προσωπική  τοποθέτηση .  Γιατί δεν  το  
συζητήσαμε  αυτό  στη  Διοικούσα. 
 Τώρα για το  θέμα των  βιομηχανικών  οικισμών , την  
προηγούμενη 3ετία μέσα από  τη  μόνιμη  επιτροπή χωροταξίας  και 
αρχιτεκτονικής , είχαμε  κάνει μία πρόταση , ήμουν  υπεύθυνη εγώ 
όπως  είμαι και τώρα, γιατί υπήρχε  μια δουλειά του  ’96 που  είχε γίνει 
στο  Επιμελητήριο , την  οποία συζητήσαμε  ούτως  ή  άλλως  εκεί την  
κουβεντιάσαμε , είχε  γίνει και μία εκδήλωση  στη  Ρόδο  τότε  και μια 
κινητικότητα σε  όλη  την  Ελλάδα για τα βιομηχανικά κτήρια, όπου  είχα 
πάει και είχα εκπροσωπήσει το  τμήμα.  Ενθουσιαστήκανε  τα παιδιά, 
είπαμε  λοιπόν  να δούμε  αυτή  η  παλιά δουλειά τι έχει γίνει σήμερα, 
έχουν  γκρεμιστεί τα κτήρια; Έχουν  αναδειχτεί μέσα από  τα διάφορα 
προγράμματα κάποια κτήρια; Και να μπορέσουμε  και να την  
ψηφιοποιήσουμε , γιατί ήταν  σε  μια μορφή  μη  χρηστική.  Κάναμε  τότε  
μία περιγραφή  του  τι έπρεπε να κάνουμε , όπου  τέθηκε  το  ζήτημα, ότι 
αν  βρεθούν  και κάποια ακόμα να τα βάλουμε ; Να τα βάλουμε .   

Ξεκίνησε  η  δουλειά, οι συνάδελφοι κάνανε ερωτήματα σε  όλους  
τους  Δήμους , για να μπορέσουνε να τους  πάνε να τους  δείξουν , να 
φωτογραφίσουνε και όλα αυτά και όπου  οι Δήμοι απαντήσανε, ενώ 
την  πρώτη  φορά είχανε εντοπιστεί 3 ή  5, ξαφνικά τη  δεύτερη φορά 
ήτανε  εντοπιστήκανε  12 ή  17.   

Άρα οι συνάδελφοι τελειώσανε  την  πρώτη  φάση  της  δουλειάς , 
αλλά παράλληλα είχανε εντοπίσει μιάμιση  φορά ακόμα παραπάνω 
κτήρια από  αυτά που  είχανε εντοπιστεί την  πρώτη  φορά.  Σας  
ενδιαφέρει δηλαδή  να συνεχίσω να το  λέω ή  να…, δεν  βλέπω δηλαδή  
και κανείς  να ακούει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα δεν  βλέπεις  
ενδιαφέρον  των  συναδέλφων ; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Ναι δεν  βλέπω να ακούει κανείς  και λέω μήπως  να 
το  αφήσουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κοίταξε  και η  διακοπή  βοηθάει 
καμιά φορά έτσι; 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Έγινε  παραλαβή  της  πρώτης φάσης  της  μελέτης , 
ενώ δεν  μπορούσε  δηλαδή  να διαχωριστεί και να γίνει μία ομάδα για 
το  υπόλοιπο , γιατί ήδη  η  ίδια ομάδα είχε  εντοπίσει και είχε ήδη  
φωτογραφήσει και επισκεφτεί τα κτήρια αυτά. Τι να τους  πεις  τώρα;  
Δώσε μου  τον  κατάλογο ποια είναι τα υπόλοιπα και σταμάτα. 
 Τώρα για το  θέμα της  αμοιβής . Υπολογίσαμε  ότι η  αμοιβή  για τα 
πρώτα κτήρια τα 200 τόσα που  ήτανε  έβγαινε  40 ευρώ την  καρτέλα. 
Είναι μία καρτέλα που  εκτός  από  φωτογραφίες , ιστορικό κ .λ .π . έχει 
να μπορεί, σημειώνει στο  χώρο  το  μνημείο , το  κτήριο  έτσι ώστε να 
μπορεί κανείς  να το  ξαναβρεί. Δηλαδή  είναι μια ολόκληρη  βάση  
δεδομένων  έτσι ώστε αυτά πια να μην  χαθούν . Μάλιστα επειδή η  
δουλειά έχει καθυστερήσει, ελπίζαμε  κιόλας  ότι κάποια από  αυτά 
μπορούσαν  να μπούνε σε  πρόγραμμα όπως  την  Πράσινη  Ανάπτυξη  
και όλα αυτά, πριν  δούμε  ότι σήμερα δεν  υπάρχει τίποτα από  αυτά. 
 Είχε  μια σημασία, μπορούσε  δηλαδή  να βγάλεις  πολιτιστικές  
διαδρομές  σε  δήμους , μπορούσες  να βγάλει πολλά πράγματα, τώρα 
λίγα μπορείς  να βγάλεις , μπορείς  όμως  να έχεις  τη  βάση  δεδομένων .  
Οι καρτέλες λοιπόν  βγαίνανε πληρώνοντας  τους  συναδέλφους  που  
είχανε να τρέχουνε σε  όλη  την  Ανατολική  Κρήτη  και πολλά έξοδα 
δηλαδή  αυτή  η  ομάδα, 40 ευρώ η  καρτέλα. Περίπου  με  την  ίδια τιμή  
και μια μικροδιαφορά  της  τάξης  των  ενός  – δύο  χιλιάρικων  ευρώ είναι 
για τη  θεωρητική  δουλειά. Περίπου  λοιπόν  40 ευρώ την  καρτέλα 
πληρώνονται και για τα καινούρια. 
 Άρα αν  και ηχεί παράξενα το  ποσό  γιατί μπορεί να δημιουργήσει 
συζητήσεις  και καλό  είναι να γνωρίζετε, γιατί είναι κρίμα να γίνει 
παραφιλολογία πάνω σε  αυτή  τη  δουλειά. Να ξέρετε ότι με  την  
παράδοση  θα έχουμε  αυτά τα 560, 70, 80 όσα είναι τελικά κτήρια, 
πληρωμένα με  40 ευρώ την  καρτέλα.  Ευχαριστώ. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Βάννα μισό  λεπτό , ο  Πρόεδρος  μας  ανέβασε  580 
από  260 που  ήτανε ,  400 είπες  τώρα και είπε ο  Πρόεδρος… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Δεν  είπα κάτι, είπα ότι ήταν  αρχικά 200 τόσα και 
τελειώνουμε  500 τόσα, δηλαδή  διαφορά, όχι, όχι.  Στα νούμερα δεν  
είπα τίποτα διαφορετικό, εξήγησα λίγο  άλλες  λεπτομέρειες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Σγουρός  για 
απαντήσεις  σε  ερωτήματα της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Καταρχήν  θα ήθελα να καλωσορίσω τη  συνάδελφο  
Μανουσάκη , το  νέο  μέλος  της  Αντιπροσωπείας  που  είναι και 
συνάδελφος  Αρχιτέκτονας . Χαίρομαι  ιδιαίτερα που  βρίσκεστε  εδώ και 
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ελπίζω από  εδώ και πέρα η  παρουσία σας  να συμβάλει θετικά σε  μια 
κοινή  προσπάθεια. 
 Θα ήθελα να σταθώ σε  δυο  θέματα συμπληρωματικά σε  αυτά 
που  είπαν  ο  Πρόεδρος  και η  Βάννα. Το  ένα θέμα έχει να κάνει με  την  
πρόταση  που  εισηγήθηκα στη  Διοικούσα Επιτροπή , για την  ανάδειξη  
των  ζητημάτων  της  Βιάννου . Είπαμε  ότι κάθε χρονιά η  Διοικούσα και 
το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  πέρα βέβαια από  την  υπεράσπιση  των  
ζητημάτων  των  συναδέλφων  μηχανικών  που  νομίζω ότι πραγματικά 
είναι το  πρωταρχικό  ζήτημα που  πρέπει να τίθεται σε  κάθε 
περίπτωση . Και ακριβώς  δείχνοντας  αυτή  την  εξωστρέφεια που  
χρειάζεται, θα υιοθετούμε  δυο  τόπους  ένα στο  Νομό  Ηρακλείου  και 
ένα στο  Νομό  Λασιθίου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Σγουρέ  μπορείς  να 
μιλάς  πιο  κοντά στο  μικρόφωνο  για να ακούμε  καλύτερα. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Ένα στο  Νομό  Ηρακλείου  και ένα στο  Νομό  Λασιθίου . 
 Με  αφορμή  λοιπόν  το  αίτημα του  συνάδελφου  συνταξιούχου  του  
Επιμελητηρίου  του  κ . Ραπτόπουλου , ενός  ηλικιωμένου  μηχανικού  του  
οποίου  ο  πατέρας  είχε  μια πολύ  τραγική  μοίρα στη  διάρκεια της  
Κατοχής , ήταν  ένας  από  τους  εκτελεσμένους  του  στρατοπέδου  της  
Αγιάς , είπαμε  ότι καλά θα ήτανε  όταν  αναφερόμαστε  σε  ιστορικούς  
τόπους , να αναδεικνύουμε  και ζητήματα τα οποία δεν  άπτονται  μόνο  
της  ιστορικής  μνήμης , γιατί όπως  καταλαβαίνετε  όλοι η  Βιάννος  είναι 
ένας  τέτοιος  τόπος , αλλά να αναφέρονται γενικότερα στην  όλη  
παραγωγική  και κοινωνική  πραγματικότητα αυτών  των  τόπων .  
 Άρα λοιπόν  ο  σχεδιασμός  δεν  είναι να τιμήσουμε  ή  να 
βραβεύσουμε  κάποιον , δεν  υπάρχει τέτοια πρόταση , είναι ακριβώς  να 
αναδείξουμε  την  ιστορική μνήμη  στη  συγκεκριμένη  περιοχή  στη  
Βιάννο, να δούμε  στα χρόνια που  κύλησαν  τα 70 από  τότε  ένας  
τόπος  μαρτυρικός  με  ποιο  τρόπο  μετασχηματίστηκε, να δούμε  ποιες  
είναι οι πραγματικές  ανάγκες  οι σημερινές  των  ανθρώπων , από  
άποψη  παραγωγικής και κοινωνικής  διάταξης.  Να δούμε  ποιες  είναι 
οι υποδομές  και οι υποδομές  που  λείπουνε και βεβαίως  να 
συμβάλλουμε  μέσα από  ένα διάλογο  ανοιχτό  με  όλους  τους  
ανθρώπους  τοπικά, αλλά και ευρύτερα μέσα από  το  χώρο  του  
Επιμελητηρίου , στο  να γίνουνε  τα βήματα τα θετικά που  χρειάζονται 
όλοι οι τόποι. 
 Σας   θυμίζω σε  αυτό  το  σημείο  ότι στη  Βιάννο υπάρχει αυτή  τη  
στιγμή  μια από  τις  καλύτερες  δημοτικές  πινακοθήκες  στην  Ελλάδα, η  
δημοτική  πινακοθήκη  της  Βιάννου , είναι στον  Κερατόκαμπο , όπου  μια 
ομάδα εθελοντών  με  επικεφαλής  τον  Σάββα Πετράκη , έχουνε κάνει 
καταπληκτική δουλειά και έχουνε καταφέρει πραγματικά σε  ένα τόπο  
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ο  οποίος  είναι πολύ  μακριά από  τα αστικά κέντρα, να στήσουν  με  
αθόρυβο  τρόπο , μια πολύ  αξιόπιστη  πρόταση , πολύ  αξιόλογη, η  
οποία πραγματικά νομίζω ότι τιμά το  συγκεκριμένο  τόπο . 
 Η  δεύτερη πρόταση  που  θα τεθεί σε  μια από  τις  επόμενες  
συνεδριάσεις  της  Διοικούσας  Επιτροπής , είναι η  ανάδειξη  του  
ιστορικού  κέντρου  της  Νεάπολης  Λασιθίου . Ξέρετε ότι η  Νεάπολη  
Λασιθίου  είναι μια περιοχή  που  ήδη  στον  πρώιμο  πολεοδομικό  
σχεδιασμό  του  19ου  αιώνα είχε  μια εξαιρετική αντιμετώπιση  από  τη  
συγκυρίες  της  περιόδου. Έχει ένα φοβερό  πλούτο  ιστορικό και 
πολεοδομικό  και είναι βεβαίως  ένας  τόπος  ο  οποίος  συζητήθηκε  ήδη  
και στις  δυο  μόνιμες  επιτροπές  αρχιτεκτονικής  τις  προηγούμενες  και 
αξίζει πραγματικά να φωτιστεί, να αναδειχθεί με  πολλούς  τρόπους , 
γιατί έχουμε  συνηθίσει να μιλάμε  για ιστορικά κέντρα, έχουμε  
συνηθίσει να μιλάμε  για τους  τόπους  της  μνήμης  και της  ιστορίας , 
αλλά από  την  άλλη  μεριά ως  Επιμελητήριο  πρέπει να είμαστε  σε  θέση  
να θέτουμε  και ζητήματα που  έχουνε να κάνουνε  πραγματικά με  τη  
διάρκεια και την  ανάδειξη  αυτών  των  τόπων . 
 Ένα δεύτερο ζήτημα που  ήθελα να πω είναι στην  ερώτηση  του  
συναδέλφου  του  Φανουράκη , για τα κριτήρια συγκρότησης  των  
μόνιμων  επιτροπών . Μπορώ να σας  πω ότι, στη  μόνιμη  επιτροπή για 
παράδειγμα αρχιτεκτονικής  όπου  συμμετέχω από  πλευράς  της  
Διοικούσας , είχαμε  17 αιτήσεις  συναδέλφων  με  πρότασή  μας  και οι 
17 συμμετέχουνε, οι 11 ως  τακτικοί και οι υπόλοιποι ως  
αναπληρωματικοί και μάλιστα στην  πρώτη  συνεδρίαση  της  επιτροπής  
εγώ ο  ίδιος  πρότεινα να συμμετέχουν  όλοι σε  όλες  τις  συνεδριάσεις  
ανεξάρτητα από  το  τυπικό μέρος  του  ποιοι μπορούνε να ψηφίσουν  σε  
κάθε περίπτωση .  Βεβαίως  έχει οριστεί επιμελητής  για τις  απουσίες , 
αλλά θεωρούμε  ότι όλοι οι συνάδελφοι δικαιούνται να συμμετέχουνε 
σε  αυτές  τις  επιτροπές  και τα μοναδικά κριτήρια συνάδελφε  τα οποία 
μετρήσανε  στη  διάρκεια έτσι της  σταχυολόγησης  των  προτάσεων , 
ήτανε  ακριβώς  τα κριτήρια που  είχανε να κάνουνε  με  παλαιότητα, 
εμπειρία και βεβαίως  δεν  αποκλείστηκαν  και οι νέοι συνάδελφοι. 
 Πραγματικά τα κριτήρια θελήσαμε  να είναι στις  περιπτώσεις  που  
υπήρχε  υπερεπάρκεια εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  όσο  γίνεται ποιο  
αντικειμενικά και βέβαια σε  κάθε περίπτωση  όλες  αυτές  οι επιτροπές , 
θεωρούμε  ότι είναι ανοιχτές .  Δηλαδή  μπορεί να τις  παρακολουθήσει 
οποιοσδήποτε  συνάδελφος  ενδιαφέρεται. 
 Θα ήθελα στο  σημείο  αυτό  να υπενθυμίσω ότι στο  πλαίσιο  
λειτουργίας  της  Διοικούσας  Επιτροπής  της  τελευταίας  3ετίας , το  
οποίο  νομίζω το  έχετε πάρει όλοι σε  κάποια παλιότερη  συνεδρίαση  
της  Αντιπροσωπείας , είχε τεθεί ένα ζήτημα δημιουργίας  μιας  
παράλληλης  επιτροπής  στη  Διοικούσα, η  οποία ας  το  πούμε  θα είχε  
ένα πιο  πολιτικό  χαρακτήρα. Είπαμε  ότι θα λέγεται ελεύθερη  
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επιτροπή , μάλιστα είχα προτείνει από  πλευράς  Διοικούσας  να 
συμμετέχω, στην  οποία μπορούνε να συμμετέχουν  παρατάξεις  
συνάδελφοι ή  και πολιτικά πρόσωπα ακόμα ή  και άνθρωποι από  τις  
συλλογικότητα της  πόλης , της  περιοχής  που  δεν  έχουνε σχέση  με  το  
Επιμελητήριο  και που  θεωρώ ότι πρέπει να το  ενεργοποιήσουμε  αν  
δεν  έχετε  αντίρρηση , γιατί θεωρώ πραγματικά ότι μια τέτοια επιτροπή 
ας  το  πούμε  κυρίως  πολιτική  μπορεί να θέτει πάρα πολλά ζητήματα 
προς  διαπραγμάτευση, προς  συζήτηση , ενώπιον  της  Διοικούσας  και 
της  Αντιπροσωπείας . 
 Σκεφτείτε  το , θεωρώ ότι είναι μια πρόταση , είναι διατυπωμένη  
ήδη , διαβάστε τα σχετικά έγγραφα που  υπάρχουνε, γιατί υπάρχει ήδη  
απόφαση  και της  Αντιπροσωπείας  που  επικυρώνει αυτή  την  πρόταση  
και θεωρώ ότι πραγματικά αυτός  είναι ένας  χώρος , ο  οποίος  μπορεί 
να λειτουργήσει άτυπα μεν , αλλά συμβουλευτικά και ουσιαστικά στη  
λειτουργία του  Επιμελητηρίου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  
Σγουρό  και μπαίνουμε… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Στον  Οδυσσέα μπορώ να κάνω μία ερώτηση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερώτηση ; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν  είναι σύντομα, ωραία. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, δεν  μπορώ να καταλάβω τι έγινε  εκεί, γιατί εκείνη 
την  ημέρα άργησα λίγο  να έρθω στη  Διοικούσα και θέλω να 
καταλάβω τι έγινε . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Ο   συνάδελφος  Ραπτόπουλος , είναι 83 ετών , δηλαδή  
εντάξει τι να πω τώρα;  Αποτελεί ύβρις  το  να πεις  κάποιον  
ηλικιωμένο; 
 Ο  συνάδελφος  έβαλε  ένα ζήτημα απόδοσης  τιμής  στην  ιστορική 
μνήμη  του  τόπου  του  τη  Βιάννο, λέγοντας  παράλληλα ότι εκείνη την  
περίοδο  στην  Αθήνα, στο  Μουσείο  Μπενάκη  έγινε  μια έκθεση  η  οποία 
μάλιστα αποτελούσε  μια παραγωγή  και μια πρόταση  του  Ιστορικού  
Μουσείου  Κρήτης , η  οποία αναφέρονταν  στη  δραστηριότητα ενός  
Γερμανού στρατιώτη στη  διάρκεια της  Κατοχής , της  Βέρμαχτ , ο  
οποίος  ήρθε εδώ και αποτύπωσε  τέλος  πάντων  με  διάφορους  
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τρόπους  μέσα από  φωτογραφίες  και μέσα από  πίνακες  και από  
ακουαρέλες , το  τοπίο  της  Κρήτης . 
 Ο  συνάδελφος  είπε ότι, είναι σωστό  να μην  αναδεικνύονται 
μόνο  τα ζητήματα που  έχουνε να κάνουνε  με  ορισμένες  θετικές  
πλευρές  της  παρουσίας  των  Ναζί κατακτητών  στην  Κρήτη , αλλά να 
αναδεικνύονται και τα ζητήματα πραγματικά τα επώδυνα, δηλαδή  
εκτελεσμένοι, δηλαδή  αφανισμοί, δηλαδή  καταστροφή  των  τόπων  και 
εμείς  συμφωνήσαμε  ακριβώς  και με  αφετηρία αυτή  τη  συζήτηση , έγινε  
η  πρόταση  η  Βιάννος  να υιοθετηθεί με  ένα τρόπο  φέτος  και όχι μόνο  
για να αναφερθούμε  στην  ιστορική μνήμη  του  τόπου , αλλά για να 
αναφερθούμε  και σε  όλα τα ζητήματα τα οποία έχουνε κυλήσει τα 
τελευταία 70 χρόνια και τον  αφορούνε, αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε  συνάδελφε  Σγουρέ . 
 Τώρα πάμε  στο  κεφάλαιο  των  τοποθετήσεων , ποιοι συνάδελφοι 
θέλουν  να τοποθετηθούν ;  Να ξεκινήσουμε  από  την  καινούρια 
συνάδελφο  την  συνάδελφο  Μανουσάκη , η  συναδέλφισσα Σφακιανάκη, 
ο  συνάδελφος  Σωμαράκης , Φανουράκης , Βαϊλάκης , άλλος  
συνάδελφος ;  Χαρωνίτης , Κασαπάκης , άλλος ;  Ξυλούρης .  
Επαναλαμβάνω, μα ένας  – ένας  τα σηκώνεται βρε  παιδιά τα χέρια 
σας ;  Βρέντζου , επαναλαμβάνω τον  πίνακα και κλείνει ο  πίνακας , 
Μανουσάκη , Σφακιανάκη, Σωμαράκης , Φανουράκης , Βαϊλάκης , 
Χαρωνίτης , Κασαπάκης , Ξυλούρης  και Βρέντζου , κλείνει ο  
κατάλογος , παρακαλώ τη  συναδέλφισσα Μανουσάκη  και εύχομαι 
καλωσόρισες  και καλή  συνέχεια. 
 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ:  Καλησπέρα, ευχαριστώ για το  καλωσόρισμα, καλώς  
σας  βρήκα, Μανουσάκη  Ειρήνη λέγομαι είμαι Αρχιτέκτονας  και 
δουλεύω στην  Πολεοδομία του  Δήμου  Ηρακλείου . 
 Είναι η  πρώτη  φορά που  συμμετέχω σε  Αντιπροσωπεία με  
αντίστοιχες  διαδικασίες , δεν  γνωρίζω τα διαδικαστικά και να με  
διορθώνετε άμα κάνω λάθος . 
 Αυτό  που  θέλω να πω, καλά οι εντυπώσεις  μου  τώρα, 
ξαφνιάστηκα για να είμαι ειλικρινής , ξαφνιάστηκα έτσι από  το  κλίμα. 
Να σταθώ στα  θετικά του  ξαφνιάσματος  ότι έτσι υπήρχε  ένας  
δυναμισμός  και μια εκφραστικότητα έως  και οριακά δηλαδή  
πικάντικη .  Χαίρομαι  για το  κομμάτι αυτό , τώρα αν  ο  δυναμισμός  
αυτός  και η  ενέργεια δρομολογηθούνε πιο  πολύ  στα ουσιαστικά και 
λιγότερο  στα διαδικαστικά ίσως  κατά την  ταπεινή  μου  άποψη  να είναι 
πιο  καλά. 
 Ήθελα να κάνω μία ενημέρωση  μικρή , ίσως  θα μπορούσε  να 
τεθεί και ως  ερώτηση  εκ  των  υστέρων  το  κατάλαβα, σε  σχέση  με  την , 
επειδή ακούστηκαν  και από  τον  Πρόεδρο  τα θέματα για τη  βάση  
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δεδομένων , για ενημέρωση  μιας  κεντρικής  βάσης  δεδομένων , για on 
l ine ενημέρωση . Εγώ ήθελα να κάνω μια μικρή  ενημέρωση  όσον  
αφορά μία δουλειά επιχειρούμενης  μηχανοργάνωσης  με  GΑS στην  
Πολεοδομία, που  έχει ξεκινήσει μεν  εδώ και μία διετία, αλλά ήτανε  
έτσι οι συνθήκες  αρκετά ανώριμες για να ευδοκιμήσει σωστά. Τυπικά 
έκλεισε  το  έργο, αλλά επειδή  δεν  εξαρτάται  μόνο  από  το  λογισμικό  
που  παραδίδεται και από  το  υλικό , αλλά και από  το  ανθρώπινο  
δυναμικό που  θα το  υποστηρίξει και θα το  δουλέψει, αποδείχθηκε  ότι 
ήτανε  ανώριμο  το  κομμάτι αυτό .  Και έτσι δεν  μπήκε  σε  μια τροχιά 
λειτουργίας  σωστή . 
 Θεωρώ ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  θα μπορούσε  να παίξει ένα 
κρίσιμο  ρόλο βοηθητικό  και συνεργασίας  σε  αυτό  το  πράγμα. Έχει, η  
αφορμή  που  έγινε  το  έργο ήτανε  κάποια χρηματοδοτούμενα έργα από  
την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  που  διαχειρίζονταν  η  Κοινωνία της  
Πληροφορίας  και έγινε  λοιπόν  μία σύμβαση  μετά από  ανοιχτό  
διαγωνισμό , πολλοί από  σας  το  ξέρουνε ήδη  στις  γενικές  γραμμές  και 
αφορούσε  ένα έργο μηχανοργάνωσης  της  Πολεοδομίας  με  
γεωγραφικό  σύστημα πληροφοριών . Χοντρικά περιλαμβάνει δύο  
σκέλη , μία ιντερνετική εφαρμογή , διαδικτυακή  εφαρμογή  που  
απευθύνεται σε  οποιοδήποτε  πολίτη  μηχανικό κατά κύριο  λόγο , αλλά 
και δικηγόρο , πολίτη , οποιοδήποτε  και θα παρέχει τις  πληροφορίες , 
παρέχει ήδη  δηλαδή , υπάρχει στο  διαδίκτυο  και παρέχει τις  
πληροφορίες  σχεδίου  πόλης , όρων  δόμησης , χρήσεων  γης , ρεμάτων , 
οικισμών . 
 Δεν  θέλω να είμαι πολύ  αναλυτική  στην  ενημέρωση  αυτή , γι ’  
αυτό  τα λέω αρκετά περιληπτικά, θα μου  πείτε  αν  και πότε  είναι η  
κατάλληλη  στιγμή  να γίνει μια πιο  αναλυτική  ενημέρωση , έτσι ώστε 
να χρησιμοποιήσουμε  και να αξιοποιήσουμε  τις  προτάσεις  που  θα 
υπάρξουν . 
 Το  άλλο  σκέλος  ήτανε  μία σειρά εσωτερικών  εφαρμογών , που  
τροφοδοτούνε αυτή  τη  διαδικτυακή  εφαρμογή  και θα έπρεπε να 
λειτουργήσουν  στην  υπηρεσία εσωτερικά. Παράλληλα προ  
Καλλικράτη  λειτούργησε  το  e - Πολεοδομία στην  υπηρεσία της  
Νομαρχίας  και σε  κάποιες  κατά τόπους  Νομαρχίες  πανελλαδικά, 
πιλοτικά.  Εκείνο το  έργο κυρίως  εστιάστηκε, επειδή ήτανε  μέρος  του  
πρώτου υποέργου μιας  σειράς  τριών  στις  διαδικασίες  και όχι στα 
ουσιαστικά γεωγραφικά δεδομένα και την  πολεοδομική  πληροφορία, 
που  θέλουμε  να πάει και ο  πολίτης  και ο   υπάλληλος , με  εύκολη  
πρόσβαση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι μη  μιλάτε , μη  μιλάτε , 
παρακαλώ, απλώς  να θυμίσω συναδέλφισσα Μανουσάκη  όχι, όχι, 
είναι η  πρώτη  φορά βέβαια και θα είμαστε  λίγο  ελαστικοί μαζί σας , 
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αλλά να θυμίσω σε  εσάς  και στους  άλλους  ομιλητές  να μην  
ξεπεράσουμε  το  5λεπτο , έχετε δύο  λεπτά ακόμα. 
 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ:  Ωραία, θα έλεγα το  εξής , το  τελευταίο  σε  σχέση  με  
την  σύνδεση  αυτών  των  δύο  έργων  στα οποία αναφέρθηκα, αφενός  
της  Πολεοδομίας  της  Νομαρχίας  της  πρώην  και της  πρώην  Δήμου  
που  συνενώθηκαν  στην  νυν  καλλικρατική  υπηρεσία δηλαδή  
πολεοδομικών  υπηρεσιών , υπάρχει σε  σχέση  με  αυτό , έχει βγει 
επίσης  μία σύμβαση  από  την  Κοινωνία της  Πληροφορίας  που  λέγεται 
παραμετροποίηση  πολεοδομικών  συστημάτων  Νομαρχιών  και στην  
ουσία επιχειρεί να κάνει αυτό  το  πάντρεμα, να αποκαταστήσει τη  
συμβατότητα μεταξύ  των  συστημάτων  αυτών .  Δεν  ξέρω, έχουμε  
αποστείλει πρόσκληση , θέλουνε  να είμαστε  και εμείς  ένας  από  τους  
φορείς  που  θα ασχοληθεί αυτή  η  σύμβαση . Έχει υπογραφεί τον  
Απρίλιο  και έχει 9μηνο  χρονοδιάγραμμα.  
 Κλείνω δεν  θα σας  κουράσω, εκφράζοντας  την  επιθυμία μου  να 
συμμετέχει το  ΤΕΕ  σε  αυτή  την  προσπάθεια, να μας  βοηθήσει και να 
αλληλοβοηθηθούμε  δηλαδή  σαν  φορείς  και υπηρεσία, για να 
περπατήσει σωστά το  έργο, για να μπει σε  σωστή  τροχιά λειτουργίας .  
Γιατί προφανώς  αυτά τα δεδομένα αφορούν  μόνο  τα όρια του  
καποδιστριακού  δήμου , χρειάζονται και συμπλήρωση  και επέκταση  
στα όρια του  καλλικρατικού δήμου  και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ  
χρήσιμα όχι μόνο  για τους  νέους  μηχανικούς , αλλά και για τον  παλιό  
μηχανικό που  με  μια ευκολία και επιτέλους  με  μία ομοιογενή  μορφή  
και σε  ένα ενιαίο  σύστημα αναφοράς , θα μπορέσει να δει 
πολεοδομικά δεδομένα, που  μέχρι τώρα δεν  μπορούσε , πολεοδομικά 
δεδομένα της  πόλης  εννοώ, που  μέχρι τώρα δεν  μπορούσε , ήτανε  
άλλα αναλογικά, άλλα ψηφιακά, άλλα σε  άλλο σύστημα κ .λ .π . 
 Θέλω να πιστεύω ότι το  ΤΕΕ  θα συμβάλει θετικά σε  αυτή  την  
προσπάθεια.  Σας  ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστούμε  τη  
συναδέλφισσα Μανουσάκη  και όλα αυτά που  μας  είπατε είναι 
ενδιαφέροντα να τα δούμε  και στην  πορεία πιο  εκτενώς , θα μας  δοθεί 
ο  χρόνος  και σε  εσάς  και… 
 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου)…, 
γι ’  αυτό  δεν  το  ανέφερα, εκτός  απροόπτου   στις  22 Ιουνίου  λέμε  να 
κάνουμε  μία παρουσίαση  που  να δείξουμε  τις  δυνατότητες  αυτού  του  
προγράμματος , το  ιντερνετικό κομμάτι που  αφορά τον  κόσμο , τον  
μηχανικό κ .λ .π ., οπότε  ελπίζουμε  να σας  δούμε  εκεί και να 
ακούσουμε  τις  παρατηρήσεις  σας . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα. 
 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ:  Και με  κάποιο  τρόπο  αν  μπορούν  να ενημερωθούν  
και τα μέλη , έτσι ώστε να…, ακριβώς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πού  θα την  κάνετε ; 
 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ:  Νομίζω στην  αίθουσα Ανδρόγεω, θα το  επιβεβαιώσω 
όμως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, μετά τη  συναδέλφισσα 
Μανουσάκη , η  συναδέλφισσα Σφακιανάκη. Θα παρακαλούσα μόνο  
ένα 5λεπτο . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Συνάδελφοι να πω πρώτα για το  συνεχιζόμενο  θέμα 
αυτό  που  έχει δημιουργηθεί με  τον  πρώην  Πρόεδρο  της  
Αντιπροσωπείας , για το  οποίο  συζητήσαμε  και στη  Διοικούσα 
προχθές . Νομίζω ότι έχει δύο  σκέλη , το  πρώτο  σκέλος  έχει να κάνει 
με  τη  στάση  του  συναδέλφου  Ποβάσκη  και το  δεύτερο έχει να κάνει 
με  το  περιεχόμενο  των  παρεμβάσεών  του . 
 Όσο  αφορά τη  στάση  θα ξέρετε ότι τελικά αν  κάποιοι 
συγκρουότανε  μαζί του  για υπερβολές  είμαστε  εμείς  και ότι αν  
κάποιοι συνεργαστήκανε και θεσμικά χρόνια τώρα στο…  (αλλαγή 
κασέτας) 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  …φάνηκε ότι δεν  τηρήθηκε  μία σωστή  διαδικασία με  
ποια έννοια;  Θυμάμαι ότι παλιότερα και ο  ίδιος  διάβαζε  εδώ ότι 
γράμματα είχανε σταλεί, όμως  ο  Πρόεδρος  είναι, το  Προεδρείο  είναι 
που  αποφασίζει τι θα βάλει προς  συζήτηση  ή  ρωτάει το  Σώμα τι 
δέχεται προς  συζήτηση .  Παράλληλα οι παρατάξεις  και οι εκλεγμένοι, 
ένας  – ένας  μπορούνε επειδή οι παρατάξεις  είναι αποδέκτες  των  
επιστολών  του  Ποβάσκη , να προτείνουνε ενυπόγραφα να συζητηθεί 
ένα θέμα.  Αυτό  τι σημαίνει;  Σημαίνει ότι για το  συγκεκριμένο  που  
έβαζε  θέματα διαδικασίας  καλό θα ήτανε  να τοποθετηθεί κατευθείαν  
το  Προεδρείο  για το  ποια είναι σωστά και ποια όχι, έτσι ώστε να 
ληφθούν  υπόψη  στη  συνέχεια.  

Δεν  χρειάζεται κανείς  να ζητήσει συγγνώμη , αλλά τα σωστά άμα 
τα λέει κάποιος  να τα ξεχωρίζουμε και να τα κάνουμε .  Αλλά όταν  ένα 
θέμα κρίνουμε  ότι πρέπει να συζητηθεί είτε στην  ίδια αν  είναι επείγον  
είτε σε  μια άλλη , πρέπει να συζητείται.  Και αναφέρομαι  στην  
προηγούμενη επιστολή  του  Γολοβάνη , όπου  καταγράφηκε  στα 
πρακτικά όντως  ότι είπες , ότι αυτό  σας  διαβάζω που  έστειλε ο  
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Γολοβάνης  και θα μπει στην  ημερήσια διάταξη  σε  επόμενη  
συνεδρίαση .  Και έχουνε γίνει από  τότε  συνεδριάσεις . 
 Άρα καλό  είναι για να μην  παραπονιούνται οι συνάδελφοι γιατί 
και για τη  Διοικούσα έχω ακούσει παράπονα και παλιότερα, ότι 
στέλνουμε  γράμματα τα οποία δεν  απαντιούνται , χωρίς  να έχουνε τα 
άλλα χαρακτηριστικά που  έχουνε οι προτάσεις  του  Ποβάσκη  που  είπα 
ήδη . Καλό είναι να μπορούμε  να ξέρουμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καταρχήν  συναδέλφισσα, θα σε  
κόψω λίγο , αυτό  το  θέμα δεν  το  έθεσε  ο  Ποβάσκη , αυτό  που  είπες  
τώρα δεν  το  έχει θέσει το  Ποβάσκη . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Είπα ο  Γολοβάνης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, άλλο θέμα είναι αυτό  ναι. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Είπα ότι καλό είναι οποιοσδήποτε  και να στέλνει 
γράμμα, κάποια στιγμή  είτε να του  απαντάμε  είτε να αποφασίζουμε  
ότι δεν  του  απαντάμε  γιατί δεν  έχουμε  να απαντήσουμε  είτε  κάτι να 
κάνουμε  να μη  μένει έτσι στο  κενό . 
 Θέλω να πω μισό  λεπτό  μόνο , επειδή άκουσα κάτι που  μου  
έκανε  πολύ  μεγάλη εντύπωση , από  το  συνάδελφο  Κουρλετάκη 
προηγουμένως .   Στείλαμε  ένα γράμμα στην  Αντιπροσωπεία, δεν  θα 
μπω στην  ουσία, αυτό  δεν  το  κάνουμε  κάθε μέρα το  κάναμε  γιατί 
ακριβώς  νοιώσαμε  να παραγκωνιζόμαστε  και επειδή μιλάμε  πολύ  για 
δημοκρατία κάποια στιγμή  όταν  πεις  κάτι το  ξαναπείς , το  ξαναπείς  
και νοιώσεις  να παραγκωνίζεσαι, μπορείς  να περάσεις  σε  μια άλλη 
μορφή  πάλης . Μπορεί να ήτανε  σωστή  ή  όχι.  Από  ‘κει και πέρα όμως  
δεν  καταλαβαίνω γιατί ενόχλησε  το  ότι γράφουμε  στον  ενικό , 10ετίες  
τώρα οι μηχανικοί μιλούσαν  μεταξύ  τους  στον  ενικό  χωρίς  να 
σημαίνει έλλειψη  σεβασμού . Από  τον  καιρό  που  μας  λέγανε στα 
σπίτια μας  όσοι ανατρεφόταν  τουλάχιστον  με  γαλλικά και πιάνο  να 
μιλάμε  στον  μπαμπά μας  στον  πληθυντικό , οι μηχανικοί στον  ενικό  
μιλούσανε . 
 Τώρα επειδή έχω φάει πάρα πολύ  χρόνο  και δεν  μπήκα ακόμα 
στην  ουσία, εγώ δεν  είμαι τόσο  χαρούμενη  για τον  απολογισμό  
δράσης της  Διοικούσας  Επιτροπής .  Όχι γιατί δεν  γίνονται  πολλά 
πράγματα ή  γιατί τελικά ίσα – ίσα υπάρχει παραπάνω εμπειρία τώρα 
και από  τον  Πρόεδρο  απ ’  ότι την  περασμένη 3ετία και γίνονται  και 
περισσότερα.  Το  θέμα είναι προς  ποια κατεύθυνση  γίνονται  και θα 
πω περισσότερα που  θα έχω και άλλο χρόνο , όταν  συζητήσουμε  το  
θέμα για την  ανάπτυξη . 
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 Ήδη  κάποια από  τα θέματα που  είπε δεν  θα ξανατοποθετηθώ, 
έχουμε  πει σε  προηγούμενη Αντιπροσωπεία ότι έχουμε  διαφωνήσει, 
για άλλα έχουμε  επιφυλάξεις , αλλά κυρίως  δεν  συμφωνούμε  στην  
ιεράρχηση .  Εδώ πέρα θα θυμάστε  ότι από  τον  Φλεβάρη  είχαμε  πει 
κάποια θέματα σχετικά με  αυτό  που  είπε ο  Σωμαράκης , που  δεν  είναι 
μόνο  τι θα γίνει με  τις  αμοιβές  – θα πω γι ’  αυτό  – αλλά ήταν  και το  
θέμα τι θα κάνουμε  με  τη  σχέση  μας  με  το  Κεντρικό  ΤΕΕ  και όλα 
αυτά. 
 Νομίζω ότι, αυτό  όπως  και όλα τα άλλα θέματα που  μπαίνουν  
σε  προτεραιότητα αυτή  την  εποχή  λόγω πολιτικής  συγκυρίας , έχουνε 
προτεραιότητα έναντι όλων  των  άλλων  τα οποία είναι πολύ  σημαντικά 
και δεν  τα κάναμε , δεν  τα κάνουμε .  Ήδη  με  πάρα πολλή  αγωνία δεν  
λέω ότι είναι εύκολο , δεν  έχω τη  λύση  στο  τσεπάκι, αλλά ήδη  την  
περασμένη Διοικούσα όταν  συζητήσαμε  για τα νερά όπου  καλώς  ήταν  
ένα θέμα όπου  βάλαμε  ότι από  χρόνια τώρα ότι πρέπει να ανατεθεί 
αυτή  η  μελέτη  ενιαίας  διαχείρισης  του  υδάτινου  δυναμικού  κ .λ .π ., να 
το  παρακολουθούμε , είναι και μια συγκυρία όπου  για ένα περίεργο 
λόγο  έργα υδάτινου  δυναμικού  τρέχουνε και διαπιστώθηκε  αυτό , δεν  
είναι αυτή  στιγμή… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι έξω μην  κάνετε  
θόρυβο , συνάδελφοι. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: …έναντι όλων  των  άλλων… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσουμε  Βάννα; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  …αυτό  το  κύριο  θέμα.  
 Αντίθετα κύριο  θέμα είναι ότι η  πληροφορία είναι ότι τέλος  του  
μήνα, σε  λίγες  μόνο  μέρες  θα πέσει το  σύστημα αμοιβών , ότι κάτι 
λένε από  το  Κεντρικό  ΤΕΕ , ότι κάτι κάνουμε  ή  απαντάμε  ή  δεν  
απαντάμε  εμείς , ότι τελικά είναι απαράδεκτο αυτό  που  κάνει εν  
κρυπτώ το  Κεντρικό  ΤΕΕ , ότι Προεδρικό  Διάταγμα Μανόλη  δεν  θα 
μπορούσαμε  να συντάξουμε  εδώ, αλλά είπαμε  ότι όταν  θα γίνεται το  
Προεδρικό  Διάταγμα θα επανέλθουμε  και χρειάστηκε να ρίξω τα 
χαρτιά για να μάθω από  συνάδελφο  τι γίνεται, γιατί ούτε  στην  
Κεντρική  Αντιπροσωπεία το  ανακοινώσανε και ότι κάναμε  μία 
πρόταση  στη  Διοικούσα Επιτροπή , τουλάχιστον  για να μπορέσουμε  
λίγο  αυτή  τη  σιωπή , αυτή  την  τεράστια συνενοχή  που  έχει 
δημιουργηθεί και με  τα περιφερειακά τμήματα που  καταφέρνει και τα 
ελέγχει η  Κεντρική  Διοικούσα, μήπως  θα μπορούσαμε  να κάνουμε  
τουλάχιστον  μία συνάντηση  των  νησιώτικων  περιφερειακών  
τμημάτων… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία συνάδελφοι, ησυχία, 
ολοκληρώστε . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  …να δούμε  μήπως  μπορούμε  μια από  κοινού  δράση . 
 Θα ‘πρεπε  επίσης  να παρακολουθούμε , να συνεχίσουμε  να 
παρακολουθούμε  θέματα τα οποία εμείς  έχουμε  αναδείξει και έχουμε  
δουλέψει γι ’  αυτά. Γι ’  αυτό  ζητώ από  εδώ ότι, 20 του  μήνα που  
έχουμε  βάλει τη  συνάντηση  για τα νερά, έχουμε  ήδη  πρόσκληση  ότι 
θα γίνει μεγάλη κινητοποίηση  στη  βάση  Γουρνών , για την  οποία 
απάντησε  πάλι το  Υπουργείο  Οικονομικών  στη  Βουλή  ότι θα 
προχωρήσει στην  εκποίησή  της . 
 Έχω λοιπόν  την  εντύπωση  ότι στις  20 του  Ιούνη , αντί να 
κάτσουμε  εδώ να συζητάμε  για άλλο θέμα, θα πρέπει Πρόεδρε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ησυχάστε  και εσείς  
συναδέλφισσα ολοκληρώστε  όμως . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Ναι αλλά το  είπα ήδη , αλλά ήθελα να το  ακούσει και 
ο  Πρόεδρος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, εντάξει. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Πρόεδρε  κάνω μια πρόταση  από  εδώ, 20 του  μήνα 
να πάμε  όλοι και να καλέσουμε  και τους  συναδέλφους  να πάμε  στη  
συγκέντρωση  που  θα γίνει στη  Βάση  Γουρνών , γιατί έχει οριστεί, 
είναι μία συνδιοργάνωση , θα έπρεπε αυτή  τη  στιγμή  να ασκηθεί μία 
πίεση  γιατί ήδη  ο  Υπουργός  Οικονομικών  ξανά – απάντησε  ότι θα 
προχωρήσουν  τα σχέδια της  εκποίησης  και μάλιστα επικαλείται όχι 
τις  νεότερες  αποφάσεις  είτε της  Νομαρχίας  είτε του  Δήμου , αλλά την  
παλιότερη  απόφαση  του  2004, δηλαδή  το  μνημόνιο  που  υπεγράφη  
από  τη  Νομαρχία και το  Δήμο  με  την  ΚΕΔ το  2004, που  στην  ουσία 
μοίραζε  στη  Βάση , έλεγε αυτά εσείς , αυτά εμείς . 
 Μπορεί αυτό  θεσμικά να μην  στέκει, έχει καλυφθεί και πολιτικά 
και θεσμικά από  άλλα πράγματα, αυτή  είναι όμως  η  κατάσταση  και 
λέω, ένα θέμα που  το  τρέξαμε  δυο  και τρία χρόνια, ότι πρέπει να το  
στηρίξουμε .  Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ο  συνάδελφος  Σωμαράκης . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι φαίνεται πως  τα καίρια θέματα που  
μπαίνουν  εδώ πέρα και οι καίριες  ερωτήσεις  απαξιούνε  σε  απάντηση . 
Εγώ δεν  πήρα καμία απάντηση  και τα θέματα που  αφορούν  τους  
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μηχανικούς , που  αυτή  την  εποχή  λόγω συγκυρίας  την  ξέρουμε όλοι 
υποφέρουμε  και κανείς  δεν  νοιάζεται γι ’  αυτούς .  Νοιαζόμαστε , η  
εξωστρέφειά μας  είναι να κάνουμε  το  ΤΕΕ  στατιστική υπηρεσία, να 
κάνουμε  το  ΤΕΕ  οργανωτή εκδηλώσεων , φυσικά τιμούμε  το  
συνάδελφο  Ραφτόπουλο , ο  οποίος  για όσους  δεν  γνωρίζουνε ήτανε  
στην  πρώτη  Διοικούσα της  μεταπολίτευσης  ο  συνάδελφος  ο  
Δημοσθένης  ο  Ραφτόπουλος . Ένας  άνθρωπος  με  τεράστια δράση  και 
τεράστια προσφορά  στους  μηχανικούς . 
 Είναι ένας  εκλεχτός  φίλος  τουλάχιστον  των  παλιότερων  και τον  
τιμούσαμε  πάντα, αλλά αυτή  την  ώρα οι συνάδελφοί μας  
υποφέρουνε, ειδικά οι νέοι. Και απαξίωσε ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  
και ο  Αντιπρόεδρος  της  Διοικούσας  που  βγήκανε  εδώ πάνω, να 
απαντήσουνε  τι έγινε  με  το  θέμα της  απόφασης  της  Αντιπροσωπείας  
εδώ για το  Προεδρικό  Διάταγμα στο  άρθρο  7, δεν  απάντησαν  τίποτα.  
Γιατί δεν  απάντησε  στον  Ποβάσκη  ή  στο  Σύλλογο  Ελευθέρων  
Επαγγελματιών  τότε , καμία απάντηση . Είναι πάρα πολύ  ωραία να 
μην  απαντάμε  και δεν  καταλαβαίνω τότε  εμείς  που  ρωτούμε  τι ρόλο 
παίζουμε  και πολύ  φοβάμαι ότι πιθανότατα αυτοί εδώ θα είναι και η  
τελευταία μου  παρουσία στην  Αντιπροσωπεία, γιατί θεωρώ ότι δεν  
υπάρχει λόγος  να είμαι εδώ.  Διότι αισθάνομαι  ότι δεν  προσφέρω 
απολύτως  τίποτα.  Βάνω τον  εαυτό  μου  σε  κρίση , βάνω τον  εαυτό  
μου  να εργάζεται για διάφορα θέματα, τα οποία απαξιώνονται  στην  
πορεία, από  μια Διοικούσα η  οποία δεν  μπορεί να ‘ρθει κατά τη  
γνώμη  μου  στο  ύψος  των  περιστάσεων  τώρα. 
 Θεωρώ ότι η  εποχή  είναι πάρα πολύ  κρίσιμη , θεωρώ ότι τώρα 
παρά ποτέ  όταν  βάζουμε  θέματα να οργανώσουμε  μια απ ’  ότι βλέπω 
εδώ στις  φτωχές  κατά τη  γνώμη  μου  συνεδριάσεις  της  Διοικούσας  
Επιτροπής , τις  έχω εδώ δυο  – τρία θέματα, τέσσερα, εισηγήσεις  
συνήθως  του  Προέδρου, τίποτα παραπάνω.  Όταν  βάζουμε  θέματα 
μαζί με  το  Σύλλογο  Χημικών  Μηχανικών  να δούμε  τις  ευκαιρίες  που  
μπορεί να δώσει για ανάπτυξη  σε  περίοδο  κρίσης , πρέπει για να γίνει 
αυτό  να υπάρχει μία προετοιμασία για την  ανάπτυξη , γιατί όλοι 
μιλάνε για ανάπτυξη  αλλά κανείς  δεν  λέει πως  θα γίνει. 
 Θα κάνουμε  μία εκδήλωση , μία εσπερίδα απ ’  ότι γράφει και θα 
μιλήσουμε  γενικά για ανάπτυξη , με  καμία προετοιμασία και θα έλεγα 
ότι είναι βασικό θέμα, ότι τα θέματα που  έρχονται , ένα βασικό  ζήτημα 
είναι, ότι τα θέματα που  έρχονται  εδώ δεν  μας  έρχονται  εμάς  να τα 
δούμε  και να έχουμε  άποψη , να προετοιμαστούμε .  Δηλαδή  αν  έρθει 
αύριο  το  θέμα του  υδάτινου  δυναμικού , που  θυμάμαι σας  είπα και 
προηγουμένως  από  την  εποχή  της  δική μου  νεαρής  ηλικίας , όπου  
τότε  η  συνάδελφος  Μπενετάκη, η  συνάδελφος  Ιωαννίδου  η  σύζυγος  
του  δικηγόρου  του  Φοίβου  του  Ιωαννίδη ήτανε  στην  τότε  ΥΠΑΚ  και 
μιλούσανε  για το  υδάτινο  δυναμικό, ξέρω πολύ  καλά ότι υπάρχουν  
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ένα σωρό  μελέτες .  Και ξαναγυρνάμε  και λέμε , να μελετήσουμε  ξανά 
το  υδάτινο  δυναμικό και να το  ξαναδούμε , γιατί;  Γιατί πρέπει να 
βγάλουμε  λέει εξωστρέφεια. Και μιλάμε  και για συνεργασίες  πέρα 
πολύ  καλές  συνεργασίες  με  τους  δήμους . 
 Και πού  είναι η  δράση  του  ΤΕΕ ;  Και πού  είναι οι συνάδελφοι οι 
οποίοι θα εμφανιστούνε στο  κοινωνικό  σύνολο  και θα δει το  
κοινωνικό  σύνολο  ότι οι συνάδελφοι οι μηχανικοί πραγματικά 
προσφέρουνε  στη  δύσκολη  αυτή  συγκυρία;  Που  φάνηκε και πότε ;  
Και τώρα τι κάνουνε ;  Το  σύνολο  το  κοινωνικό  μας  δείχνει και μας  
λέει, αναγκαίο  κακό  και εγώ θλίβομαι  γι ’  αυτό  το  πράγμα.  Γιατί ποτέ  
δεν  αισθάνθηκα ως  αναγκαίο  κακό εδώ μέσα, ούτε  στην  κοινωνία την  
οποία θεωρώ ότι προσπάθησα τουλάχιστον  με  ότι λάθη  έκανα να την  
υπηρετήσω πιστά. 
 Θεωρώ λοιπόν  ότι απαξιώνουμε  τον  οποιοδήποτε  συνάδελφο  
που  ρωτά εδώ μέσα, όταν  δεν  του  απαντάμε  έστω λάθος , κάναμε  
λάθος , έστω συγγνώμη , έστω θα το  δούμε  την  επόμενη  φορά.  Ακόμα 
δε  περισσότερο  όταν  πρόκειται για σύλλογο , όπου  συνάδελφε  
Πρόεδρε διατείνεστε  ότι έχετε αγαστή  συνεργασία με  τους  
συλλόγους , την  έζησα τη  συνεργασία προσωπικά. Είχαμε  κάνει 
πραγματικά στο  θέμα του  συνέδριου , μια πραγματικά πολύ  καλή 
συνεργασία, έκτοτε  τίποτα. Και όταν  ο  σύλλογος  ήρθε και είπε 
θιγόμαστε  οι ελεύθεροι επαγγελματίες  με  τις  αποφάσεις  της  δικές  
σας , απαξιώσατε και να του  απαντήσετε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τις  αποφάσεις  του  Κεντρικού  ΤΕΕ… 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Όχι δεν  είναι απόφαση  του  Κεντρικού  ΤΕΕ , αν  θα…, 
ωραία, ωραία, συνάδελφε  Πρόεδρε δεν  ήταν  απόφαση  το  ξέρω πολύ  
καλά, αλλά ωραία εγώ να το  δεχθώ έτσι απόφαση  του  Κεντρικού  
ΤΕΕ , δεν  έχριζε απάντηση  ο  σύλλογος  ενός  εγγράφου  από  σας ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Σας  έχω απαντήσει τρεις  φορές  από  το  
βήμα. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Ποιο  βήμα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Από  το  βήμα αυτό . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Σε  έγγραφο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Τρεις  φορές  σας  απάντησα. 
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  …σε  έγγραφο  και δεν  είναι τυπολατρία, σε  έγγραφο  
πρωτοκολλημένο συλλόγου  απαντάνε με  έγγραφο  πρωτοκολλημένο, 
έτσι απαντάνε γιατί σκρίπτα μάνε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, συνεχίζουμε . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Θεωρώ και απευθύνομαι στους  νεότερους  
συναδέλφους , ότι θα πρέπει να βγάλετε  όλη  τη  δράση  σας  τώρα γιατί 
οι καιροί είναι δύσκολοι και τα νέα παιδιά δυστυχώς  η  διέξοδος τους  
είναι στο  εξωτερικό .  Και λέω δυστυχώς  γιατί και εμένα ο  γιος  μου  
στο  εξωτερικό  είναι, έφυγε  με  άλλες  συνθήκες , ανεξάρτητα όμως  εκεί 
είναι και δεν  θα ξανάρθει. Και τόσα άλλα παιδιά και του  συναδέλφου  
του  Μπριλάκι ο  γιος  εκεί είναι και τόσων  άλλων .  Και φεύγουνε  
συνεχώς  παιδιά, μα αυτό  είναι δυναμικό δικό μας , το  οποίο  πρέπει να 
το  εκμεταλλευτούμε  εμείς  γιατί η  χώρα μας  υποφέρει, γιατί τώρα 
πρέπει να δείξουμε  πραγματικά ότι δεν  είμαστε  μόνο  για εκδηλώσεις  
και δημόσιες  σχέσεις , αλλά είμαστε  για να κάνουμε  δουλειά για τη  
χώρα μας , γι ’  αυτή  τη  χώρα που  κατηγορούνε  διάφοροι τύποι όπως  
οι Γερμανοί.  Αυτή  η  χώρα έχει ανάγκη όλους  εμάς  και μας  έχει 
ανάγκη και σε  εθελοντικό επίπεδο  και ο  εθελοντισμός  δεν  είναι μόνο  
στην  αιμοδοσία που  κάνει κάθε τόσο , μέχρι της  coca – cola , Λύτος  
κάνει αιμοδοσίες .  Καλό είναι δεν  λέω, καλό είναι και αν  το  ήξερα θα 
ερχόμουν  και εγώ να δώσω, έχω δώσει πολλές  φορές .  Αλλά η  
αιμοδοσία πρέπει να είναι διαφορετικού  τύπου . 
 Πρέπει ο  εθελοντισμός  σε  αυτή  τη  χώρα που  πονάει τώρα, σε  
αυτούς  τους  πολίτες  που  πραγματικά υποφέρουνε, να δώσουμε  κάτι 
χωρίς  να ζητάμε , είναι απαραίτητο.  Γιατί τότε  το  κοινωνικό  σύνολο  
θα μας  δεχθεί ξανά όπως  κάποτε  μας  είχε δεχθεί και τώρα μας  
απαξιώνει. 
 Θεωρώ λοιπόν  πολύ  βασικό  το  θέμα, το  οποίο  θα έχω την  
ευκαιρία στο  θέμα που  έχω βάλει να το  συζητήσουμε  εκτενέστερα.  
Ευχαριστώ πάρα πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε  ευχαριστούμε  συνάδελφε . 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη , συγγνώμη  συνάδελφοι 
ένα λεπτό , επειδή αμέσως  μετά θα τοποθετηθείς  συνάδελφε  Βαϊλάκη  
μην  κάνουμε  διάλογο  τώρα, μην  κάνουμε  διάλογο  καθυστερούμε . 
 Συνάδελφε  Φανουράκη , Φανουράκης . 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Παραιτούμαι  Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παραιτείσαι;  Ωραία, συνάδελφος  
Βαϊλάκης . 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Και εγώ παραιτούμαι . 
 
ΠΡΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παραιτείσαι, συνάδελφος  Χαρωνίτης , 
ακολουθούμε  τη  σειρά, Χαρωνίτης , Χαρωνίτης  λοιπόν  στο  βήμα. 
 Συνάδελφε  μέχρι πέντε  λεπτά, κάνε την  τοποθέτησή  σου , 
παρακαλώ όμως  ησυχία. 
 
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ:  Ούτε  πέντε  λεπτά δεν  χρειάζομαι , πολύ  λιγότερο . 
 Καταρχάς  εγώ δεν  μπορώ να καταλάβω κάτι, όσον  αφορά με  το  
συνάδελφο  τον  Ποβάσκη  τόσα χρόνια δεν  ήτανε  Πρόεδρος  της  
Αντιπροσωπείας ;  Τώρα θυμήθηκε  να κάνει τα ερωτήματα;  
 Όσον  αφορά για τον  Πρόεδρο  είστε  νέος  σαν  Πρόεδρος , 
σίγουρα κάποια δεν  θα τα πω λάθη , κάποια πράγματα δεν  θα γίνουνε  
απολύτως  όπως  πρέπει.  Νομίζω ότι σιγά – σιγά στην  πορεία και με  
καλή την  πίστη  θα τα βρούμε . 
 Όσον  αφορά το  έργο της  Διοικούσας  επειδή εγώ προς  το  παρόν  
έχω χάσει μία – δύο  Διοικούσες  και αυτό  αποκλειστικά και μόνο  για 
λόγους  υγείας , εγώ βλέπω ότι γίνεται μία πανσπερμία προτάσεων  και 
ενεργειών .  Θέλω να συνεχίσουνε  και ακόμα πιο  δυνατά, είμαι 
ικανοποιημένος  από  αυτά που  βλέπω, βλέπω ένα πολύ  φιλικό  κλίμα 
και ένα κλίμα σύμπνοιας , δεν  θα το  έλεγα ακριβώς  σύμπνοιας  αλλά 
τέλος  πάντων  ότι όλοι θέλουνε  να προσφέρουνε  από  το  κομμάτι τους  
χωρίς  να έχουνε φραγμούς  και να είναι όλοι, να συζητάνε  επί 
τάπητος  και αυτό  με  ικανοποιεί. Και βλέπω ότι ενώ ας  πούμε  
πραγματικά τα θέματα που  προκύπτουν  είναι συνεχόμενα και 
υπερβολικά πολλά, βλέπω ότι τουλάχιστον  σε  αυτό  το  κομμάτι 
αντιδράν  σε  ένα καλό  βαθμό . 
 Πάντα  υπάρχουν  περιθώρια βελτίωσης , αλλά δεν  μπορώ να 
καταλάβω πραγματικά τον  πόλεμο  που  δέχονται  όλοι εδώ μέσα εκ  
των  ουκ  άνευ.  Έχουμε  πολύ  πιο  σημαντικά θέματα να συζητήσουμε , 
νομίζω ότι η  αποποινικοποίηση  είναι πολύ  σημαντική  και το  δεύτερο  
θέμα που  έχουμε  και αυτή  τη  στιγμή  έχει πάει 9:15, όπως  το  πάμε  
μας  βλέπω να πηγαίνουμε  9:30 και 10:00 παρά, και δεν  θα έχουμε  
μπει στα θέματα, τα σημαντικά θέματα.  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Χαρωνίτη συμφωνώ 
απόλυτα μαζί σου  και πάμε  στον  επόμενο  ομιλητή  το  συνάδελφο  
Κασαπάκη. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Επανέρχομαι στο  θέμα της  τράπεζας  αίματος , 
εύχομαι μέχρι που  να μπορώ να δίνω αίμα να δίνω και να μου  είναι 
αχρείαστο .  53 άτομα είμαστε  μέσα στην  αίθουσα, όσοι δεν  μπορούν  
αυτοί καθ ’  αυτοί τουλάχιστον  τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  να δώσουν  
αίμα, να βρούνε κάποιον  άλλο αντ ’  αυτού  να δώσει. Διότι οι νέοι 
συνάδελφοι μια ζωή  κατηγορούνε  τους  παλαιούς  τι κάνουνε  οι 
παλαιοί για τους  νέους . 
 Τη  στιγμή  που  υπάρχει λοιπόν  αυτή  η  τράπεζα αίματος  και τα 
πρώτα τα οποία, οι πρώτες φιάλες  οι οποίες  δόθησαν , δόθησαν  από  
γηραιότερους , θεωρώ ότι είναι μέλημα των  νέων  να αποδείξουνε ότι 
όντως  και αυτοί σέβονται  το  μέλλον  τους , να αρχίσει αυτή  η  
προσφορά .  Διότι το  αίμα πολύ  καλά γνωρίζουμε  όλοι ότι είναι κάτι το  
οποίο  είναι τόσο  πολύτιμο  και δυσεύρετο.  Και από  τώρα και ύστερα 
επειδή ίσως  ήμουνα και από  τους  πρωτεργάτες τότε  για τη  
δημιουργία της  τράπεζας  αίματος , θα είναι μόνιμη  επωδός, διότι 
ανεξάρτητα αν  το  είπε τώρα ο  Πρόεδρος  ήθελα έτσι να τοποθετηθώ.  
Τι γίνεται με  την  τράπεζα αίματος , γιατί δεν  υπάρχει προσέλευση , 
γιατί δεν  υπάρχει προσφορά ;  Για να μην  κατηγορούμε  και να λέμε  
μια ζωή  οι άλλοι μας  φταίνε και μια ζωή  οι ξένοι μας  φταίνε και μια 
ζωή  οι άλλοι και εμείς  οι ίδιοι τι κάναμε ; Μια φιάλη  αίμα δεν  κοστίζει 
τίποτα.  Αχρείαστη  να είναι όλη , μακάρι να δίνω μέχρι που  να μπορώ 
και ποτέ  να μην  το  πάρω πίσω.  

Θα ήθελα λοιπόν  από  την  Αντιπροσωπεία να το  υιοθετήσει ένας  
αυτός  καθ ’  αυτός  και να το  προσπαθήσει.  Κλείνω αυτό  το  θέμα. 

Επανέρχομαι στην  ομάδα των  τεσσάρων  συναδέλφων , μιλάμε  
όλοι για ανάπτυξη , όλοι λέμε  ότι δεν  υπάρχουν  στελέχη , δεν  υπάρχει 
κόσμος , δεν , δεν…, για να προχωρήσει μπροστά παρά το  όλοι μιλάνε 
για ανάπτυξη , αλλά αυτή  η  ανάπτυξη  για να γίνει χρειάζεται κάποιο  
κόσμο , κάποιος  κόσμος  ο  οποίος  να δουλέψει. Η  κατηγορία η  οποία 
μας  ειπώθηκε  εντός  παρενθέσεως , όταν  πήγαμε  στις  Βρυξέλες ήταν , 
ότι στην  Ελλάδα δεν  υπάρχουν  ολοκληρωμένα, οριακές  μελέτες  για 
να δημοπρατηθούν  και να προχωρήσουν  τα έργα.  Πώς  είναι δυνατόν  
αυτές  οι μελέτες  να προωθηθούν  και να εκτελεστούν  τα έργα;  Ίσως  
αφού  νόμιζαν , γιατί βρε  παιδί μου  δεν  μπήκε  στην  προκήρυξη  και 
ένας  όρος  να λέει ότι, ξέρεις  πρέπει να είναι πάνω αυτό  τον  αριθμό  
αλλιώς  η  προκήρυξη  θεωρείται μη  νόμιμη ;   

Κάπου  νομίζω ότι σηκώνει πολύ  νερό  και δεν  θέλω να μπω σε  
δεύτερες σκέψεις , έτσι μια αφελή  σκέψη  ενός  ηλίθιο  Έλληνα πολίτη , 
το  χρώμα ακόμα παίζει σημασία;  Δηλαδή  δεν  έχουμε  μάθει τίποτα;  
Δεν  διδαχτήκαμε  τίποτα από  το  χρώμα που  τόσα χρόνια μας  
ταλάνισε ;  

Θεωρώ λοιπόν  ότι το  Επιμελητήριο  πρέπει να παίρνει θέση  σε  
αυτά τα πράγματα και όχι να λέει ότι, ξέρεις  δεν  πήραμε  θέση  και 
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καλά κάναμε  και δεν  πήραμε . Κάποια στιγμή  το  χρώμα πρέπει να το  
καταπολεμήσουμε , διότι το  χρώμα μας  έφερε  εκεί που  μας  έφερε  και 
πολύ  καταλαβαίνετε  τι θέλω να πω με  το  χρώμα.  Ο  νοών  νοείτω, σας  
ευχαριστώ.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ το  συνάδελφο  
Κασαπάκη, ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ο  συνάδελφος  ο  Χωραφάς  πού  είναι; 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Εδώ είμαι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Μπράβο  ναι, εντάξει. 
 Εγώ συνάδελφε  έχω μάθει να ακούω με  μεγάλη προσοχή  τους  
συναδέλφους  και πραγματικά θέλω να πω ότι ίσως  δεν  ήτανε  ο  πιο  
δόκιμος  όρος  η  έκφραση  που  χρησιμοποίησα και το  δέχομαι, όμως  
έχω να σου  δώσω μια συμβουλή , δεν  είναι οι λέξεις  που  μπορούν  να 
δώσουν  το  άσχημο  περιεχόμενο , είναι το  περιεχόμενο που  
κουβαλάει, δηλαδή  αν  η  έκφρασή  μου  ήταν  άστοχη  και την  παίρνω 
πίσω, η  στάση  του  Προέδρου ήτανε  απαράδεκτη και αναντίστοιχη  με  
τη  θέση  που  κατέχει. Βέβαια η  θέση  που  κατέχει προϊόν  συναλλαγής  
είναι, αλλά ακόμα και έτσι δεν  έχει κανένα δικαίωμα να αδιαφορεί και 
η  ιδιαίτερα όταν  πρόκειται για καυστικά σχόλια συναδέλφου .  Ένας  
λόγος  παραπάνω, να απαντήσεις  κύριε . 
 Και δεύτερον , θα σας  ενημερώσω κάτι συνάδελφε , γιατί η  
παράταξή  σου  συχνά λείπει… 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Ζήτησα κάτι; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όχι, όχι συνάδελφε  με  συγχωρείς , με  συγχωρείς  δεν  σε  
διέκοψα, επειδή η  παράταξή  σου  δεν  συνηθίζει να τοποθετείται, η  
παράταξή  σου , δυστυχώς  μόνο  μια φορά είδα από  την  παράταξή  σου  
που  έκανε  παραίτηση  και έφυγε , διότι λέει κατήγγειλε  κάτω από  το  
τραπέζι συνεργασίες . 
 Όσον  αφορά το  ψήφισμα αυτό  θα σας  πω και κάτι άλλο που  το  
ξεχάσατε, ενώ εγκρίθηκε  το  ψήφισμα δέκα μέρες  μετά δεν  είχε  πάει 
πουθενά λέει, γιατί ο  υπάλληλος  αρρώστησε .  Αυτό  είναι 
απαράδεκτο, είναι πρωτάκουστο , είναι βάρβαρο , για να μην  
χρησιμοποιήσω καμιά άλλη έκφραση  δεν  είχε κανένα δικαίωμα να το  
κάνει αυτό  ο  Πρόεδρος .  Όπως  δεν  έχω εγώ κανένα δικαίωμα εφόσον  
εγκρίνει τις  αποφάσεις  της  Αντιπροσωπείας  που  σας  πληροφορώ στο  
99% δεν  συμφωνώ σε  καμία, όμως  δέχομαι και πρέπει να πάνε έξω, 
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για να μάθουν  και οι απέξω ο  κόσμος  τι λέμε  Μανόλη .  Γι ’  αυτό  
επειδή προκαλώ να τοποθετηθείτε  συνάδελφε  Μανόλη . 
 Εδώ θα τα λέτε  όλα και όταν  τα παιδιά από  την  ΔΚΜ  μου  
στέλνουνε  εμένα τα e – mail να έχετε τα κότσια για να μην  πω τίποτα 
άλλο να τα βάζετε  εκεί.  Ξέρετε πολύ  καλά τι λέω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σωστό , σωστό . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όποιος  θέλει να στέλνει, να πει κάτι θα τα λέει εδώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σωστό , συνέχισε  συνάδελφε . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συνεχίζω γιατί μ ’  αρέσει να λέω το  σωστό  και σωστά 
μου  είπε ο  συνάδελφος , ότι η  έκφραση  δεν  ήτανε  σωστή , αλλά όμως  
η  ουσία είναι πολύ  χειρότερη .  
 Προσέξτε να δείτε  τώρα κάτι συνάδελφοι, εδώ πέρα 
βρισκόμαστε , είναι πραγματικά τραγικό  και εγώ θέλω να…, εγώ 
προσπαθώ να κρίνω πάντα πέρα και έξω από  προσωπικά.  Προσέξτε 
συνάδελφοι, μπορεί κάποιος  να με  έχει παρεξηγήσει, δεν  με  
ενδιαφέρει κανείς  προσωπικά, όπως  δεν  θέλω και προσωπικά να με  
κρίνει κανένας , γιατί άμα φύγω από  εδώ τελείωσε, εγώ εκφράζω μια 
άποψη , μια ιδεολογία, μια παράταξη . Και αυτή  θέλω να 
εκπροσωπήσω, έχει το  προσωπικό  στοιχείο  το  δικό μου  γιατί ο  
καθένας  έχει το  δικό του  προσωπικό  στοιχείο , όμως  αυτό  που  θέλω 
να πω είναι το  εξής , ότι βρισκόμαστε  εδώ μπροστά σε  μια καταιγίδα, 
σε  μία κατάσταση  Θεόφιλε  πρωτόγνωρη  μόνο  ο  Πινοσέτ  είχε  πάρει τα 
μέτρα αυτά το  ’78 και δεν  κατηγορώ προσωπικά τον  Παπανδρέου τον  
γιο  ή  του  Καραμανλή τον  ανιψιό  ή  του  Μητσοτάκη  την  κόρη  ή  τον  
ομιλούντα ή  την  Παπαρήγα την  κοντή . 
 Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε  σε  μία επίθεση  πρωτόγνωρη  η  
οποία αύριο  δεν  ξέρω τι θα μας  φέρει και δεν  ζητάω ευθύνες  από  το  
Προεδρείο , ούτε  από  τη  Διοικούσα Επιτροπή .  Δεν  φταίνε αυτοί και 
να σου  πω και κάτι;  Εγώ πιστεύω ότι κανείς  σας  δεν  το  θέλει εδώ, το  
πιστεύω αυτό  εκτός  από  ορισμένους  που  είναι στο  Κεντρικό  ΤΕΕ  που  
διαχειρίζονται δισεκατομμύρια. Πιστεύω ότι και εσείς  το  ίδιο  θέλετε  
μαζί μου , πιθανόν  με  διαφορετικό τρόπο , όμως  δεν  μπορώ να ανεχτώ 
ότι αυτό  είναι απολογισμός  Διοικούσας  Επιτροπής .  Δεν  το  
καταλαβαίνω βρε  παιδιά, προσπαθώ να μπω στη  λογική  του  
ΠΑΣΟΚου , του  Νεοδημοκράτη , του  ανεξάρτητου, του  Συνασπιστή , 
άσε  τους  διαολισμένους  τους  Κομμουνιστές  που  είναι δογματικοί.  
Θέλω να μπω στη  λογική  της  Βάννας , ε , δεν  το  καταλαβαίνω ρε  
αδερφέ.  Όμως  και η  Βάννα πάνε τάτσι μήτσι κότσι, είναι θέμα λέει σε  
ποια σειρά θα το  βάλουμε . 
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 Μα αυτό  είναι το  πρόβλημα ρε  συνάδελφοι;  Εδώ ο  κόσμος  
καίγεται το  καταλαβαίνετε ;  Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  συνάδελφοι έχει 
υποχρέωση , δύναμη  και κόζι να βγει και να πει του  Νομάρχη , κάτσε  
καλά ρε  φίλε  και χαίρομαι  που  ο  Πρόεδρος  χτύπησε  προηγουμένως  
το  χέρι του , έστω και για άλλο λόγο  που  δεν  συμφωνούσα.  Εμένα 
μου  αρέσει να το  κάνεις  αυτό .  Βγήκε  προχθές  ο  Περιφερειάρχης  και 
λέει, για την  πυροπροστασία λέει δεν  έχουμε  λεφτά, άντε  πνίξου ρε  
φίλε  που  δεν  έχετε λεφτά, πού  είναι τα λεφτά δηλαδή ;  Και το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  είναι ο  καθ ’  ύλη  αρμόδιος  να του  πει του  κ . Καρούντζου 
του  οποιουδήποτε Καρούντζου, του  Ξυλούρη , για να μην  
παρεξηγηθώ, και ποιος  βρε  σε  ρώτησε εσένα αν  έχεις  λεφτά;  Αυτό  
δηλαδή  είναι εδώ; 
 Όμως  συμμετέχετε  όλοι σας  στα τραπέζια αυτά, εκεί τι λέει το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο ;  Εδώ λένε, γράψαμε  λέει γράμμα της  
Κυβέρνησης , μα πείτε  μωρέ  στο  Θεό  σας  ορίζω, όταν  το  λέτε  δεν  
ντρέπεστε  μια ολιά δηλαδή ;  Μα γράμματα μωρέ  θα τους  πέμπουμε  
ακόμα;  Δεν  κατέχει ο  Παπανδρέου ο  γιος  ήντα δρόμο  έχουμε  και του  
Καραμανλή ο  ανιψιός  δεν  ήξερε  τι δρόμο  έχουμε ;  Και του  Μητσοτάκη  
η  κόρη  δεν  τον  έχει περάσει;  Κατέχουνε ντο  μωρέ  και δεν  τους  
ενδιαφέρει γιατί δεν  τους  ενδιαφέρει η  υγεία μας , ούτε  για 
ανθρώπους  σκοτώνονται.  Τους  ενδιαφέρουνε μόνο  τα κέρδη  θέλετε  
να το  καταλάβετε ή  δεν  θέλετε ;  Αφήστε  με  εμένα που  είμαι 
δογματικός , γιατί ο  δρόμος  ο  Βόρειος  Οδικός  Άξονας  δεν  έχει γίνει 
εξηγήστε  μου , δώστε  μου , τεχνικό  είναι το  πρόβλημα;  Γεωγραφικό ;  
Είναι θέμα ότι έχουμε  τρελαθεί;  Έγινε για τον  ίδιο  λόγο  που  πίνουμε  
νερό  από  τα ντεπόζιτα, δεν  τους  αποδίδει λεφτά, άμα τους  αποδώσει 
θα τον  κάνουνε  και θα πληρώνουμε  διόδια περισσότερα από  τα 
λιόφυτα του  Καλοκαιρινού  πρέπει να έχεις  για να μπεις  στον  εθνικό  
δρόμο . 
 Αυτή  είναι η  ουσία και λέω τώρα εγώ, ας  πούμε  ότι όλοι 
θέλουμε  να γίνει ο  Βόρειος  Οδικός  Άξονας , τι θα του  γράψετε εδώ 
του  Παπανδρέου ρε  παιδί μου ;  Τι θα του  γράψετε;  Δεν  έχουμε  
δρόμο , μωρέ  δεν  πάνε λέω εγώ από  εκεί που  ήρθανε;  Εγώ τι θα 
έλεγα εδώ;  Αν  ήμουνα εγώ Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας , βέβαια 
δεν  έχω τις  ικανότητες  φαίνεται ούτε  και το  κόζι να πείσω, θα έλεγα 
όμως  συνάδελφοι (…) εδώ πέρα, διότι εδώ αν  δεν  κατεβούμε  στο  
δρόμο  να πιάσουμε  τον  Πρωθυπουργό , τον  Υπουργό , τον  κάθε από  
εδώ να του  πούμε  τώρα επιτόπου  θέλουμε  τώρα, αλλιώς  δεν  γίνεται 
τίποτα. 
 Συμφωνώ με  αυτό  που  λέει ο  Μανόλης , εδώ μας  έχουν  
ξεβρακώσει με  το  συμπάθιο , επιτρέψτε  μου  την  έκφραση  και πριν  
ενάμιση  χρόνο  το  κατάγγειλα στο  Νομαρχιακό Συμβούλιο  που  
κατατίθενται  τα λεφτά το  όνομα των  Ανωνύμων  Εταιρειών  και οι 
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ΠΑΣΟΚατζήδες  μωρέ  θα την  πατήσουνε  το  καταλαβαίνετε  ή  δεν  το  
καταλαβαίνετε ;  Και οι μελετητές  συνάδελφοι που  ψηφίζουν  το  
ΠΑΣΟΚ  με  γεια τους  με  χαρά τους , αυτοί πεινάνε  βρε  συνάδελφοι. 
 Εγώ γνωρίζω παιδιά και προσέξτε ξέρετε γιατί φοβάμαι;  Γιατί 
άμα βλέπω τους  κυβερνητικούς  και δεν  έχουνε δουλειά λέω, εδώ θα 
πεθάνουμε  όλοι, δεν  γίνεται.  Ο  καπιταλισμός  συνάδελφοι είναι πολύ  
σκληρός , είναι πέρα και πάνω από  το  δικό μου  θέλω και το  δικό σου  
πιστεύω.  Το  κέρδος  των  μονοπωλίων  δεν  κοιτάζει κανένα στη  φάτσα 
και εμένα με  τρομάζει και αγωνιώ και το  δηλώνω εδώ και ζητάω από  
όλους  τους  συναδέλφους  να αντισταθούμε , γιατί αλλιώς  αύριο  θα 
ερχόμαστε  εδώ και δεν  θα έχουμε  ούτε  καν  θέμα να συζητήσουμε .  

Το  καταλαβαίνετε  ότι στο  γραφείο  μου  έχει να μπει μέσα 8 
μήνες  πελάτης ;  Αυτό  η  Διοικούσα ή  και εγώ η  Αντιπροσωπεία 
ντρέπομαι – το  λέω – λόγω τιμής  όταν  μου  μιλάνε συνάδελφοι δεν  
κάνω τίποτα. Ψέματα το  λέω;  Σε  πληροφορώ ότι σήμερα πήγα σε  
ένα γιατρό  να μου  κάνει εξέταση , ξέρετε τι μου  είπε ρε  παιδιά;  Καλός  
ο  άνθρωπος , μου  λέει ρε  Κώστα άμα σου  γράψω την  εξέταση  που  
έκανες  δεν  θα πάρεις  φράγκο.  Γράψε  μου  λέει ψεύτικη  εξέταση , όχι 
ρε  φίλε  του  λέω αφού  μου  έκανες  αυτό  το  πράγμα, δεν  παίρνεις  τα 
λεφτά λέει. Ακούστε  ρε  παιδιά θα τρελαθώ εδώ πέρα, αυτοί κλέβουνε  
να πούμε  δισεκατομμύρια στο  ΤΣΜΕΔΕ  και παίρνουνε  όσα λεφτά 
μπορείτε να φανταστείτε  και πάλι ο  συνάδελφος  ο  Πρόεδρος  ο  ίδιος , 
το  ίδιο  θα του  κάνουνε  και σου  λέει, όχι γράψε  λέει ψεύτικη  εξέταση  
για να πάρεις  30 ευρώ. Όχι βρε  κουμπάρε , δηλαδή  αυτοί κλέβουνε  
ότι δεν  μπορεί να φανταστείτε  και εμάς  μας  λένε κάντε  ακόμη  και 
ατιμίες , το  καταλαβαίνετε  που  έχουμε  φτάσει; 

Άρα εγώ – κλείνω – λέω το  εξής , κατανοώ ότι ορισμένα 
πράγματα τυπικά πρέπει να γίνουνε  και να σου  πω ρε  Πρόεδρε 
Γιώργη, αυτό  δηλαδή  που  σε  πείραξε είναι το  ύφος  επειδή μίλησε  
στον  ενικό ; Εμένα ξέρεις  τι με  πείραξε ;  Με  πείραξε  η  ουσία του  
γράμματος  και η  στάση  της  ΑΜΑΚ  όλο  το  χρονικό  διάστημα εδώ με  
ενοχλεί, που  είναι ΠΑΣΟΚ  και δεν  το  λένε. Και ξέρετε, ρε  παιδιά εγώ 
είμαι ειλικρινής , κάντε  μου  κριτική  στις  απόψεις  μου  ρε  παιδιά, κάντε  
μου  κριτική  στις  απόψεις  μου , άστε το  ύφος  και το  προσωπικό  και το  
τέτοιο , κάντε  μου , ναι εσείς , εσείς  αγαπητοί συνάδελφοι και το  λέω με  
αγάπη , συμφωνείτε  σε  όλα με  τους  συναδέλφους  της  πλειοψηφίας , 
απλά έχετε διαφορετική με  ποια σειρά, με  ποιο  τρόπο , με  ποιο  
στυλάκι θα το  βάλουμε , έτσι είναι η  ουσία ρε  γαμώτο.  

Εγώ αν  συμφωνούσα δεν  θα ντρεπόμουνα ποτέ  να πω, ναι 
συμφωνώ μαζί σας , συμφωνώ με  τον  Πρόεδρο , συμφωνώ με  τον  
Σωμαράκη , γιατί να το  κρύψουμε  άλλωστε ; Πού  διαφωνείτε ρε  παιδιά;  
Στη  σειρά;  Στην  ουσία;  Και να σας  κάνω και κριτική  σοβαρή , δύο  
φορές  δεν  πατήσατε  ως  (…) απαράδεκτο, απαράδεκτο, δεν  το  
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δέχομαι με  τίποτα. Όπως  είναι απαράδεκτη η  στάση  της  ΔΚΜ  που  
έχει καιρούς  και ζαμάνια να έρθει εδώ, γιατί δεν  κατάλαβα ποιοι είστε  
εσείς  δηλαδή  που  δεν  πατάτε…  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Και όχι μόνο  επί της  ουσίας , αλλά και τακτικά. 
 Εμείς  συνάδελφοι το  καταψηφίζουμε , όχι γιατί… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιο  πράγμα; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αν  θα μπει σε  ψηφοφορία αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο  να μπει, ποιο ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Τον  απολογισμό  δράσης, όχι γιατί, δεν  ξέρω αν  μπει σε  
ψηφοφορία και δεν  ξέρω.  Ξέρετε γιατί το  καταψηφίζω;  Διότι, όχι 
διότι αυτά που  κάνουνε  δεν  γίνανε σωστά και με  διαδικασίες , διότι 
κατά την  παράταξή  μας  δεν  έχουνε καμία σχέση  με  τα πραγματικά 
προβλήματα των  μηχανικών , ευχαριστώ πάρα πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστούμε  συνάδελφε  
Ξυλούρη , τώρα πριν  μιλήσει η  συναδέλφισσα Βρέντζου  και να 
προχωρήσουμε  τη  διαδικασία, αισθάνομαι  ότι πρέπει να πω κάτι, 
διότι δεν  θέλω να πω την  λαϊκή  ρήση , σχετικά με  κάποια θέματα που  
μπαίνουνε  στην  Αντιπροσωπεία. Και επειδή αναφέρθηκε  – 
συνάδελφοι παρακαλώ πολύ  – και επειδή αναφέρθηκε  ένα θέμα, ναι, 
ναι, αμέσως  μετά, αμέσως  μετά. Επειδή  αναφέρθηκε  ένα θέμα, 
κάποιος  έστειλε ένα e-mail λέει στον  συνάδελφο  τον  Ξυλούρη .  Καλά 
δεν  μπορούσε  το  θέμα αυτό  να το  φέρει εισήγηση  στον  Πρόεδρο  της  
Αντιπροσωπείας  και να μπει;  Δεν  μπορούσε ;   Έχεις  δίκιο  
συνάδελφε , βεβαίως  και έχεις  δίκιο , έχεις  απόλυτο  δίκιο , αυτός  που  
το  έκανε  και η  παράταξη  που  ανήκει, έχεις  απόλυτο  δίκιο . Πού  είναι η  
παράταξη  να φέρει το  θέμα εδώ; 
 Να θυμίσω κάτι άλλο, με  βάση  τον  κανονισμό  γιατί 
κατηγορούμαι  και για τον  κανονισμό , ένα λεπτό  συνάδελφοι, να 
κατηγορούμαι  και τον  κανονισμό  να τα λέμε  και όλα έτσι; Λέει μέσα 
στο  άρθρο  4 παράγραφος  5 ότι, η  ημερήσια διάταξη  των  θεμάτων  
που  θα συζητήσει η  Αντιπροσωπεία και η  σειρά συζήτησης  γίνεται 
από  τον  Πρόεδρο .  Στην  ημερήσια διάταξη  περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά θέματα που  έχει ζητήσει η  Διοικούσα Επιτροπή , 
υποχρεωτικά, του  Περιφερειακού  Τμήματος , το  1/10, προσέξτε με  
σας  παρακαλώ δεν  κάνω χάρη  σε  κανένα αλλά προσέξτε το  γιατί μου  
λέτε  ότι δεν  εφαρμόζουμε  τον  κανονισμό , το  1/10 των  μελών  του  
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Περιφερειακού  Τμήματος , δηλαδή  6, η  Νομαρχιακή Επιτροπή  του  
Περιφερειακού  Τμήματος .  
 Δηλαδή  συνάδελφοι αν  θυμάστε  τη  δεύτερη συνεδρίαση  που  
κάναμε  πέρυσι το  καλοκαίρι, είχαμε  πει ότι ο  καθένας  έχει άποψη  και 
θα πρέπει να εκφράζεται, άρα έστω και ένας  άμα φέρει ένα θέμα, με  
εισήγηση  θα συζητηθεί.  Π .χ. Ο  Σωμαράκης  έφερε  ένα θέμα, 
συζητείται.  Το  άλλο  θέμα που  είπατε για Δι@ύγεια αμοιβών  
επιτροπών  πού  είναι η  εισήγηση  συνάδελφοι;  Και ανοιχτά μέμφομαι  
την  παράταξη  η  οποία υποτίθεται θα το  έφερνε και έχεις  δίκιο  
συνάδελφε  Ξυλούρη . Να το  φέρει το  θέμα εγγράφως , όχι έστειλα 
κάπου , κάποτε , ένας , εισήγηση . Όταν  δεν  υπάρχει εισήγηση  στο  
Προεδρείο  δεν  συζητείται το  θέμα. Αλλά μην  αδικείτε όμως  και το  
Προεδρείο  συνάδελφε  Σωμαράκη  και συνάδελφε  Ξυλούρη  όταν  μας  
λέτε  ότι δεν  συζητάμε  τα θέματα. Διότι κανονικά αν  εφαρμόζαμε  τον  
κανονισμό  δεν  έπρεπε να βάλουμε  τα δικά σας  θέματα , δυστυχώς , 
διότι χρειάζονται έξι μέλη  να τα υποβάλλουν  τα αιτήματα αυτά. Αυτό  
λέει ο  κανονισμός , αλλά δεν  κολλάμε  στην  τυπολατρία. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Άρα εμείς  σαν  παράταξη  που  είμαστε  δύο  μέλη  δεν  
μπορούμε  να κάνουμε  τίποτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έτσι δεν  λέει ο  κανονισμός ;  Ο  
κανονισμός  έτσι δεν  λέει;  Εγώ τον  έβγαλα;  Το  1/10 των  μελών  λέει 
αγαπητέ  συνάδελφε , μην  με  κατηγορείτε  λοιπόν  ότι δεν  εφαρμόζουμε  
τον  κανονισμό , τον  εφαρμόζουμε  και σε  κάποιες  περιπτώσεις  
ιδιαίτερα ελαστικά. 
 Λοιπόν , σας  ευχαριστώ πολύ  για την  παρέμβαση , καταρχήν  
συνάδελφε  προς  Θεού  δεν  είπε κανείς  να μην  πεις  την  άποψή  σου  
και το  θέμα σου  συζητείται σήμερα, δεν  έβαλε  κανείς  τέτοιο  θέμα, 
αλλά μην  κατηγορούμε  και το  Προεδρείο  ότι δεν  εφαρμόζει τον  
κανονισμό , προς  Θεού  τώρα έτσι;  Για όνομα του  Θεού , όλοι να 
μιλήσουμε , όλοι να φέρουμε  θέματα και για το  άλλο θέμα βεβαίως  
όποιος  θέλει να φέρει ένα θέμα για Δι@ύγεια αμοιβών  εισήγηση , άνευ 
εισηγήσεως  δεν  συζητείται θέμα. 
 Συναδέλφισσα Βρέντζου  παρακαλώ, συναδέλφισσα Βρέντζου  
έχετε το  λόγο . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Εγώ θα συμφωνήσω με  τον  Κώστα τον  Ξυλούρη  στο  ότι 
ο  απολογισμός  της  Διοικούσας…, τι γίνεται ρε  παιδιά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι θα ησυχάσετε ; Περνάει 
η  ώρα και δεν  συζητάμε  τίποτα, παρακαλώ ησυχία, συγγνώμη  μια 
παρατήρηση , βλέπετε  οι ίδιοι και οι ίδιοι είμαστε  πάντα, μετά τις  



Συνεδρίαση  7η   επαναληπτική          8η ς   Ιουνίου   2011                  σελίς    60 

 

10:00 οι ίδιοι και οι ίδιοι και προς  θλίψη  μου  συνάδελφοι οι ίδιοι και 
οι ίδιοι μιλάμε  κάθε φορά. Πού  είναι οι άνθρωποι;  Πού  είναι οι 
συνάδελφοι; Θλίψη  είναι αυτό . 
 Συναδέλφισσα έχεις  το  λόγο . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Συνάδελφε  μας  έχεις  μπερδέψει, πότε  τοποθετείσαι 
πότε  λες  απόψεις , όποτε  θέλεις  λες  εδώ έτσι;  Έχεις  πάρει αέρα 
τελικά δεν  είσαι τόσο  καινούριος  όσο  λένε. 
 Εγώ θα συμφωνήσω με  τον  Κώστα τον  Ξυλούρη  και θα πω σε  
ποιο  πράγμα, ότι ο  απολογισμός  και ο  ενθουσιασμός  πραγματικά που  
βγήκε  για τον  απολογισμό  δεν  μπορώ να πω ότι μπορώ να τον  
συμμεριστώ.  Και θα πω γιατί.  Καταρχήν  όντως  γίνονται  πράγματα 
εγώ δεν  διαφωνώ, αλλά αυτή  η  συγκυρία που  ζούμε  είναι πραγματικά 
απίστευτη , δηλαδή  από  το  Κεντρικό  ΤΕΕ  έχουνε βγει πολύ  σοβαρά 
ζητήματα.  Τι θα γίνει με  το  ΤΕΕ , θα γίνει ένωση  με  όλα τα 
Επιμελητήρια;  Πώς  θα εξελιχθεί;  Προεδρικά Διατάγματα, Παιδεία, 
δικαιώματα, αμοιβές  που  τρέχουν  Προεδρικά Διατάγματα που  δεν  
ξέρουμε τι θα γίνει από  1/7ου , ποιος  καταθέτει, τι καταθέτει, ποιος  
ελέγχει, δεν  έχουν  βγει σημαντικές  αμοιβές . 
 Πολλή  αισιοδοξία σε  σχέση  με  τη  δημόσια διοίκηση , κατάλαβα, 
διαισθάνθηκα, ενώ συζητάμε  και έχουνε βγει τα Προεδρικά 
Διατάγματα της  Αποκεντρωμένης , το  οποίο  βγήκε  τέλη  του  Δεκέμβρη  
και σήμερα μάλιστα πήρα έγγραφο  ότι, κατόπιν  μελέτης  και επειδή 
έχει προβλήματα, ξαναβγαίνει μες  στον  Ιούλιο . Σε  ποια κατεύθυνση  
κανείς  δεν  ξέρει.   
 Το  Προεδρικό  της  Περιφέρειας  με  έγγραφό  μας , το  Προεδρικό  
Διάταγμα για την  Περιφέρεια, έχουμε  ήδη  45 – 50 πόσα τμήματα μόνο  
στην  Ανατολική  Κρήτη  που  δεν  έχουνε καν  Προϊσταμένους .  
Υποστελέχωση  προσωπικού , 60 υπάλληλοι με  παράλληλα 
καθήκοντα, οργανικές  θέσεις  πάνε από  το  κακό στο  χειρότερο , για 
ποια δημόσια διοίκηση  μιλάμε ;  Για ποια αισιοδοξία σε  σχέση  με  όλα 
αυτά;  Οι δήμοι φτιάχνουν  τους  οργανισμούς  τους  στείλαμε  έγγραφο  
να μας  πουν  να πούμε  απόψεις , να δούμε  τι γίνεται, μας  απάντησε  
μόνο  ο  Δήμο  Βιάννου , κανείς  άλλος .  

Ακόμα και συνάδελφοι μας  που  είναι Δήμαρχοι δεν  θεώρησαν  
σκόπιμο  να πούμε  απόψεις , κυνηγάμε  να δούμε  τι έχουνε βγάλει, 
μέχρι στιγμής  συρρίκνωση  τεχνικών  υπηρεσιών , είναι δήμοι που  δεν  
ακολουθούν  ούτε  καν  αυτές  τις  προδιαγραφές  που  έβγαλε η  ΕΤΑΑ  και 
που  δίνουν  μια στοιχειώδη  λογική . Θέλουν  ένα Διευθυντή , δεν  
θέλουνε  καν  μηχανικό. 

Αυτή  είναι η  κατάσταση , δεν  μπορώ να συμμεριστώ λοιπόν  αυτή  
την  αισιοδοξία τα πράγματα πραγματικά είναι πάρα πολύ  δύσκολα 
και πάμε  για άλλα πράγματα, πάμε  για μηχανικούς  που  δεν  τους  
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θέλουμε  στην  ουσία, αυτό  μας  είπε μια συνάδελφος  στο  Λασίθι όταν  
πήγαμε  την  προηγούμενη βδομάδα, δεν  μας  θέλουνε .  Αυτή  είναι η  
πραγματικότητα. 

Και σήμερα διάβασα το  παρατηρητήριο  και το  έγγραφο  προς  τον  
Πρωθυπουργό  και λέμε  να φτιάξουμε  την  ΚΡΗΤΗ  Α .Ε . ή  τέλος  
πάντων  μια άλλη  δομή  να πάει μπροστά ο  ΒΟΑΚ . Θα το  
ξανακούσουμε  ναι, αλλά εγώ διαφωνώ και η  ΕΜΔΥΔΑΣ διαφωνεί και 
οι συνάδελφοι του  δημοσίου  διαφωνούνε, ήδη  έχουνε στείλει και απ ’  
ότι μάθαμε  δεν  ξέρω αν  αληθεύει, το  λέω με  επιφύλαξη  ο  Δήμος  
Ηρακλείου  είπε ότι έχει πάρα πολλούς  μηχανικούς  και καλό είναι να 
ενταχθεί στις  διατάξεις  που  θα αρχίσουν  να απολύουνε  οι 
χρεωκοπημένοι δήμοι. 

Αυτή  είναι η  κατάσταση , δεν  θα πω περισσότερα πάνω σε  αυτό , 
αλλά σε  σχέση  με  τη  σύμβαση  που  έγινε  με  την  Περιφέρεια και γι ’  
αυτό  το  πακέτο  που  ρώτησα κατά τη  γνώμη  μου  και το  έχω πει και 
άλλες  φορές  εδώ, αυτό  είναι μία μελέτη  η  οποία θα έπρεπε να έχει 
δοθεί και θα έπρεπε να έχει δοθεί να φτιαχτεί και να λειτουργεί και 
μετά, γιατί το  πρόβλημα με  αυτές  τις  βάσεις  δεδομένων  είναι, δεν  
είναι το  μόνο  να φτιαχτεί, το  να φτιαχτεί αν  θέλετε  είναι το  εύκολο . 
Είναι πως  θα λειτουργήσει η  δημόσια διοίκηση  και με  ποιες  δομές  για 
να δίνει τα στοιχεία, που  δεν  ξέρουνε ούτε  οι ίδιες  οι υπηρεσίες  που  
τα έχουνε και τι έχουνε για να τα δώσουνε  και το  δεύτερο είναι πως  
αυτοί καθημερινά θα γίνεται σύγχρονοι, θα μπαίνει το  κάθε τι που  
λειτουργεί. 

Όταν  λοιπόν  οι δομές  είναι τέτοιες  που  αυτή  τη  στιγμή  
καθημερινά το  τεχνικό  αντικείμενο  μειώνεται στη  δημόσια διοίκηση  
και αρχίζει να…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει συγχρόνως  με  τον  κ . 
Πρόεδρο) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μη  μιλάτε , μη  μιλάτε  συνάδελφοι. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  ..το  διοικητικό, πέστε  μου  εσείς  πώς  θα λειτουργήσει 
αυτό  το  πράγμα. Ακόμα και εάν  το  φτιάξει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
που  στην  ουσία για μένα παίζει το  ρόλο του  μελετητή  και όχι του  
συμβούλου .  Εδώ συμφωνώ με  την  τοποθέτηση  της  Ειρήνης , που  
πραγματικά μπορεί να παίξει ένα ρόλο το  Επιμελητήριο , δεν  θεωρώ 
ότι πρέπει να είναι αυτός , δεν  θεωρώ δηλαδή  ότι πρέπει να κάνει το  
ρόλο της  μελέτης , το  έχουμε  συζητήσει πολλές  φορές  εδώ αυτό  και 
ξανά είχα τοποθετηθεί σε  σχέση , είναι μελέτη , είναι μελέτη  αυτό  το  
πράγμα. 
 Εν  πάση  περιπτώσει δεν  είναι συμβουλευτικό , το  να ετοιμάζεις  
μια βάση  δεδομένων  και να την  παραδόσεις , ένα κομμάτι της  
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σύμβασης  που  είχε  η  Ειρήνη ήτανε  αυτό , έτσι δεν  είναι Ειρήνη;  Ήταν  
να ετοιμάσεις  το  κομμάτι αυτό  και να το  παραδόσεις . Είναι μελέτης . 
 Λοιπόν , τέλος  πάντων , εγώ αυτό  που  θέλω να πω είναι ότι, 
πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ  δύσκολα, εμείς  
τουλάχιστον  το  βιώνουμε  καθημερινά και βλέπουμε  και που  πάει, 
βλέπουμε  που  πάει, δεν  θα μιλήσω καθόλου  για μισθολογικά θέματα, 
δεν  θα μιλήσω, που  καθημερινά έρχονται  χαρτιά με  μειώσεις  μισθού , 
πριν  καν  το  ενιαίο  και όλα αυτά που  βλέπετε  στην  τηλεόραση , αλλά 
θα μιλήσω ότι αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  κρίση  θεσμών , αξιών  και πάμε  
πραγματικά, ο  δημόσιος  τομέας  δεν  ξέρω κατά πόσο  θα συζητάμε  
αύριο  ή  μεθαύριο  ή  μετά από  ένα χρόνο  για το  τι υπάρχει, 
τουλάχιστον  στο  επίπεδο  των  τεχνικών   υπηρεσιών  και αυτό  είναι 
πολύ  σημαντικό  ζήτημα. 
 Αν  το  συνδυάσει κανείς  με  αυτά που  γίνονται  στο  Επιμελητήριο , 
δεν  θα ξέρουμε καν  αν  είμαστε  εδώ του  χρόνο  σαν  Αντιπροσωπεία 
και αυτά πρέπει να τα δούμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστούμε  
συναδέλφισσα Βρέντζου , ο  συνάδελφος  Αντωνογιαννάκης  είχε  
ζητήσει το  λόγο ; 
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Ευχαριστώ Πρόεδρε. 
 Ειλικρινά είναι η  πρώτη  φορά που  βγαίνω στο  βήμα να μιλήσω 
στην  Αντιπροσωπεία, βέβαια έχουν  συσσωρευτεί πολλά μέσα μου  σε  
αυτές  τις  8 Αντιπροσωπείες που  έχουνε γίνει.  Τέλος  πάντων  δεν  θα 
σας  καθυστερήσω, θα μιλήσω δυο  – τρία λεπτά, συνάδελφε  
αρνήθηκες  να μιλήσω όμως  πρώτα αν  και Χημικός  Μηχανικός , κακώς  
το  έκανες  αλλά τέλος  πάντων . 
 Καταρχήν  θέλω να ρωτήσω τον  κ . Σωμαράκη  διότι αναφέρθηκε  
για την  εκδήλωση  των  Χημικών  Μηχανικών  και είπε ότι, θα μιλήσουμε  
έτσι αυθαίρετα και χωρίς  κανένα πρόγραμμα και χωρίς  έτσι ασαφές  
θα κάνουμε  μία εκδήλωση .  Συνάδελφε  Σωμαράκη  βέβαια μπορεί να 
έχετε δίκιο  διότι δεν  έχουνε σταλεί ακόμα το  επίσημο  πρόγραμμα με  
τους  ομιλητές , η  οποία αναφέρεται μέσα για το  τι θα μιλήσει ο  
καθένας  και τι θα πει.  Θα έπρεπε λοιπόν  πρώτα να περιμένετε το  
πρόγραμμα της  εκδήλωσης  και μετά να  απαντήσετε  και να 
θεωρήσετε ότι δεν  έχει νόημα αυτή  η  εκδήλωση . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου)…, 
να καταλαβαίνουμε  τι λέμε . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Κάτσε , κάτσε  να τελειώσει. 
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου)…, 
αυτό  είπα. 
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Η  Αντιπροσωπεία, η  Διοικούσα έχει 
ενημερωθεί, αν  δεν  κάνω…, όχι δεν  είπα ότι είστε  ανύποπτος , σας  
στέλνουνε  όμως  επιστολές  να συμμετάσχετε στην  Διοικούσα, όπως  
και εμένα, όπως  και όλων  των  συλλόγων , στέλνονται  επιστολές  σε  
όλους  και μπορεί να συμμετάσχουνε στη  Διοικούσα.  
Μπορούσατε  όταν  τέθηκε  το  θέμα γιατί νομίζω ότι παίρνετε επιστολή  
και εγώ παίρνω επιστολή  και όλοι οι σύλλογοι παίρνουν  επιστολή  με  
τα θέματα που  τίθενται  στη  Διοικούσα κάθε φορά. Θα μπορούσατε  
λοιπόν  να συμμετάσχετε  και να πείτε  την  άποψή  σας , αν  δεν  κάνω 
λάθος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  συνάδελφε  να 
ολοκληρώσουμε . 
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Μα εντάξει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην  κάνουμε , μην  κάνουμε  
συζήτηση  τώρα. 
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Τέλος  πάντων , παρόλα αυτά εγώ κ . 
Σωμαράκη  σας  εκτιμώ σαν  συνάδελφο , διότι με  βρίσκουνε  σύμφωνο  
πολλές  απόψεις  σας  όλο  αυτό  τον  καιρό  που  σας  έχω ακούσει και τον  
αγαπητό  συνάδελφο  τον  Ξυλούρη .  Παρόλα όμως  θέλω να τονίσω 
κάτι, συμφωνώ πράγματι σε  πολλές  από  τις  απόψεις  σας , αλλά η  
στείρα όμως  αντιπαράθεση  πολλές  φορές , την  οποία βέβαια θεωρώ 
ότι θεμιτό , είναι θεμιτό  να υπάρχει η  κριτική , διότι αποτελεί 
ακρογωνιαίο  λίθο  των  δημοκρατικών  θεσμών . 
 Παρόλα αυτά θα ήθελα λίγο  εκτός  από  την  αντιπαράθεση  και 
την  κριτική  που  σαφώς  εγώ συμφωνώ και αυτό  είναι σημαντικό  για να 
λειτουργούν  σωστά οι δημοκρατικοί θεσμοί, θα ήθελα όμως  και να 
ασχοληθούμε  λίγο  και με…, να καταθέσουμε  και κάποιες  προτάσεις  
σε  αυτά… 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Καταψηφίσατε . 
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Κ . Σωμαράκη , κοιτάξτε  να δείτε  δεν  
αναφέρομαι  προσωπικά… 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα δεν  θα τελειώσουμε  έτσι, δεν  
θα τελειώσουμε  συνάδελφε . 
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Αγαπητέ  συνάδελφε  δεν  αναφέρομαι  σε  
κανέναν , προσωπικά σε  κανέναν  γιατί εξάπτεστε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε . 
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Δεν  είπα κ . Σωμαράκη  ότι δεν  κάνετε  
προτάσεις , σας  είπα κ . Σωμαράκη  ότι δεν  κάνετε  προτάσεις ; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην  κάνουμε  τώρα διάλογο . 
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Εντάξει, εντάξει για όνομα του  Θεού . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  να προχωρήσετε. 
 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  Εγώ δεν  αναφέρομαι  σε  κανέναν  προσωπικά, 
ούτε  έχω με  κανέναν  τίποτα, απλά θεωρώ ότι σαφώς  ξαναλέω πάλι 
δεν  θέλω να γίνομαι κουραστικός , χρειάζεται η  κριτική , αλλά εδώ 
πέρα ήρθαμε  για να προασπίσουμε , εκλεχθήκαμε  όλοι μαζί για να 
προασπίσουμε  τα συμφέροντα των  μηχανικών .  Με  το  να γίνεται αυτή  
η  αντιπαράθεση , η  στείρα κριτική  ορισμένες  φορές , ε , δεν  νομίζω ότι 
ωφελεί και προασπίζει τα συμφέροντα των  μηχανικών , αυτών  
τουλάχιστον  που  μας  εκλέξανε. 
 Αυτά ήθελα να πω, σας  ευχαριστώ πάρα πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε  συνάδελφε , θέλεις  
να κάνεις  μία παρέμβαση ;  Ο  συνάδελφος  Χωραφάς ;  Μια σύντομη  
παρέμβαση  θέλεις  να κάνεις ;  Ωραία. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Επί προσωπικού  είναι τώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην  τώρα, μην  κάνουμε , συνάδελφε  
Σωμαράκη  το  θέμα σου , το  θέμα έτσι όπως  πάει δεν  θα το  
συζητήσουμε  και δεν  θα κάνουμε  συνεχιζόμενη  την  άλλη βδομάδα. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι. 
 Συνάδελφε  Χωραφά έχετε το  λόγο . 
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ΧΩΡΑΦΑΣ:  Ναι, Πρόεδρε ζήτησα μια σύντομη  δευτερολογία 
ορμώμενος  από  τη  δευτερολογία του  συναδέλφου  Ξυλούρη , γι ’  αυτή  
τη  φορά, την  πρώτη  φορά μίλησα αρνητικά προς  αυτόν , αυτή  την  
φορά να μιλήσω θετικά και να υποστηρίξω το  τελείωμα τουλάχιστον  
των  λεγομένων  του , σχετικά με  την  καθημερινότητα των  συναδέλφων  
και τα προβλήματα που  αντιμετωπίζουν  και τι κάνουμε  εμείς  σε  αυτό  
τουλάχιστον  σαν  Αντιπροσωπεία. 
 Νοιώθω ότι υπάρχει έλλειμμα εκεί, νοιώθω ότι δεν  έχουμε  
καταφέρει να στηρίξουμε  όπως  πρέπει τη  δραστηριότητά τους  
γενικότερα, γιατί το  να κάνουμε  μια ομάδα εργασίας  ή  μια σύμβαση  
με  την  Περιφέρεια και όλα αυτά, λύνει το  πρόβλημα προσωρινά για 
τέσσερα άτομα ή  για οχτώ ή  για είκοσι. Όμως  το  πρόβλημα για όλους  
τους  συναδέλφους  γιγαντώνεται και δεν  μπαίνει μια δουλειά για οχτώ 
μήνες  ή  για δέκα μήνες  ή…   
 Όλοι, όλοι τα έχουμε  αυτά τα προβλήματα και δεν  νομίζω ότι 
είναι κανείς  που  δεν  καταλαβαίνει τι λέει. Εκεί λοιπόν  έχουμε  νομίζω 
πολύ  δρόμο  ακόμα να διανύσουμε  και κάνοντας  και την  αυτοκριτική  
μου  αν  θέλετε  που  και σε  αυτό  το  θέμα δεν  έχουμε  συνεισφέρει ούτε  
σαν  παράταξη , ούτε  εγώ ατομικά τα δέοντα, ενώ υπάρχουν  τόσα 
θέματα που  μπορούμε  να θίξουμε  σε  καθημερινή  βάση  και εάν  θέλετε  
ξεκινώντας  από  το  θέμα της  οικοδομικής  δραστηριότητας , όπου  έχει 
μειωθεί τόσο  πολύ  και κανένα μέτρο  δεν  έχει ληφθεί, όχι μόνο  από  
την  Κυβέρνηση  τώρα, αλλά ούτε  από  την  προηγούμενη για να 
υποστηριχτεί αυτό . 
 Μιλώ για την  οικοδομική  δραστηριότητα, γιατί ξέρετε ότι είναι η  
ραχοκοκαλιά ουσιαστικά της  ελληνικής  οικονομίας  μαζί με  τον  
τουρισμό .  Τόσο  και τόσα επαγγέλματα όπως  γνωρίζετε ζουν  από  
εκεί και σήμερα έχει και θα συνεχίσει να έχει κατακόρυφη  πτώση .  Τι 
κάναμε  εμείς  σε  αυτό ;  Τίποτα, πώς  αντιδράσαμε ;  Όλα αυτά που  
βλέπουμε  να γίνονται  γύρω μας .  Ακούμε  τα νομοσχέδια της  
βιοποικιλότητας  βλέπουμε  μόνο  που  αλλάζουν  τις  αρτιότητες , τις  
εγκυκλίους  που  διώχνουν  τις  παραχωρήσεις  μέσα από  τους  
οικισμούς , για το  οποίο  πέρυσι είχα φέρει και θέμα εδώ στην  
Αντιπροσωπεία για όσους  του  θυμούνται και είχε καταψηφιστεί.  
Είδαμε  όμως  ότι μας  διαψεύδει το  μέλλον  και ήρθε η  Υπουργός  ένα 
χρόνο  μετά και κάτι με  την  βιοποικιλότητα να διαρθρώσεις  το  λάθος  
της  και να πει ότι, ναι έκανα λάθος  τότε  και ελάτε  να δούμε  τις  
παραχωρήσεις  που  έχουνε γίνει, να δουλέψουν  οι άνθρωποι που  
έπρεπε να έχουνε δουλέψει από  τότε  και τους  σταμάτησε  για ενάμιση  
χρόνο .  Εμείς  τότε  δεν  το  είδαμε  για να κάνομε  και την  αυτοκριτική  
μας , η  Υπουργός  ευτυχώς  που  άλλα θέματα δεν  τα βλέπει, αυτό  το  
είδε και το  άλλαξε .  
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 Το  θέμα λοιπόν  πώς  θα στηριχτεί η  οικοδομική  δραστηριότητα 
πιστεύω ότι έπρεπε να είναι στις  προτεραιότητές  μας , βλέπετε  τον  
αναπτυξιακό  νόμο  για όσους , τον  επενδυτικό νόμο  όπως  τώρα 
ονομάζεται όσοι τον  παρακολουθούν  από  εσάς , ότι ουσιαστικά τα 
χρήματα που  πάνε;  Πάνε στο  εξωτερικό , πάνε σε  εξοπλισμούς , πάνε 
σε  ανεμογεννήτριες , πάνε στην  Γερμανία.  Στην  οικοδομική  
δραστηριότητα και σε  εσωτερικό  επίπεδο  μένει ένα μικρό  ποσοστό .  
Εκεί πρέπει να αντισταθούμε  να δούμε  πως  θα μείνουν  τα χρήματα 
μέσα, πέρα από  τη  νοοτροπία του  καθενός  ότι πρέπει να 
αλληλοϋποστηριζόμαστε  με  ελληνικά προϊόντα και όλα αυτά. 
 Εκεί έχουμε  πάρα πολύ  δρόμο  να διανύσουμε  και έχουμε  κάνει 
ελάχιστα βήματα. Όμως  για να λέμε  και τα θετικά, γιατί είναι 
σημαντικό  όπως  τα λέμε  τα αρνητικά να λέμε  και τα θετικά, αν  
θυμάμαι καλά κάναμε  κάποιο  έγγραφο  για το  θέμα το  ενεργειακών  
επιθεωρητών ;  Θύμισέ  μου  Πρόεδρε, δηλαδή  υπάρχει μια διαδικασία 
που  έχει αποκλείσει τους  νέους  συναδέλφους , έπρεπε να έχει 
ξεκινήσει μία διαδικασία σεμιναρίων  και εξετάσεων , τι έχει γίνει;  
Τίποτα δημιουργήθηκε  ένα νέο  κλειστό  επάγγελμα από  την  πολιτεία, 
βάλαμε  αυτούς  με  την  10ετή  εμπειρία όσους  βάλαμε , όσους  
επιλέξαμε , δεν  ξέρω αν  μπήκανε  όλοι και οι νέοι απέξω.  Δεν  έχουνε 
την  ικανότητα σεμινάρια, εξετάσεις , τίποτα, ευτυχώς  ήταν  μια καλή 
κίνηση  να στείλουμε  ένα έγγραφο  και πρέπει να παρακολουθήσουμε  
τι έγινε  το  έγγραφο  αυτό  το  απαντάνε, δεν  το  απαντάνε να 
επανέλθουμε . 
 Πρέπει να δώσουμε  πιο  πολύ  βάση  στο  θέμα της  
καθημερινότητας  και όχι μόνο  της  οικοδομικής  δραστηριότητας  που  
το  ανέφερα επειδή είναι δικό μου  αντικείμενο  και μπορώ να πω δυο  
πράγματα παραπάνω, αλλά σίγουρα και πολλά άλλα που  υπάρχουν  
στο  μυαλό  όλων  όσον  αφορά τη  δημόσια διοίκηση  που  και αυτή  
επηρεάζει την  καθημερινότητα. Όλες  οι δουλειές  από  εκεί περνάνε, 
καταρρέει, το  βλέπουμε  όλοι μας  και ας  το  παραδεχτούμε , υπάρχει 
ένας  τρόπος  να την  υποστηρίξουμε ;  Δεν  ξέρω, ψηφίσματα, 
αποφάσεις , ότι μπορούμε  να κάνουμε , βενζίνη  δεν   υπάρχει 
συνάδελφοι έτσι; 
 Όποιος  θέλει να κάνει μία δουλειά σήμερα παίρνει το  
αυτοκίνητό  του  και τον  υπάλληλο  από  την  υπηρεσία, τον  πάει στην  
άλλη άκρη  της  Ανατολικής  Κρήτης  για ένα έλεγχο  και τον  γυρίζει 
πίσω, αλλιώς  η  δουλειά είναι να περιμένει.  Όσοι εδώ μέσα είναι και 
υπάλληλοι μπορούνε να πούνε  αυτή  τη  στιγμή  πόσους  μήνες  κάνει 
όχι να απαντηθεί ένα αίτημα ή  ένας  φάκελος  να διαπεραιωθεί, αλλά 
καν  να τον  ανοίξει ένας  υπάλληλος , να δει τι έχει μέσα. 
 Είναι σοβαρά θέματα αυτά, κατανοούμε  τη  δύσκολη  θέση  που  
βρίσκονται  οι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ησυχία. 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Πρέπει όσο  μπορούμε  από  εδώ μέσα με  επιστολές , με  
παραστάσεις  σε  Περιφερειάρχες, Υπουργούς  δεν  ξέρω και εγώ, όλοι 
να βοηθήσουμε  να δοθεί μια λύση  μήπως  και κινηθεί λίγο  η  
οικονομία.  Ευχαριστώ.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ τον  συνάδελφο  
Χωραφά, κλείνει ο  κύκλος  των  τοποθετήσεων . 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Γιώργο να πω δυο  λόγια γιατί θέλω να φύγω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δυο  λέξεις , ωραία δυο  λέξεις . 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Είχα πει ότι δεν  θα μιλήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ωραία, εντάξει. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εγώ βασικά ήθελα να χαιρετίσω τη  συναδέλφισσα την  
Ειρήνη.. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Βαϊλάκης  σύντομη  
τοποθέτηση .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Δεν  έχω να πω τίποτα, απλώς  ήθελα να χαιρετήσω τη  
συναδέλφισσα την  Ειρήνη, σιδεροκέφαλη, να αντέξει εδώ τις  φωνές  
και τα αυτά, εγώ τα αντέχω από  το  1994.  Τώρα βέβαια είμαστε  λίγο  
πιο  φωνακλάδες  από  παλιά και…, κάτσε  γιατί δεν  έχω και δόντια βρε  
μπαγάσα και δεν  μπορώ να γελάω. 
 Και επίσης  η  Διοικούσα επειδή ξέρω ότι η  Ειρήνη κάνει μια 
τεράστια προσπάθεια, σωπάστε  λίγο  ρω γαμώτο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία ρε  παιδιά, ησυχία. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Τι σε  νοιάζει εσένα, άμα έχει κλείσει ας  έρθει εδώ πάνω 
να αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωράμε , συνάδελφε  Βαϊλάκη  
προχώρα. 
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Αυτό  το  θέμα που  έθιξε  η  Ειρήνη για τη  μηχανοργάνωση  
και τη  δουλειά την  τεράστια που  κάνει στην  Πολεοδομία, θα ήθελα να 
το  δείτε  σαν  Διοικούσα, είναι πολύ  ενδιαφέρουσα η  πρόταση  αυτή  και 
να βοηθήσουμε , διότι  υπάρχει και ένα άλλο θέμα το  οποίο  έχει, 
εμένα τουλάχιστον  με  απασχολεί και πάρα πολλούς , αυτά τα στοιχεία 
του  Κτηματολογίου , δεν  τα δίνει το  Κτηματολόγιο  και πρέπει να 
τρέχουμε  εκεί πέρα. Κανονικά οι δήμοι θα πρέπει να τα είχανε. 
 Θα ήθελα από  τη  Διοικούσα Επιτροπή  να ασχοληθεί λίγο  με  το  
θέμα αυτό  και να τα πάρει όχι η  Διοικούσα, αλλά να τα πάρουνε  οι 
δήμοι οι αρμόδιοι. 
 Αυτό  ήθελα να πω και κλείνω, φεύγω και απλώς  για το  νόμο  
αυτό  για τον  3919 που  ισχύει από  2 Ιουλίου  για την  απελευθέρωση 
των  επαγγελμάτων , η  Κυβέρνηση  ξέχασε να βάλει τους  
φαρμακοποιούς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, ο  συνάδελφος  Σγουρός  
και κλείνουμε  τον  κύκλο  των  τοποθετήσεων . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Συνάδελφοι νομίζω ότι το  τελευταίο  4μηνο  και σε  
επίπεδο  Αντιπροσωπείας  και σε  επίπεδο  Διοικούσας… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μη  μιλάτε  συνάδελφοι, μη  μιλάτε . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  …πάρα πολλά θέματα, λέω ότι και σε  επίπεδο  
Αντιπροσωπείας  και σε  επίπεδο  Διοικούσας  έχουν  συζητηθεί πάρα 
πολλές  φορές  θέματα για τα οποία θα ήθελα να σας  θυμίσω ότι 
έχουνε εδώ πέρα διατυπωθεί και έχουν  ψηφιστεί συγκεκριμένα 
πράγματα. Θέλω μόνο  να σας  θυμίσω αυτή  την  περίφημη  φράση  την  
οποία θέλω να επαναλάβω εδώ σήμερα, όταν  σε  ένα ψήφισμα για την  
στάση  την  οποία διατυπώσαμε  πάνω στην  αλλαγή του  πλαισίου  
«απελευθέρωσης» των  επαγγελμάτων , μια διατύπωση  του  κειμένου  
μιλούσε  για τη  μαφία του  διεθνούς  χρηματοπιστωτικού  κεφαλαίου , η  
οποία είναι ήδη  παρούσα εδώ με  πάρα πολλούς  τρόπους .  Σας  
θυμίζω μόνο  ότι το  πακέτο  βοήθειας  είναι 110 δισεκατομμύρια της  
περίφημης  βοήθειας , από  τα οποία τα 108 δισεκατομμύρια μέχρι 
τώρα έχουν  αντληθεί από  τις  τράπεζες  δήθεν  για να ενισχύσουνε  με  
αναπτυξιακές  δραστηριότητες  τις  διάφορες  παραγωγικές 
δραστηριότητες  του  τόπου . 
 Φαντάζομαι  ότι παρακολουθείτε  όλοι τουλάχιστον  από  αυτά που  
μπορούμε  να παρακολουθήσουμε  μέσα από  το  διαδίκτυο  είτε από  την  
ενημέρωση , με  ποιο  τρόπο  το  σύστημα αυτής  της  μαφίας  
ανταποκρίνεται στις  πραγματικές  ανάγκες  του  τόπου . 
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 Θα συμφωνήσω με  τον  συνάδελφο  τον  Μιχάλη τον  Χωραφά, ότι 
πραγματικά αυτή  τη  στιγμή  ο  κλάδος  της  οικοδομής  γνωρίζει μία 
πρωτοφανή  κατάρρευση  και ότι μπορεί να μην  είναι μόνο  8 οι μήνες , 
μπορεί να είναι και 10 οι μήνες  ή  και 12 που  έχει πελάτης  να πατήσει 
στα γραφεία μας . Θέλω όμως  να πω ότι, στο  ζήτημα της  ερμηνείας  
Μιχάλη έχουμε  μία πολύ  διαφορετική προσέγγιση . Δεν  καταρρέει το  
σύστημα της  οικοδομής  ή  ο  σχεδιασμός  στην  Ελλάδα ή  αν  θέλεις  ο  
παραγωγικός καταμερισμός , καταρρέει ο  καπιταλισμός , καταλάβετέ 
το . Καταρρέει αυτό  το  σύστημα, ζούμε  αυτή  την  κατάρρευση  που  έχει 
ξεκινήσει το  2001, που  με  τεχνητές  ενέσεις  ο  Γκρίσπαν  έριξε  φοβερές  
δανειοδοτήσεις  με  χαμηλά επιτόκια στο  στεγαστικό τομέα στην  
Αμερική , που  το  2008 αυτός  ο  τομέας  κατέρρευσε παταγωδώς  και 
εγώ περιμένω με  ανυπομονησία  την  μέρα που  όχι θα καταρρεύσει η  
οικοδομή , που  θα καταρρεύσει αυτό  το  ελεεινό σύστημα, το  οποίο  
έχει οδηγήσει τον  κόσμο  πραγματικά στη  σημερινή κατάσταση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάμε  παρακάτω, συνάδελφοι. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Εάν  θεωρείτε λοιπόν  ότι η  σημερινή κατάρρευση  είναι 
κάτι… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπορούσατε  να τα πείτε  
προηγουμένως . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  …το  οποίο  έχει σημειακό ή  περιφερειακό χαρακτήρα 
στην  μικρή  Ελλάδα κάνετε  μεγάλο λάθος .  Το  σύστημα καταρρέει 
συνολικά και εγώ ελπίζω να ζήσουμε  τη  μέρα που  θα πανηγυρίσουμε  
πραγματικά το  πέρασμα σε  ένα επόμενο  σύστημα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι αφήστε  να 
ολοκληρώσει, αφήστε  να ολοκληρώσει ο  συνάδελφος , σε  λίγο  θα 
μείνουμε  μόνοι μας . 
 Συνάδελφε  Σγουρέ . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Θέλω να πω ότι, πρέπει να έχουμε  το  θάρρος  λοιπόν  να 
αναγνωρίζουμε  όλη  την  κινητικότητα που  έχει αναπτυχθεί στο  χώρο  
του  Επιμελητηρίου  το  τελευταίο  διάστημα και για το  ασφαλιστικό  και 
για τα θέματα των  μηχανικών  τα εργασιακά και για τις  ρυθμίσεις  που  
ετοιμάζονται για τις  μελέτες  δημοσίων  και για τις  εργολαβίες . Έχουν  
διατυπωθεί συγκεκριμένα θέματα, έχουν  δουλέψει μόνιμες  επιτροπές , 
έχουν  διατυπωθεί ψηφίσματα, υπάρχει μία συνεχής  συζήτηση  και εγώ 
ήθελα να κάνω απόψε  εδώ μια πρόταση .  
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 Επειδή  έχει συζητηθεί πάρα πολλές  φορές  στο  επίπεδο  της  
Διοικούσας  ότι τα θέματα που  εισάγονται  για συζήτηση  δεν  είναι 
προνόμιο  μόνο  του  Προέδρου, του  Αντιπροέδρου μια πλειοψηφούσας  
παράταξης, αλλά είναι θέμα όλων  των  μελών  της  Διοικούσας  και όλου  
αν  θέλετε  του  Επιμελητηρίου .  Θα έλεγα από  εδώ και πέρα Πρόεδρε 
μια φορά το  μήνα να γίνεται μια ειδική συνεδρίαση , όπου  τα θέματα 
της  ημερήσιας  διάταξης θα τα βάζουν  οι παρατάξεις  του  
Επιμελητηρίου .  Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε  με  μια συνεδρίαση  στο  
αμέσως  προσεχές  διάστημα, όπου  τα θέματα θα τα βάλει η  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ , αυτή  είναι η  προσωπική  μου  πρόταση .  Και 
είμαι ο  πρώτος που  θα επικροτήσω, θα συμμετέχω στη  συζήτηση  και 
αν  θέλετε  μπορώ και να πάρω θέση  σε  όλες  τις  διατυπώσεις  που  θα 
ακουστούνε. 

Εάν  οι συνάδελφοι διαφωνούν  μπορούνε να μας  το  πούνε  έτσι;  
Εγώ όμως  θα πρότεινα τουλάχιστον  μην  αρνηθούνε σε  κάθε 
περίπτωση  από  εδώ και πέρα στα θέματα της  ημερήσιας  διάταξης της  
Διοικούσας  και της  Αντιπροσωπείας  να βάζουνε ζητήματα, γιατί 
πραγματικά ανεξάρτητα από  τις  θέσεις  τις  προσωπικές  που  έχει ο  
καθένας  μας  πάνω στις  εξελίξεις , θεωρώ ότι οι κεντρικές  πολιτικές  
κατευθύνσεις  που  υπάρχουνε τουλάχιστον  στο  πολιτικό  επίπεδο , 
πρέπει να ακούγονται  στο  χώρο  του  Επιμελητηρίου . 

Εδώ μέσα δεν  νομίζω ότι εκπροσωπεί κανείς  κανένα κόμμα, εγώ 
τουλάχιστον  δεν  έχω δηλώσει τέτοια ιδιότητα, εγώ θεωρώ ότι 
εκπροσωπώ συνολικά το  χώρο  του  Επιμελητηρίου , συνολικά το  χώρο  
των  συναδέλφων  μηχανικών . Νομίζω ότι γι ’  αυτούς  έτσι είμαστε  εδώ 
πέρα όλοι και συζητάμε , καταλαβαίνω πάρα πολύ  καλά την  αγωνία 
του  Μανόλη  του  Αντωνογιαννάκη που  λέει ότι, μπορεί να υπάρχουν  
απόψεις  διαφορετικές , αλλά πρέπει να διατυπώνονται με  ένα τρόπο  
που  να μη  δείχνει ότι υπάρχει προκατάληψη . Και θα ήθελα 
πραγματικά εγώ η  κινητικότητα Πρόεδρε και ο  τρόπος  με  τον  οποίο  
αντιλαμβάνεται όλα τα ζητήματα που  πρέπει να θέτουμε  από  εδώ και 
πέρα το  Επιμελητήριο , να αποκτήσει ένα ακόμα πιο  ριζοσπαστικό  
πρόσημο , για να δω πραγματικά πόσοι μπορούνε να αντέξουνε έτσι 
σε  αυτή  τη  συζήτηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαριστώ πολύ  τον  
συνάδελφο  Σγουρό , τελειώσαμε  τον  κύκλο  των  τοποθετήσεων  και 
προχωράμε .   
                        

ΘΕΜΑ  3ο  
 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη  Διοικούσα Επιτροπή  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  3ο θέμα, έλεγχος  ερωτήσεις  – 
επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή , δεν  έχει κατατεθεί σχετικό 
αίτημα στο  Προεδρείο  μέχρι την  έναρξη  της  συνεδρίασης , συνεπώς  
με  βάση  το  άρθρο  4.1 του  κανονισμού , δεν  θεωρείται αναγραφόμενο  
στην  ημερήσια διάταξη . 

Το  επόμενο  θέμα είναι… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α , να το  επαναλάβω, σύμφωνα με  
το  άρθρο  4 παράγραφος  1 του  κανονισμού  λειτουργίας  της  
Αντιπροσωπείας , το  θέμα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην  
ημερήσια διάταξη  και εισάγεται προς  συζήτηση  με  τις  προϋποθέσεις  
του  άρθρου  8. 
 Επειδή  κανένα σχετικό αίτημα δεν  κατατέθηκε  στο  Προεδρείο  
εδώ μέχρι την  έναρξη  της  συνεδρίασης , το  θέμα αυτό  θεωρείται μη  
αναγραφόμενο  στην  ημερήσια διάταξη . Να το  κάνω πιο  λιανό ;   
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, αυτό  έχει να κάνει με  
γραπτές  ερωτήσεις  που  γίνονται  στη  Διοικούσα, απαντήσεις , δεν  
ικανοποιεί κάποιον  και υποβάλλει ένα ερώτημα εδώ. 
 Επομένως  δεν  υποβλήθηκε  κάποιο  γραπτό  ερώτημα, συνεπώς  
θεωρείται μη  αναγραφόμενο  στην  ημερήσια διάταξη . 
 

ΘΕΜΑ  4ο  
 

Αποποινικοποίηση  στους  μηχανικούς 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  4ο θέμα ποινικοποίηση  – 
αποποινικοποίηση  στους  μηχανικούς . 
 Εισηγητής  όπως  έχετε διαπιστώσει είμαι εγώ, το  θέμα αυτό  έχει 
ξανασυζητηθεί στην  προηγούμενη Αντιπροσωπεία το  2009 αν  
θυμάμαι καλά.  Είναι μια παρόμοια παράθεση  ζητημάτων , υπάρχουν  
και κάποιες  προσθήκες . Θα ξεκινήσω, θα είμαι πολύ  σύντομος  γιατί 
έχει παρέλθει ήδη  η  ώρα και θα ήθελα και…, α, επ ’  ευκαιρία να πω 
ότι, καλέσαμε  εγγράφως  τόσο  τις  υπηρεσίες  του  Ηρακλείου , όσο  και 
τους  συλλόγους , το  Σύλλογο  Ελευθέρων  Επαγγελματιών , το  Σύλλογο  
Εργοληπτών , δεν  ξέρω εάν , εδώ είναι το  έγγραφο , δεν  ξέρω εάν  είναι 
κάποιος  από  τις   υπηρεσίες  εδώ, δεν  βλέπω κανέναν  και μάλιστα 
πήρα και τηλέφωνο , στη  συναδέλφισσα Μανουσάκη , πήρα τηλέφωνο 
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τον  συνάδελφο  τον  Στρατάκη  τον  Διευθυντή  σας , δεν  είναι στην  
υπηρεσία σας ; 
 Ξέρω πόσο  υποφέρετε  και εσείς  στην  υπηρεσία τη  δική σας  από  
την  ποινικοποίηση  και από  τα…, και τον  κάλεσα και τηλεφωνικά να 
είναι παρών .  Δεν  ξέρω, δεν  μπόρεσε  ο  άνθρωπος  και ήτανε  ένα 
θέμα αγαπητέ  συνάδελφε  Σωμαράκη  που  είχαμε  πει να το  αφήσουμε  
να το  συζητήσουμε  σήμερα, για να καλέσουμε  και τους  αρμόδιους  
φορείς  και υπηρεσίες .  Δυστυχώς  με  θλίψη  μου  διαπιστώνω ότι δεν   
υπάρχει άνθρωπος . 
 Εν  πάση  περιπτώσει, τόσο  η  Διεύθυνση  Τεχνικών , τόσο  η  
Πολεοδομία, τόσο  η  Διεύθυνση  Δημοσίων  Έργων  της  Περιφέρειας , 
τόσο  η  ΔΕΣΕ , τόσο  η  ΔΕΚΕ , η  ΕΥΔΕ  ΒΟΑΚ  είμαι εγώ, Σύλλογος  
Ελεύθερων  Επαγγελματιών , Σύλλογος  Εργοληπτών  Δημοσίων  Έργων  
κ .λ .π .  Εν  πάση  περιπτώσει. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Άμα το  κάνατε το  πρωί… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο  πρωί; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Άμα την  έκανες  το  πρωί την  Αντιπροσωπεία θα ήταν  
όλοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α , ναι, μπορεί, μπορεί. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  μα μην  τσακώνεστε 
τώρα, εντάξει, εντάξει.  Συγγνώμη  συνάδελφε , μα σεβαστείτε  και 
εμένα, συνάδελφε  Αντώνη σεβαστείτε  και εμένα λίγο , δυστυχώς , 
λοιπόν  συνάδελφοι… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Μαυρογιάννη, μα ένα 
λεπτό , μερικές  πικρές  αλήθειες  υπάρχουν . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Γιατί είναι πικρή  αλήθεια; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχει κανείς  από  αυτούς ;  
Συγγνώμη , από  αυτούς , συγγνώμη , συγγνώμη  Αντώνη, από  αυτούς  
υπάρχει κανείς  εδώ; 
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Λείπει η  μισή  Αντιπροσωπεία, γιατί δεν  ήρθανε 
εδώ πέρα; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να σταματήσουμε  τώρα, να 
σταματήσουμε , ένα λεπτό , ένα λεπτό , μην  τα βάλουμε  μεταξύ  μας , 
συνάδελφε . Πάντως  εγώ διαπιστώνω…  (αλλαγή κασέτας)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  …,μπορεί να καταλήξουν  και σε  
ένα εισαγγελικό γραφείο  ή  σε  πολλά εισαγγελικά γραφεία, σας  το  λέω 
εκ  προοιμίου .  Διότι θα σας  ζητήσω να συνδιαμορφώσουμε  μία 
απόφαση , την  οποία θα την  στείλουμε  στο  Υπουργείο  Δικαιοσύνης , 
στον  Εισαγγελέα του  Αρείου Πάγου , στον  Εισαγγελέα Εφετών , στους  
Εισαγγελείς  της  Κρήτης  και σε  όλους  τους  νομικούς  κύκλους  και στο  
Υπουργείο  Υποδομών  κ .λ .π .    Συνεπώς  ότι εγώ θα πω αναλαμβάνω 
την  ευθύνη  του , θα ζητούσα και από  εσάς  ότι πει ο  καθένας   να είναι 
συγκεκριμένο  και να λάβετε υπόψη  σας  και αυτό  που  είπα πριν .  
 Λοιπόν  συνάδελφοι, κοίταξε , κοίταξε , αγαπητέ  συνάδελφε  
Κώστα, όχι εγώ είπα, το  είπα εντάξει λέω όχι διότι όταν  έγινε  μία 
εικονική  κατάληψη  στο  Μέγαρο  το  Δικαστικό , σε  πληροφορώ αγαπητέ  
συνάδελφε  Κώστα Ξυλούρη  όλο  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  
Δικηγορικού  Συλλόγου  είναι κατηγορούμενοι σήμερα να το  ξέρεις . 
 Πάμε  τώρα στο  δια ταύτα, το  2004, θα παρακαλέσω μόνο  λίγο  
ησυχία, ακούστε  τι θα πω, πείτε  και εσείς  τις  απόψεις  σας , θα σας  
διαβάσω και ένα κείμενο  και ελάτε  να το  συνδιαμορφώσουμε .  Το  
2004 έγινε  μία διημερίδα στο  Κεντρικό  Τεχνικό  Επιμελητήριο  πάνω, 
οφείλω βέβαια να πω ότι, το  Κεντρικό  Τεχνικό  Επιμελητήριο  δεν  έχει 
κάνει σχεδόν  τίποτα γι ’  αυτά, αν  εξαιρέσεις  αυτή  την  ημερίδα κανείς , 
γιατί και την  προηγούμενη φορά που  είχαμε  κάνει αυτή  τη  συζήτηση  
και είχε παραβρεθεί εδώ ο  τότε  Πρόεδρος  ο  κ . Αλαβάνος  και ο  
δικηγόρος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  ο  Βγόντζας , ακούγομαι 
καταρχήν ;  Ακούγομαι; 
 Προχωράω, ωραία, το  2004 έγινε  μια απ ’  ότι φαίνεται  
ενδιαφέρουσα διημερίδα στο  Κεντρικό  ΤΕΕ  με  θέματα πολεοδομικών  
εφαρμογών , άδεια δόμησης  πολεοδομικές  διατάξεις  και υπήρχε  και 
ένα θέμα οι απειλούμενες  ποινές  στο  νόμο  3212/2003.  Εισηγητής  
ήταν  ο  τότε  Πρόεδρος  της  Ένωσης  Ελλήνων  Ποινικολόγων  ο  
Χριστόφορος  Αργυρόπουλος .  Θα σας  διαβάσω δύο  παραγράφους  
από  την  εισήγησή  του , γιατί θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει όλη  την  ουσία 
του  θέματος . 
 Ένα από  τα ζητήματα που  συζητάμε , σας  έστειλα και ένα e-mail 
και υπάρχει και εδώ και στην  εισήγηση , είναι το  περίφημο  άρθρο  286 
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του  ποινικού  κώδικα.  Υπάρχουν  και άλλα θέματα τα οποία θα τα 
δούμε , αλλά ένα από  τα πιο  σοβαρά είναι το  286.  Το  286 
συνάδελφοι για όσους  δεν  ξέρουν λέει ότι, προστέθηκε  μία διάταξη  
μετά το  1995 η  οποία λέει, ότι η  παραγραφή  των  πράξεων  των  
μηχανικών , δηλαδή  της  παραβίασης  των  κανόνων  της  οικοδομικής , 
κανείς  βέβαια δεν  λέει να παραβιάζουμε  τους  κανόνες  οικοδομικής , 
θα πούμε  και άλλα πράγματα στη  συνέχεια.  Λέει ότι, αρχίζει λέει από  
την  ημέρα της  επέλευσης  του  αποτελέσματος  της  παραβίασης .  
 Δηλαδή  εάν  κάποιος  κάνει μία μελέτη  και μετά από  67 χρόνια ή  
μετά από  77 χρόνια συμβεί κάτι, τότε  αν  ζει θα είναι υπεύθυνος  ο  
μηχανικός  που  έκανε  τη  μελέτη , διότι η  επέλευση  του  αποτελέσματος  
έγινε  μετά από  70 χρόνια. Εάν  δεν  ζει οι αστικές  ευθύνες  στους  
κληρονόμους .   
 Ακούστε  τι λέει ο  Αργυρόπουλος  ο  Πρόεδρος , τι είπες ;  Αν ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αν  χρημάτισε  Υπουργός . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α , εντάξει, εντάξει, εκεί δεν  
υπάρχει τίποτα σωστή  η  παρατήρηση . 
 Ένα λεπτό , ο  Αργυρόπουλος  λοιπόν  ποινικολόγος  έγκριτος  
έλεγε, η  παραγραφή  της  αξιόποινης  πράξης του  άρθρου  286 όπως  
είπαμε  πριν , δεν  αρχίζει από  τον  χρόνο  κατά τον  οποίο  ο  υπαίτιος  
ενήργησε  ή  όφειλε να ενεργήσει, όπως  ορίζεται για όλα τα εγκλήματα 
σύμφωνα με  το  17 του  Ποινικού  Κώδικα, αλλά από  την  ημέρα 
επέλευσης  του  αποτελέσματος .  Ρύθμιση  που  καθιστά την  πράξη  
αυτή  πρακτικώς  απαράγραπτη.  Το  γεγονός  αυτό  θέτει σε  ισόβια 
ομηρία τους  μηχανικούς , αλλά και τους  κληρονόμους  τους , αφού  η  
παραγραφή  των  αστικών  αξιώσεων , συμπίπτει με  αυτή  τη  
εγκλήματος .  Ανάλογη  εξαίρεση  προβλέπεται μόνο  για το  έγκλημα 
των  βασανιστηρίων , υπό  καθεστώς  σφετερισμού  της  λαϊκής  
κυριαρχίας , σύμφωνα με  το  άρθρο  137 δ  του  Ποινικού  Κώδικα. 
 Η  έλλειψη  οποιασδήποτε  αναλογικότητας  αποβαίνει προκλητική , 
παραλλήλως  κατά τρόπους  ασυνήθιστο  προβλέπεται το  ίδιο  πλαίσιο  
ποινής  για την  τέλεση  της  πράξης από  δόλο  και από  αμέλεια, 
γεγονός  που  καθιστά δυσμενέστερη  τη  θέση  του  κατηγορουμένου  στη  
δεύτερη περίπτωση  που  συντρέχει κατά κανόνα. 
 Έχει πολλά άλλα ενδιαφέροντα να σας  διαβάσω ένα τελευταίο , 
καταλήγοντας  στην  εισήγησή  του  ο  Αργυρόπουλος  λέει, σε  καμιά 
περίπτωση  πάντως  δεν  δικαιολογείται  η  δημιουργία νομικού  γκέτο  για 
καμιά κατηγορία πολιτών  και πολύ  περισσότερο  για κείνους  που  η  
δραστηριότητά τους  προάγει καταρχήν  το  γενικό  συμφέρον . 
 Η  ισότητα, η  αναλογικότητα και το  αίσθημα δικαίου  
αποστέρνουν  καταρχήν  την  ιδιαίτερη  δυσμενή  μεταχείριση .  Τελικά το  
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κράτος  δικαίου  ή  είναι αξιόπιστο  σε  κάθε εκδήλωση  του  ή  αν  νοθεύει 
το  δόγμα της  νομιμότητας  χάρην  της  κατά περίπτωσης σκοπιμότητας  
ή  προς  εξευμενισμό  της  χειραγωγούμενης  από  τα ΜΜΕ  κοινής  
γνώμης , κινδυνεύει να καταντήσει ένας  γραφικός  θεσμός  του  
παρελθόντος . 
 Σας  διάβασα πολύ  συνοπτικά δυο  – τρία αποσπάσματα, είναι 
ενδιαφέρουσα εισήγηση , μπορεί να την  βρει κανείς  και στο  internet 
και θα έρθω τώρα, χωρίς  να θέλω να απαριθμήσω μία σειρά θεμάτων  
και ζητημάτων , που  σήμερα πλήττουν  πολλούς  συναδέλφους  οι 
οποίοι είναι είτε στο  δημόσιο  τομέα είτε είναι εργολάβοι είτε είναι 
μελετητές , θα σας  διαβάσω πολύ  συνοπτικά την  εισήγηση  που  σας  
έστειλα, φαντάζομαι  ότι την  έχετε διαβάσει, για να μην  τρώω και το  
χρόνο  σας . 
 Τα τελευταία χρόνια και θα κάνω και κάποια ενδιάμεσα σχόλια, 
δεν  σας  κρύβω ότι ο  ίδιος  είναι παθών  εδώ και αρκετά χρόνια, έχω 
πάει πάνω από  40 προκαταρκτικές  εξετάσεις , έχω κάτσει στο  σκαμνί 
πάνω από  πέντε  φορές , έχω αθωωθεί βέβαια πάντα, αλλά το  
πρόβλημα ποιο  είναι, ότι αδίκως  πολλές  φορές  οδηγείται κάποιος  
στην  αίθουσα του  ακροατηρίου  και χάνει χρόνο , χρήμα και αν  θέλετε  
και γενικότερα ποια είναι η  ψυχολογία του .  Αυτό  είναι το  πρόβλημα, 
γι ’  αυτό  κυρίως  συζητάμε  σήμερα, ότι γίνεται αν  θέλετε  υπερβολή, 
δεν  θα πω άλλη  λέξη , υπερβολή στις  διαδικασίες  των  εισαγγελικών  
λειτουργιών , υπερβολή. 
 Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται  αυξημένες  και εξαιρετικά 
αυστηρές  παραγγελίες  προκαταρκτικών  εξετάσεων  και ακολούθως  
ιδιαίτερα αυστηρές  παραπομπές  για ποινικές  διώξεις  στα δικαστήρια 
από  τις  εισαγγελικές  αρχές της  Κρήτης . Εγώ το  λέω ανοιχτά και ας  με  
καλέσει οποιοσδήποτε  Εισαγγελέας  να του  το  αποδείξω κιόλας .  
Αλλά και της  υπόλοιπης  Ελλάδος , δηλαδή  παρατηρείται μια 
εντατικοποίηση  της  ποινικοποίησης  των  πράξεων  των  μηχανικών , 
που  ασκούν  εργασίες  κατασκευαστών  επιβλεπόντων , υπαλλήλων , 
Προϊσταμένων  κ .λ .π . 
 Πολλές  φορές  έχουν  γίνει παραγγελίες  μετά από  ασήμαντες  ή  
και ανύπαρκτες αφορμές , τεχνικά ατεκμηρίωτες  καταγγελίες , 
εσφαλμένη  ερμηνεία των  νομικών  διατάξεων  περί κατασκευής  έργων  
ή  ακόμα και μετά από  ανεύθυνα, επιπόλαια και ανακριβή  
δημοσιεύματα μερίδας  του  τοπικού  ή  αθηναϊκού  τύπου .  
 Για τους  λόγους  αυτούς  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  πρέπει να 
ζητήσει και σας  είπα πριν  ότι δυστυχώς  και το  Κεντρικό  ΤΕΕ  δεν  έχει 
κάνει απολύτως  τίποτα γι ’  αυτό  το  πράγμα, τίποτα, άγνοια, 
αδιαφορία. 
 
ΚΩΣΤΑΚΗ: Πρόεδρε να κάνω μία πρόταση ; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 
 
ΚΩΣΤΑΚΗ: Μπορείς  να διαβάσεις  πρώτα τα…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, σας  διαβάζω λοιπόν  αυτό  
που  γράφει, εντάξει, εντάξει δεκτό . 
 Το  ΤΕΕ  λοιπόν  πρέπει να ζητήσει, διαβάζω, χωρίς  σχόλια. 

1. Να σταματήσει άμεσα η  προσπάθεια απαξίωσης  του  σημαντικού  
αναπτυξιακού ρόλου  του  μηχανικού  με  την  πρωτοφανή  
κλιμάκωση  της  ποινικοποίησης  των  πράξεων  των  μηχανικών , 
την  τελευταία 4ετία στην  Κρήτη  και ιδιαίτερα μετά το  
αποκαλούμενο παραδικαστικό. Οι πολίτες  της  Κρήτης  απαιτούν  
την  εκτέλεση  ποιοτικών  αναπτυξιακών  έργων , αλλά την  ίδια 
στιγμή  ενώ επιβραβεύονται οι πολιτικοί που  τα εντάσσουν  σε  
προγράμματα και τα παραδίδουν  σε  χρήση , οι μηχανικοί που  τα 
μελετούν , τα επιβλέπουν  και τα κατασκευάζουν  μετατρέπονται 
σε  εύκολα εξιλαστήρια θύματα ποινικών  ή  και αστικών  διώξεων  
είτε αυτεπαγγέλτως  είτε από  κάποιους  μεμονωμένους  πολίτες  
για δικούς  τους  και πολλές  φορές  ιδιοτελείς  λόγους . 

2. Αυτά λέω εγώ να τα προτείνουμε  σαν  ΤΕΕ , σαν  απόφαση .  
Ακριβή  και προσεκτική διερεύνηση  των  πραγματικών  
δεδομένων , με  ορθή  ερμηνεία των  νομικών  διατάξεων , για κάθε 
υπόθεση  από  τις  αρμόδιες  εισαγγελικές  αρχές, έτσι ώστε 
αστήριχτες  και αναπόδεικτες καταγγελίες  κατά μηχανικών , να 
μην  οδηγούνται  αθρόα και συλλήβδην  στα ακροατήρια των  
δικαστηρίων , με  συνέπεια να χάνεται πολύτιμος  και 
παραγωγικός χρόνος  από  τη  δουλειά τους , αλλά και χρήματα 
και στη  συνέχεια να προκύπτει η  αθωότητά τους  και το  αβάσιμο  
των  καταγγελιών . 

3. Να συμπληρωθούν  τα κενά του  θεσμικού  πλαισίου  κατασκευής  
των  έργων  με  ακριβή  επιμερισμό  των  ευθυνών  όλων  των  
συντελεστών  της  παραγωγής  των  έργων . Ειδικότερα για τα 
δημόσια έργα να συμπληρωθούν  τα κενά του  άρθρου  40, 
πειθαρχικές ευθύνες  διοικητικών  οργάνων  του  νόμου  3669/08 
κύρωση  της  κωδικοποίησης  της  νομοθεσίας  κατασκευής  έργων , 
με  τη  σύνταξη  ενός  πλήρους  καθηκοντολογίου  τόσο  για τους  
επιβλέποντες  μηχανικούς  και τους  Προϊσταμένους  τους , όσο  και 
για τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις . Έτσι οι δικαστικές  αρχές θα 
εφαρμόζουν  ρητά και ορθά τις  νομικές  διατάξεις  και δεν  θα 
ερμηνεύουν  – προσέξτε – και δεν  θα ερμηνεύουν  κατά 
περίπτωση  προσώπου κρίσης , άποψη , συγγνώμη , δεν  θα 
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ερμηνεύουν  κατά περίπτωση  με  υπαρκτό κίνδυνο  
εμφιλοχώρησης  εσφαλμένων  αξιολογικών  στοιχείων , για τον  
όποιο  καταλογισμό  ευθυνών  στα αντίστοιχα όργανα. 

4. Να θεσμοθετηθούν  πτυχία για όλα τα οικοδομικά και τεχνικά 
επαγγέλματα όπως  σιδεράδες, μπετατζήδες , πλακατζήδες , 
σοβατζήδες  κ .λ .π ., να πιστοποιηθούν  όλα τα υλικά βιομηχανικά 
και εργοταξιακά είτε μέσω πιστοποιημένων  ιδιωτικών  ή  
δημόσιων  εργαστηρίων  είτε μέσω διαδικασίας  ISO. Όλοι να 
έχουν  αναλογική  ευθύνη  είτε για τις  επιστημονικές  τους  γνώσεις  
είτε για τη  δουλειά που  υποχρεούται να γνωρίζουν  και κάνουν . 

5. Να τροποποιηθεί η  παράγραφος  2 του  άρθρου  286 του  ποινικού  
κώδικα που  είπαμε  πριν , έτσι ώστε η  παραγραφή  για την  
παραβίαση  των  κανόνων  της  οικοδομικής  κατά την  εκπόνηση  
των  μελετών  και την  εκτέλεση  των  έργων , όπως  ορίζεται στην  
παράγραφο  1 του  ιδίου  άρθρου , να μην  αρχίζει από  την  ημέρα 
επέλευσης  του  αποτελέσματος  της  παραβίασης , δηλαδή  μετά 
από  «χι» χρόνια εις  την  «νι», γιατί αυτό  έχει σαν  συνέπεια να 
βαρύνονται  οι μηχανικοί σε  όλη  τους  τη  ζωή  με  επέκταση  ως  
προς  τις  αστικές  ευθύνες  και στους  κληρονόμους  τους , την  ίδια 
στιγμή  που  η  παραγραφή  των  κακουργηματικών  πράξεων  των  
πιο  στυγνών  και αδίστακτων  εγκληματιών  όπως  
ανθρωποκτονίες  από  πρόθεση  κ .λ .π ., είναι 20 χρόνια και 
αρχίζει από  την  τέλεση  της  πράξης. 
Συνάδελφοι αυτό  είναι το  κείμενο  που  θέτω στην  κρίση  σας , σαν  

μορφή  απόφασης  και το  οποίο  έχει την  έννοια, είναι ελαφρά 
παραλλαγμένο  από  το  προηγούμενο κείμενο  του  2009 και που  έχει 
σαν  σκοπό , να ευαισθητοποιήσει καταρχήν  το  Κεντρικό  ΤΕΕ  που  δεν  
έχει κάνει απολύτως  τίποτα εξ όσων  γνωρίζω και βέβαια και τα 
εμπλεκόμενα Υπουργεία είτε Δικαιοσύνης  είτε Υποδομών , με  ποια 
έννοια;  Δεν  ξέρω αν  πετύχουμε  τίποτα, μπορεί να μην  πετύχουμε  
τίποτα το  πιο  πιθανόν , δεν  πρέπει όμως  ως  πρόβατα που  περιμένουν  
στο  μαντρί  το  ένα μετά το  άλλο, να οδηγούμαστε  στα ακροατήρια 
πάρα πολλές  φορές  χωρίς  λόγο , χωρίς  λόγο  και έχω στοιχεία γι ’  
αυτά.  Δεν  θέλω να σας  κουράσω, πολλά στοιχεία και επειδή έχω 
μελετήσει και λίγο  την  εισαγγελική σκέψη  και λογική , δεν  θέλω να πω 
περισσότερα σε  αυτό , έχουν  κυκλοφορήσει και δυο  – τρία βιβλία τον  
τελευταίο  καιρό , πρόσφατα κυκλοφόρησε  ένα βιβλίο  αγαπητέ  
Πρόεδρε νομίζω ήσουνα παρών  κιόλας , ένας  Εισαγγελέας  θυμάται, 
ήσουνα παρών  στην  εκδήλωση ; 

Όποιος  διαβάσει ένα βιβλίο  τώρα τελευταία ενός  Εισαγγελέα 
Φωτάκης  λέγεται, δεν  είναι πρόβλημα, δεν  είναι κακό, θα δει τη  
σκέψη  του , θα δει τον  τρόπο  του .  Εγώ τι κατάλαβα και τι έχω 
καταλάβει γενικώς , ότι ως  υπάλληλοι και αυτοί φοβούμενοι λοιπόν  το  
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κλίμα και το  περιβάλλον  της  εργασίας  και τι θα πει αυτός  που  μηνύει, 
τι θα πει ο  πολιτικός  ενάγων  ο  οποίος  έχει μία άλφα, βήτα, γάμα 
άποψη , για να μην  τους  στείλει παραπάνω και απολογούνται , έγραφε  
ο  Φωτάκης  μέσα εκεί διάφορα παραδείγματα, σου  λέει στείλε τους  
στο  ακροατήριο  που  είναι η  πιο  εύκολη  δουλειά από  το  να το  βάλεις  
στο  αρχείο  που  απαιτεί μία ειδική διαδικασία, ούτως  ώστε να είμαστε  
καλυμμένοι όλοι. 

Δυστυχώς  αυτή  είναι η  πραγματικότητα συνάδελφοι, θέλω 
λοιπόν  να ταράξουμε  λίγο  τα νερά, σε  επίπεδο  Υπουργείου, σε  
επίπεδο  ΤΕΕ , ότι δεν  είμαστε  πρόβατα που  περιμένουμε  ο  ένας  μετά 
τον  άλλο.  Αυτά επιγραμματικά, αν  θέλετε  να συγκεκριμενοποιήσουμε  
κάτι, υπάρχουν  πάρα πολλά παραδείγματα συναδέλφων  που  
μπορούμε  να πούμε , δεν  θέλω να σας  κουράσω όμως  σταματώ εδώ 
και θα ήθελα αν  κάποιος  θέλει να ρωτήσει, να διευκρινίσουμε  κάτι ή  
να συζητήσουμε  κάτι περισσότερο . 

Ερωτήσεις , θέλει κάποιος  να ρωτήσει κάτι; 
 

ΚΩΣΤΑΚΗ:  Ναι εγώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η  συναδέλφισσα Κωστάκη , άλλος ;  
Άλλος  που  θέλει να ρωτήσει συνάδελφος ; Δεν  υπάρχει άλλος  
συνάδελφος  που  θέλει να ρωτήσει, κλείνει λοιπόν  ο  κατάλογος  των  
ερωτήσεων . 
 
ΚΩΣΤΑΚΗ:  Η  ερώτησή  μου  είναι η  εξής , επειδή σίγουρα είναι ένα 
πολύ  σοβαρό  θέμα και θα ήτανε  καλύτερο  να είμαστε  σίγουροι για το  
κείμενο  το  οποίο  θα βγει, εμένα η  ερώτησή  μου  είναι η  εξής .  
Αναφέρεστε συγκεκριμένα στα δημόσια έργα;  Γιατί εγώ…, να το  
κάνουμε  γενικό αυτό , συμφωνώ βέβαια καταρχήν  αλλά να το  κάνουμε  
γενικό , να μην  αναφερόμαστε  ειδικά στα δημόσια έργα, αν  κατάλαβα 
καλά, γιατί διάβασα και αυτό  που  μας  στείλατε  στο  e-mail, δηλαδή  να 
το  διευρύνουμε αν  είναι σωστό  αυτό  που  κατάλαβα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, ωραία, αν  παρατηρήσατε  
ξεκίνησα από  τις  απειλούμενες  ποινές  του  νόμου  3212, ο  3212 όσοι 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες  αναφέρεται κυρίως  το  τίτλος  του  3212 
είναι θέματα πολεοδομικών  εφαρμογών , άδεια δόμησης , 
πολεοδομικές  και λοιπές  διατάξεις , άρα αναφέρεται και σε  ιδιωτικά 
έργα. 
 Εγώ έκανα μία περιγραφή  προσπαθώντας  να καλύψω και τις  
πλευρές  αυτές .  Αν  όμως  είναι κάτι που  μου  έχει ξεφύγει ευχαρίστως  
πρόταση . 
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 Αν  δεν  υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση , τοποθετήσεις , θέλετε  
τοποθετήσεις ; Τοποθετήσεις , πάμε  λοιπόν  στις  τοποθετήσεις , 
ξεκινάμε  τοποθέτηση  ο  συνάδελφος  Μπριλάκις , ο  συνάδελφος  
Πασχαλίδης , ο  συνάδελφος  Μαυρογιάννης , η  συναδέλφισσα Βάννα 
Σφακιανάκη, Βρέντζου , ο  συνάδελφος  Ξυλούρης ; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Διαβάζω τα ονόματα, Σωμαράκης  
εφτά, λοιπόν  διαβάζω, Μπριλάκις , Πασχαλίδης , Μαυρογιάννης , 
Σφακιανάκη, Βρέντζου , Ξυλούρης , Σωμαράκης  και Φραγκιαδάκης  
άλλος ; Κλείνει ο  κατάλογος  θα παρακαλούσα ο  συνάδελφος  
Μπριλάκις  στο  βήμα, θα παρακαλούσα όμως  να μην  υπερβούμε  τα 
πέντε  λεπτά.  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Δεν  ξέρω αν  στην  ουσία διαφωνεί κανείς  με  το  θέμα, με  
το  κεντρικό θέμα με  ακούτε ;  Εγώ έκανα μία ανάλυση  στην  
παράγραφο  4 κυρίως  του  εγγράφου  του  εισηγητή , πολλά μπορούνε 
να λεχθούνε αλλά για να φέρουμε  αποτέλεσμα έκανα αυτή  την  
ανάλυση  γιατί πιστεύω ότι τίθεται ένα σοβαρό  ερώτημα. Ποιος  
δαιμονιώδης  νους  σκέφτηκε  αυτό  το  πράγμα εις  βάρος  των  
μηχανικών .  Διότι από  την  ημερομηνία εκείνη που  ψηφίστηκε  και 
πίσω τα τελευταία 10, 20, 30, 50, 100 χρόνια, κανείς  δεν  το  είχε  
σκεφτεί. Ποιος  το  σκέφτηκε  και γιατί; 
 Εγώ λοιπόν  δίνω μια ερμηνεία, ας  πούμε  τώρα ότι ανακατεύω 
την  ψυχολογία της  κοινωνίας  που  μας  έφερε  εκεί πέρα.  Αλλά και τι 
να κάνουμε  για να φέρουμε  αποτέλεσμα, αυτή  την  έννοια δηλαδή  έχει 
η  εισήγηση  που  έχω γράψει.  Μια άποψη , δεν  θέλω να την  βάλετε σε  
στόχο , άμα δεν  σας  αρέσει κανένα πρόβλημα, πέστε  μας  εσείς  και 
άμα έχετε καλή  πρόταση  εγώ ευχαρίστως , γιατί είναι το  πεδίο  
παρθένο  που  αναφέρομαι , δεν  έχουμε  κάνει τίποτα εμείς , δεν  έχει 
κάνει τίποτα κανείς  και πρέπει κάτι να κάνουμε  στο  τέλος . Με  λίγα 
λόγια πρέπει να φέρουμε  πολιτισμό  στη  δουλειά, στο  επάγγελμα, στις  
ανθρώπινες σχέσεις .  Γιατί πολιτισμός  δεν  είναι οι τελετές  και οι 
συναυλίες , πολιτισμός  είναι η  δουλειά, οι ανθρώπινες σχέσεις  στην  
καθημερινή  πράξη . 
 Για το  θέμα τώρα, βασική αρχή  ο  καθένας  να ευθύνεται για τις  
πράξεις  του . Η  ποινικοποίηση  εφόρου  ζωής  στηρίζεται στην  ουσία 
στην  ποινικοποίηση  της  γνώσης , είναι μια άλλη οπτική  γωνία.  
Τιμωρείσαι  γιατί ξέρεις  πολλά, αν  δεν  ήξερες θα την  γλύτωνες . Χωρίς  
να πιστοποιείται κανείς  άλλος  σε  ένα έργο πλην  ο  διπλωματούχος  
μηχανικός , στην  ουσία μόνο  ο  μηχανικός  υποχρεούται να ξέρει. Ο  
Αλβανός  που  δονίζει το  μπετό , ο  σιδεράς  που  κόβει κάποιο  σίδερο  
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κοντό , ο  βιομήχανος  που  πουλά ποιότητα ακαθόριστη , ο  εργολάβος  
οικοδομών  που  είναι ανεύθυνος , αγράμματος  και χωρίς  
πιστοποιητικά έστω κάποιου  επιπέδου γνώσεων , τα δάπεδα εργασίας  
που  δεν  υπάρχουν , οι χειρολισθήρες για συγκράτηση  από  πτώση  που  
δεν  τοποθετούνται, κανείς  δεν  φταίει παρά μόνο  ένας , ο  επιβλέπων  
που  μόνο  αυτός  έχει πιστοποίηση , δίπλωμα πανεπιστημιακής  
βαθμίδας , οι λοιποί δεν  έχουν , αλλά και εάν  έχουν  δεν  υποχρεούνται  
να έχουν  ούτε  φταίνε είτε κάνουν  δουλειά σωστή  είτε όχι. 
 Πρόταση , το  σύνθημα είναι πιστοποίηση  για όλους  και για όλα.  
Για όλα τα επαγγέλματα το  λέει βέβαια και ο  κ . Αγαπάκης  έτσι μην…, 
αλλά απλώς  εγώ το  περιγράφω με  άλλα λόγια, για όλα τα 
επαγγέλματα να θεσμοθετηθούν  πτυχία, σιδεράδες, πλακατζήδες , 
ασανσέρ, σοβατζήδες , κατασκευαστές , μελετητές  κ .λ .π . και όλα τα 
υλικά είτε είναι βιομηχανικά είτε εργοταξιακά, να δημιουργηθούν  
εργαστήρια ιδιωτικά για πιστοποίηση  υλικών  και εκτέλεση  
δοκιμασιών , να εκδίδουν  πιστοποιητικά κατά ISO  βέβαια, μιλάμε  να 
θεσμοθετηθεί αυτή  η  διαδικασία έτσι; Που  δεν  υπάρχει, που  δεν  την  
έχουμε  προτείνει, που  δεν  την  έχουμε  σκεφτεί. Εγώ έκανα μία σκέψη , 
αν  έχετε καλύτερη  σκέψη  να την  ακούσω.  
 Να εκδίδουν  πιστοποιητικά κατά ISO, πώς  γίνεται και στην  
Ευρώπη, να μην  ανακαλύψουμε  τίποτα που  κάποιοι άλλοι το  έχουνε 
ανακαλύψει πριν  από  μας , δηλαδή  το  σωστό  είναι να αντιγράφουμε . 
Αν  οι ξένοι έχουνε μία διαδικασία πιστοποίησης  να τη  δούμε  και να 
προσπαθήσουμε  να τα αντιγράψουμε , πιστοποίηση  υλικών , 
πιστοποίηση  ποιότητας , πιστοποίηση  οτιδήποτε .  Αν  δεν  υπάρχει και 
είμαστε  πρωτοπόροι, εγώ δεν  νομίζω ότι είμαστε  πρωτοπόροι, εγώ 
έχω ακούσει διάφορα χωρίς  να ξέρω και καλά όμως  τι έχει γίνε έξω, 
υπάρχουν  άνθρωποι που  έχουνε δουλέψει στο  εξωτερικό  που  
ξέρουνε. 
 Όλοι πρέπει να έχουνε ευθύνη  ανάλογα όχι με  τις  γνώσεις  αλλά 
με  τη  δουλειά που  κάνουν , που  υποχρεούνται  να την  ξέρουν καλά και 
να ξέρουν και οι μηχανικοί ποιον  να εμπιστευτούν , ποια δουλειά να 
αναθέσουν  στον  κάθε εργαζόμενο  και ποιες  ευθύνες  να κατανείμουν .  
Το  σύνθημα που  εκφράζει τη  σημερινή κατάσταση  είναι παρμένο  από  
το  καουμπόικο  ανέκδοτο  που  λέει, γιατί τον  σκότωσες  και η  
απάντηση  γιατί ήξερε  πολλά.  Αλλά έτσι δεν  πάμε  μπροστά και όπως  
είχε πει και ο  φιλόσοφος  και καθηγητής  μας  του  μπετόν  ο  Θεοδόσης  
Τάσσιος , η  Ελλάδα δεν  πέρασε  ακόμα από  το  διαφωτισμό .  Νομίζω 
και η  ζήλια αυτών  που  δεν  ξέρουν έναντι αυτών  που  ξέρουν στην  
Ελλάδα, αυτοί που  δεν  ξέρουν είναι οι πολλοί και έχουν  και 
υπεροπλία ψήφων . 
 Ο  σύλλογος  των  εννέα όπως  λέγαμε  παλιά τους  αποτυχόντες  
στις  εισαγωγικές  εξετάσεις  για είσοδο  στο  Πολυτεχνείο  καλά κρατεί. 
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Όσοι δεν  πέτυχαν  τους  έμεινε το  κόμπλεξ και μας  καταδιώκουνε 
ανελέητα μέχρι ακόμη  και σήμερα που  κατέφθασε  απειλητική ανεργία 
στα μέλη  μας . Η  κοινωνία όμως  πρέπει να μάθει ότι η  φτώχεια είναι 
κολλητική  αρρώστια, στο  χάλι που  φτάσαμε  μας  έφερε  η  κυριαρχούσα 
επιθυμία να ψοφήσει η  κατσίκα του  γείτονα. Το  κείμενο  είναι 
γραμμένο άσχετο  με  τη  σημερινή κρίση  έτσι;  Αλλά τέλος  πάντων  
αναφέρομαι  κυρίως  στο  πλήθος  των  μηχανικών  που  έχουνε βγει, 
έχουμε  φτάσει στο  130.000 αριθμό  μητρώου  και έχουμε  πρόβλημα 
απασχόλησης . Δηλαδή  ακόμα και εάν  η  Ελλάδα πήγαινε  καλά και δεν  
χρωστούσε  τίποτα πρόβλημα θα είχαμε . 
 Να αναδειχθεί το  ποιοτικό  και το  δίκαιο  και κάθε κατεργάρης  
στο  πάγκο  του . Κάθε πιστοποιητικό  να δίδει υποχρεώσεις  και 
δικαιώματα ανάλογα με  τις  γνώσεις , την  τεχνογνωσία και τις  
προδιαγραφές  που  αντιπροσωπεύει. Να κληθεί η  επιστήμη  να 
κατατάξει κάθε δουλειά και κάθε υλικό  ή  εργαλείο  στο  σωστό  επίπεδο  
ποιότητας . Να ξέρει ο  πελάτης  τι αγοράζει, να ξέρει τι κάνει αυτό  που  
πληρώνει, τι αντοχές  έχει στο  χρόνο . Να ξέρει το  επίπεδο  ποιότητας  
και να επιλέγει ανάλογα. Να βρουν  δουλειά και κάποιες  ειδικότητες  
μηχανικών  που  έχουν  τις  γνώσεις , αλλά μένουν  στα αζήτητα.  Δεν  
πρέπει να ζητούμε  επαγγελματικά δικαιώματα νέτα – σκέτα, η  
κοινωνία, δηλαδή  τέτοια εποχή  να ζητάμε  και δικαιώματα χαθήκαμε . 
 Η  κοινωνία με  τα κόμπλεξ που  διακατέχεται μας  τα αρνείται 
διότι μας   θεωρεί προνομιούχους , αλλά η  πείνα έφτασε , η  ανεργία 
μας  πλάκωσε  και το  περίσσευμα του  ελληνικού  λαού  που  θα γίνε 
ανάπτυξη  φαγώθηκε  και έχουνε μείνει μόνο  χρέη. Καιρός να 
ζητήσουμε  υποχρεώσεις  και δικαιώματα μαζί, για όλες  τις  ειδικότητες  
ανάλογα με  το  γνωστικό  αντικείμενο  που  αντιπροσωπεύει το  κάθε 
πτυχίο . Καιρός  να ζητήσουμε  να μας  ανατεθούν  ευθύνες , αυτές  που  
μπορούμε  να καλύψουμε  με  τις  ικανότητές  μας .  
 Πρώτα θα μιλήσουμε  για τις  ευθύνες  μας  και μετά για τα 
δικαιώματά μας , παροχή  και αντιπαροχή  λέει ο  αστικός  κώδικας , να 
μιλήσουμε  στο  νομικό  κόσμο  της  χώρας  με  τη  γλώσσα που  
καταλαβαίνει.  Ζητούμε  παροχές  διότι θεωρούμε  την  προσφορά  μας  
αυτονόητη , αυτονόητη  είναι μόνο  έναντι συναδέλφων  με  γνωστικό  
αντικείμενο  το  ίδιο  ή  παραπλήσιο  με  το  δικό μας .  Αν  δεν  συζητηθεί τι 
προσφέρουμε  και συζητούμε  μόνο  αυτό  που  θέλουμε  – εμείς  εδώ 
δηλαδή  – δεν  πρόκειται να πετύχουμε  τίποτα. 
 Από  την  παραπάνω ανάλυση  προκύπτει ότι το  θέμα της  
ποινικοποίησης  δεν  πρέπει να πάει μόνο  του , αυτή  είναι η  πρότασή  
μου .  Στην  ουσία ζητούμε  από  μια κοινωνία αρνητικά διατεθειμένη να 
μας  δώσει κάτι που  δεν  καταλαβαίνει ότι την  ωφελεί. Πιστεύει ότι και 
αν  μας  δώσει είναι ένα ακόμα προνόμιο  σε  προνομιούχους .  Ας  
ζητήσουμε  λοιπόν  όχι προνόμια αλλά ευθύνες , καθήκοντα, 
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υποχρεώσεις  και τρόπο  να χρησιμοποιήσουμε  τις  γνώσεις  μας  για το  
κοινό  όφελος .  Να γίνει συζήτηση  για την  ωφέλεια της  δουλειάς  μας , 
την  αξία της  ποιότητας  και την  ασφάλεια των  συναλλαγών , να ξέρει ο  
καθένας  τι αγοράζει. 
 Όταν  ο  λαός  μάθει ότι δεν  βγάζουμε  άδειες αλλά κάνουμε  
μελέτες  και καταλάβει τη  διαφορά που  θα έχει μια καλή μελέτη  από  
μια άλλη , τότε  θα πληρώσει αδιαμαρτύρητα, γιατί η  μελέτη  είναι ένα 
μικρό  ποσοστό  5% ξέρω εγώ του  έργου  και για να διασωθεί και 
περιοριστεί το  κόστος  του  έργου  και για να αυξηθεί η  ποιότητα μόνο  
με  ποιότητα θα το  πετύχει.  Να ξεκαθαριστεί λοιπόν  το  επίπεδο  
ποιότητας  σε  κάθε τι και να γνωρίζει ο  πελάτης  είτε είναι ιδιώτης  είτε 
είναι το  κράτος  τι αγοράζει. 
 Μια σχετική πρόταση  επιμέρους , έχει κάνει εδώ πέρα βλέπω και 
ο  Σπίρτζης , την  κατηγορεί εδώ η  ΑΜΑΚ  ότι είναι αόριστη , συμφωνώ 
δεν  υπάρχει κανένα πρόβλημα σε  αυτό .  Το  θέμα είναι ότι ο  τομέας  
αυτός  είναι τεράστιος , εγώ προσωπικά όταν  ξεκίνησα να μπω στο  
επάγγελμα, στη  δουλειά, βρήκα αντίδραση  από  χειρονάκτες , δηλαδή  
από  μαστόρους  οι οποίοι νομίζανε ότι εγώ θα τους  πάρω τη  δουλειά, 
μιλάω για εποχή  τώρα προ  Χούντας  ’66, ‘67, ’68.  Μετά βέβαια 
καταλάβανε ότι εγώ δεν  πρόκειται ποτέ  να  πιάσω ένα σκεπάρνι να 
μπροκώνω πρόκες  και σιγά – σιγά γίναμε  συνεργάτες . 
 Είχαν  όμως  αντίδραση , εγώ  πιστεύω ότι και σήμερα ο  
επιχειρηματίας  ξέρω εγώ δεν  θέλει να προσλάβει ένα χημικό 
μηχανικό ή  να πάει να ζητήσει ένα πιστοποιητικό  γι ’  αυτό  που  
παράγει, προτιμά το  ανεξέλεγκτο  αφού  τα καταφέρνει και πουλάει 
στον  πελάτη  αυτό  που  έχει χωρίς  έλεγχο .  Αλλά εμείς  πρέπει να 
πιέσουμε , να παρέμβουμε , να μπούμε  στη  δουλειά με  τις  γνώσεις  μας  
και με  την  προσφορά  μας  και δεν  έχουμε  μπει παντού , έχουμε  μπει 
σε  λίγα πράγματα.  Υπάρχουν  ειδικότητες  στην  Ελλάδα που  
χρειάζονται και όμως  είναι κατά πώς  το  λένε, ζητούνε  να μπούνε στο  
επάγγελμα του  πολιτικού  μηχανικού  του  προνομιούχου  να πάρουν  
και αυτοί δικαίωμα για άδειες ξέρω εγώ.  Έχω ακούσει ξέρω εγώ ότι 
οι υπομηχανικοί λέει έχουνε δικαίωμα υπογραφής  μελετών  και δεν  
έχουνε οι χημικοί μηχανικοί.  Αυτό  είναι λάθος . 
 Λάθος  να ζητάμε  να μπούμε  σε  ένα άλλο τομέα έξω από  τις  
γνώσεις  μας  και έξω από  εκείνο που  μπορούμε  να προσφέρουμε .  
Τώρα εάν  η  πρότασή  μου  είναι αόριστη  νομίζω πρέπει να γίνει 
συζήτηση… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία συνάδελφοι, συνάδελφε  
ολοκλήρωσε  σιγά - σιγά. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: …και να υπάρχουν  προτάσεις . 
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 Πώς  θα ολοκληρωθεί αυτό  το  πράγμα;  Πώς  θα δρομολογηθεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Πασχαλίδης . 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Αγαπητοί συνάδελφοι το  θέμα της  ποινικοποίησης  
των  μηχανικών  νομίζω ότι είναι το  πιο  σημαντικό  επαγγελματικό  
ζήτημα που  αφορά τους  μηχανικούς , αν  εξαιρέσει κανείς  την  
καλπάζουσα, το  καλπάζον  οικονομικό  πρόβλημα που  τα τελευταία 
δυο  χρόνια αρχίζει να γίνεται κυρίαρχο . 
 Δεν  είναι μόνο  μεγάλο επαγγελματικό  πρόβλημα, είναι και ένα 
δείγμα του  τρόπου  με  τον  οποίο  το  πολιτικό  σύστημα έχει δουλέψει 
στην  Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.  Αυτό  το  περιβόητο  άρθρο  286 
νομοθετήθηκε , τροποποιήθηκε  μετά από  ένα μεγάλο σεισμό , από  τον  
Ευάγγελο Γιαννόπουλο  νομίζω ήτανε  Υπουργός… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πεπονής , Πεπονής , στους  
σεισμούς  του  Αιγίου  Πεπονής  το  1995. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Υπουργός  Δικαιοσύνης  ο  Πεπονής ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ναι το  1995. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Μπορεί να κάνω λάθος . 
 Έγινε , θεσμοθετήθηκε  για να καλύψει τις  φωνές  των  
εφημερίδων  της  εποχής , γιατί έπεσε  ένα κτήριο  και κάποια αδικήματα 
είχαν  παραγραφεί εκείνη την  εποχή . Και έτσι φτάσαμε  για να 
ικανοποιήσουμε  το  αίσθημα του  λαού  όπως  εκφραζότανε  μέσα από  
τον  τύπο , σε  ένα νομοθέτημα το  οποίο  συγγνώμη  Κώστα, αλλά δεν  
χρειάζεται κανένα καλούδι να το  στολίσουμε  για να το  πούμε . Είναι 
απαράδεκτο, είναι επαίσχυντο . 
 Αυτό  το  πράγμα, αυτό  που  περιγράφει αυτό  το  άρθρο  το  286 
είναι σαν  να μας  εξισώνει με  τους  βασανιστές . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Νομικό  γκέτο  το  χαρακτήρισε ο… 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Επειδή  ακριβώς  είναι το  μεγαλύτερο  και το  
σημαντικότερο  επαγγελματικό  θέμα που  αφορά τους  μηχανικούς , έχω 
την  εντύπωση  ότι είναι υποτονικός  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  πάμε  να το  
αντιμετωπίσουμε  και νομίζω ότι δεν  αρκεί τόσο  φτωχά να το  δούμε , 
να κάνουμε  εμείς  εδώ 15 άτομα μια επιστολή  και…, κάτι μου  φαίνεται  
πως  λείπει.  Νομίζω ότι είναι πιο  μεγάλο θέμα και πιο  σοβαρό  για να 
αντιμετωπιστεί αυτό  το  θέμα. Πρέπει να γίνει κυρίαρχο  θέμα και στο  
κεντρικό Τεχνικό  Επιμελητήριο . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό  είπα.  
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Να πω κάτι άλλο ακόμα ότι, δεν  συμφωνώ με  το  
κείμενο  το  δικό σου  ειδικά την  πρώτη  παράγραφο  που  στην  ουσία  
υποδεικνύεις  στους  δικαστές  να αντιμετωπίζουν  κάπως  διαφορετικά 
τους  μηχανικούς  κ .λ .π .  Οι δικαστές  πρέπει να κάνουν  τη  δουλειά 
τους  και πρέπει να την  κάνουν  προς  όλους , δεν  θέλουμε  καμία ειδική 
αντιμετώπιση , έχουμε  πρόβλημα όμως  με  ένα άρθρο , ένα 
νομοθέτημα, το  οποίο  είναι το  μεγαλύτερο  δείγμα λαϊκίστικης  
πολιτικής  που  έχει εφαρμόσει το  πολιτικό  σύστημα τα τελευταία 
είκοσι χρόνια, απέναντι στην  ελληνική  κοινωνία. 
 Έτσι πρέπει να το  αναδείξουμε , αυτό  πρέπει να πούμε  στους  
πάντες  και με  κάθε δυνατό  τρόπο  πρέπει να επιδιώξουμε  να 
καταργηθεί.  Όταν  τα πρώτα χρόνια που  είχε  θεσμοθετηθεί αυτό  το  
νομοθέτημα ακουστήκανε  οι πρώτες φωνές  ότι εδώ πρόκειται για 
παραλογισμό , θυμάμαι τοποθετήσεις  πολιτικών  τότε , (δεν  αποδίδεται 
καθαρά)…, θα αλλάξει λίγο , αλλά τώρα φωνάζουν  όλοι.  Με  αυτό  τον  
τρόπο  έγινε  αυτό  το  νομοθέτημα και έχει βάλει σε  ομηρία τους  
Έλληνες  μηχανικούς  και φοβάμαι και τα παιδιά τους .  Γιατί αν  σήμερα 
πέσει ένα κεραμίδι και χτυπήσει ένα κεφάλι, ένας  άμα βρεθεί να κάνει 
αγωγή  στο  μηχανικό που  πριν  από  40 χρόνια έκανε  την  
πολυκατοικία, θα πληρώνουνε τα παιδιά και τα δισέγγονα του  
αποζημιώσεις  για το  κεραμίδι που  έπεσε  από  το  κεφάλι. 
 Αυτό  είναι η  ουσία, αυτή  είναι η  ουσία του  νομοθετήματος  
αυτουνού  και πραγματικά το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  έχει καθυστερήσει 
πάρα πολύ  τα τελευταία είκοσι χρόνια να το  αναδείξει, 25 χρόνια και 
να το  αντιμετωπίσει.  Αυτή  είναι η  άποψή  μου  και νομίζω ότι πέρα 
από  αυτό  που  να το  ψηφίσουμε  και να το  κάνουμε , πρέπει και κάτι 
άλλο να κάνουμε , αυτή  την  αίσθηση  έχω. 
 Επίσης  να πω ότι, άσχετο  με  το  θέμα, αλλά οι διαδικασίες  που  
ακολουθούμε…  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  …πρέπει να το  ξαναδούμε  το  θέμα της  διαδικασίας  
και το  θέμα της  τυπολατρίας  και της…, εγώ συνάδελφε  Μανόλη  
δέχομαι από  το  Προεδρείο  να κάνει όσα λάθη  θέλει.  Εάν  δεν  
διακρίνω πρόθεση  πίσω από  κάποια ενέργεια ή  από  κάποια 
σκοπιμότητα, ας  κάνει όσα λάθη  θέλει, εδώ είμαστε  να τον  
συγχωρούμε , αρκεί να πηγαίνουμε  παρακάτω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, κοιτάξτε  συνάδελφε  
Πασχαλίδη  μάλλον  έχεις  δίκιο… 
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ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ:  Προχώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι ένα λεπτό , ένα λεπτό , εγώ 
συμφωνώ με  το  εξής… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Να δευτερολογήσεις  πρώτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό , δεν  θα μπω στην  
ουσία, όταν  κάνουμε  τρεις  ώρες και συζητάμε  ερωτοαπαντήσεις… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Θα φύγουμε  και οι υπόλοιποι;  Να προχωρήσει η  
διαδικασία, δευτερολογείς, δεν  πρέπει να μιλάς . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Μα είναι επί της  διαδικασίας  αυτό  το  πράγμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μιλάω πάνω στη  διαδικασία 
συναδέλφισσα Βάννα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Μα έλα τώρα Πρόεδρε θες  να σχολιάσεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τρεις  ώρες ερωτοαπαντήσεις  και 
στην  ουσία πάμε  να αφιερώσουμε  μισή  ώρα. 
 Συνάδελφος  Μαυρογιάννης . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Συνάδελφε  ερχόμαστε  τώρα να συζητήσουμε  ένα 
θέμα το  οποίο  πραγματικά έχει τεράστια σημασία και βλέπουμε  ότι 
πραγματικά μείναμε  λίγοι, να πούμε  την  αλήθεια δηλαδή , βλέπω να 
λείπει και η  πλειοψηφούσα παράταξη .  Δεν  είναι καν  εδώ από  τους  
17 έχουν  μείνει 3 και να δούμε  και…, ένα είναι αυτό  για να βάζουμε  
τα πράγματα στη  θέση  τους . 
 Τώρα να πούμε  για την  ποινικοποίηση  πραγματικά, Μανόλη  
εντάξει, για την  ποινικοποίηση  μπορούμε  να πούμε  ναι δικαστές  μη  
βάζετε , μην  κάνετε , οτιδήποτε , αλλά δεν  μπορούμε  να την  
ξεχωρίσουμε όμως  και από  το  υπάρχον  πολιτικό  σύνολο  που  ζούμε . 
 Ποιοι το  ψήφισαν , ποιοι το  διατηρούν  τόσα χρόνια στα σκαριά, 
και να δούμε  για ποιο  λόγο  το  διατηρούν , τι εξυπηρετεί εν  πάση  
περιπτώσει αυτή  η  διάταξη  τελικά;  Εξυπηρετεί σήμερα μήπως  το  να 
έχουμε  μία καλύτερη…, πολιτειακό  σύστημα εν  πάση  περιπτώσει και 
ότι με  την  ποινικοποίηση  όπως  την  έθεσαν , δηλαδή  να βρούμε  σε  
κάποιους  ότι εντάξει βρε  παιδιά άμα τύχει και κάτι, γιατί αυτό  ήτανε  
αυτό , αν  τύχει κάτι στα χίλια που  γίνονται  μία να καταγγελθεί έχουμε  
τον  μηχανικό να τον  καταγγείλουμε .   
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 Έρχεται δηλαδή  να κρύψει τη  θέληση  του  συστήματος , της  
πολιτείας , των  κυβερνώντων  κομμάτων , να μη  λύσουν  προβλήματα, 
να διαιωνίζουνε σήμερα μία κατάσταση  συνολικά στο  κράτος  για να 
εξυπηρετούνται κάποιοι. Και όλοι γνωρίζουμε  πολύ  καλά, ότι μην  
ξεχνιόμαστε  πλέον  σε  αυτό  το  κράτος  ποια συμφέροντα και τίνος  
εξυπηρετούνται.  Συγκεκριμένων  κεφαλαίων , συγκεκριμένες  τάξεις  
που  θα έλεγε και ο  Κωστής  και συγκεκριμένων  ανθρώπων  και 
συγκεκριμένης  πλέον  ρέμουλας  που  παίχτηκε στην  πλάτη  του  κόσμου  
και εξ ου  έχουμε  φτάσει στην  κατάσταση  που  είμαστε  σήμερα, ο  
κόσμος  να είναι στους  δρόμους , να φωνάζει, μνημόνια , έτσι και 
αλλιώς . 
 Άρα λοιπόν  δεν  μπορούνε να το  δούνε  ξεκομμένο , από  αυτό  
που  έρχεται να εξυπηρετήσει, έρχεται να εξυπηρετήσει το  ίδιο  το  
πολιτικό  σύστημα το  οποίο  είναι καθαρά πελατειακό , δηλαδή  να 
πάρουμε  τους  Βουλευτές , να πάρουμε  όλους  αυτούς  σήμερα είναι 
καθαρά πελατειακό  προς  συγκεκριμένους , για να μπορούν  να περνάν  
τα συγκεκριμένα αυτά που  θέλουνε . 
 Δεν  θεωρώ ότι η  πολιτεία σήμερα έσκασε  για τα ρέματα, θέλει 
να έχει νόμο , αλλά δεν  έσκασε .  Όταν  στις  Πολεοδομίες  το  απλό 
πράγμα δεν  έχουμε  στοιχεία σήμερα 2011 που  είναι αυτά τα ρέματα 
σε  κάθε χώρο , σε  κάθε νομό , σε  κάθε τόπο  για να μπορέσουμε  να τα 
προστατεύσουμε  οι Διευθύνσεις  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και ακόμα 
τα ψάχνουμε , σημαίνει ότι δεν  τους  νοιάζει αν  καταπατηθούν  τα 
ρέματα. Καταπατήθηκαν  από  μεγάλα ξενοδοχεία, το  ξέρει και η…, το  
γνωρίζει πολύ  καλά και η  δικαστική  εξουσία ας  το  μάθουν , το  ξέρουνε 
πολύ  καλά ποιοι είναι αυτοί που  έχουνε καταπατήσει.  Εν  πάση  
περιπτώσει, αν  όμως  κάτι καταγγελθεί θα βρούμε  κάποιο  υπάλληλο  
της  Πολεοδομίας  να τον  πάμε  στα δικαστήρια και λύσαμε  το  
πρόβλημα. 
 Πήγε , το  καθάρισαν , δεν  θέλουν  όμως  να λύσουν  το  πρόβλημα.  
Καταπάτηση  ρεμάτων , δημόσιας  περιουσίας , αντιδικίες , παράνομων  
κατατμήσεων , διαφορετικά θα είχαμε  διαφορετικούς  νόμους , δεν  θα 
είχαμε  νόμους  που  καμιά φορά για να τους  εξηγήσουμε  εμείς  στις  
Πολεοδομίες  πρέπει να είμαστε  Μάντης  Κάλχας , τι στο  καλό θέλει να 
πει εκεί ο  καλλιτέχνης ; Και ξαφνικά βρίσκουμε  15 διαφορετικές  
ερμηνείες  και όταν  πάμε  στα δικαστήρια κάνουμε  το  σταυρό  μας  η  
ερμηνεία του  δικαστή  να είναι η  ίδια η  δικιά μας , διαφορετικά την  
βάψαμε .  Γιατί;  Εγώ θα σας  πω σε  νόμους  15 διαφορετικές  ερμηνείες  
τι να κάνουμε  έτσι είναι. 
 Υπάρχουν  νόμοι που  στα Χανιά η  Πολεοδομία λέει άλλα, στο  
Ρέθυμνο  κάπως  διαφορετικά και όσο  πάει εδώ διαφοροποιείται προς  
το  Λασίθι. Η  ερμηνεία βασικό είναι και δίνονται  δεκάδες  άδειες γι ’  
αυτό  το  πράγμα σας  πληροφορώ. Όχι συμφωνούμε  αλλά πρέπει να 
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βάλουμε  όμως  το  θέμα ότι συμφωνούμε , δεν  είναι απλά να πούμε  
κακοί δικαστές , κακοί στέλνετε  καλούς  μηχανικούς  ή  κακοί μηχανικοί, 
πρέπει να βάλουμε  τα πράγματα στη  θέση  τους , όλα αυτά 
εξυπηρετούν  συγκεκριμένο  πολιτικό  σύστημα, συγκεκριμένο  σήμερα 
κόσμο , οι οποίοι ζει, θρέφεται, εκλέγεται και εξουσιάζει με  αυτά όλα.  
Και εν  πάση  περιπτώσει έβαλε  και πέντε  θύματα αν  τύχει μία να 
έχουμε  και κάποιο  να τον  πάμε  στα δικαστήρια για να πούμε  ότι έγινε  
και μια δίκη και όλα αυτά.   

Γι ’  αυτό  και ψηφίστηκε  αυτό  το  συγκεκριμένο , ποινικοποίηση  και 
όλα αυτά, ποινικοποίηση  πρέπει να πάει απέναντι στο  ίδιο  το  κράτος .  
Είναι δυνατόν  σήμερα να λέμε  ότι χρωστάμε  400 δις  και ακόμα να 
μην  ξέρουμε που  είναι τα ρέματα;  Ακόμα να μην  έχουμε  κάνει ένα 
Κτηματολόγιο  να ξέρουμε πού  είναι;  Έχουνε φύγει 400 δις  λένε και 
ακόμα δεν  ξέρουμε ποιος  είναι ο  αιγιαλός  και η  παραλία;  Ακόμα δεν  
ξέρει ο  καθένας  ποιο  είναι το  οικόπεδό  του , ο  κάθε ένας  υποτίθεται  
δεν  ξέρει ακόμα ποιο  είναι το  οικόπεδό  του  στην  Ελλάδα. 

 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Η  εκκλησία τα ξέρει όλα, το  κράτος  δεν  ξέρει 
ακόμα ποια είναι η  περιουσία του , αλλά αν  κάτι τύχει και καταγγελθεί 
έχουμε  και κάποιο  μηχανικό υπάλληλο  κάπου  να τον  στείλουμε .  Στα 
έργα όταν  θες  να λάβεις  κάθε μέρα αποφάσεις  και να έχουμε  το  ίδιο , 
δηλαδή  το  ίδιο  και ο  ελεύθερος  επαγγελματίας , δεν  μπορεί ξαφνικά.  

Άρα λοιπόν  εμείς  πρέπει να τονίσουμε  ξαφνικά παιδιά και μην  
ξεχνάμε  πάντα τι ωθεί και ποιοι είναι οι πραγματικοί φταίχτες .  Δεν  
είναι οι δικαστές , δεν  είναι παιδιά οι δικαστές , οι δικαστές  και αυτοί 
εξυπηρετούν  κάποιο  πολιτειακό  σύστημα, έχουν  αυτά, μας  δώσανε 
ένα νόμο , να στείλουμε  ένα μηχανικό να τον  στείλουν .  Αλλού  πρέπει 
να πάει γι ’  αυτό  και πρέπει να γίνει και πιο  σοβαρή  η  συζήτηση , πιο  
μεγάλη η  πίεση , σε  όλους  αυτούς  που  προσπαθούν  να καθορίσουν  
την  τύχη  μας  με  νόμους  που  νομίζουνε ότι ψηφίζουνε  και κάθε μέρα 
παίζουνε παιχνίδια εκεί στη  Βουλή  δεν  ξέρω τι και είμαστε  εμείς  
δέσμιοι αυτών . 

Άρα εγώ θεωρώ ότι αυτό  θα πρέπει να γίνει και να είναι και οι 
ίδιοι εδώ, μια συζήτηση  να είναι και ο  Εισαγγελέας , να είναι και ο  
Βουλευτής , να είναι και ο  Περιφερειάρχης , να είναι και ο  Δήμαρχος, 
κάθε Δήμαρχος  ο  οποίος  σήμερα θεωρεί ότι εντάξει εγώ κάνω το  
παιχνίδι μου  αλλά έχω και έναν  μηχανικό να τον  στείλω στα 
δικαστήρια, Περιφερειάρχης  λέγεται, Διοικητής  δεν  ξέρω τι το  ένα το  
άλλο, όλους  αυτούς  πρέπει να καλέσουμε .  Δεν  θα μας  το  λύσει ο  
Διευθυντής  της  Πολεοδομίας , δεν  θα πει τίποτα, το  πολύ  – πολύ  να 
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πει πήγα σε  δέκα δίκες .  Αυτούς  όλους , εκεί πρέπει να γίνει η  
συζήτηση . 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι προτείνεις  δηλαδή ; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Ναι να κάνουμε  μια πραγματικά δουλειά, σωστή  
δουλειά να κάνει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , να καλέσει όλους  αυτούς .  
Τώρα αυτό  βέβαια εγώ κακώς  το  βάζω σήμερα γιατί τους  δίνω και 
λόγο , σήμερα τους  έχει πάρει ο  λαός  το  λόγο , δεν  έχουν , κακώς  το  
βάζω εγώ σιγά.  Ναι της  νομοθεσίας , αλλά η  πρόταση  μου  είναι 
λάθος , ξαφνικά να τους  δώσεις  λόγο , αφού  τώρα πια δεν  μπορούν  να 
μπούνε κάπου , εγώ θα τους  βάλω κάπου ;  Σωστό  δεν  είναι; 
 Άρα λοιπόν  εκεί πρέπει να στραφεί, σε  αυτούς  όλους  που  
εξουσιάζουν , που  έχουν  την  εξουσία και το  διατηρούνε τόσα χρόνια 
και να πουν  το  όνομά τους . Είναι κάποιοι δύο  κόμματα βρε  γαμώτο 
μου , ΠΑΣΟΚ , ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , νομίζω έτσι τα λέγανε τα τελευταία 
25 χρόνια, πού  είναι να μας  πούνε  κάτι; Μην  τους  κρύβουμε  όλους  
αυτούς , πού  είναι να μας  πούνε  κάτι δεν  βλέπω τίποτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα σε  αυτούς  απευθύνεται, η  
διαμαρτυρία μας  σε  αυτούς  θα πάει. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Απευθύνεται πού  τώρα;  Στην  Ειρήνη, σε  εμένα, 
στη  Βάννα, στον  Κωστή . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η  διαμαρτυρία μας  σε  αυτούς  θα 
πάει. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Εντάξει, δεν  πάει, θα πάει στον  Μαρκάκη  στον  
Εισαγγελέα και τίποτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι στον  Μαρκάκη , ο  Μαρκάκης  
είναι… 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Άρα λοιπόν  εγώ θεωρώ να οργανωθεί καλύτερα 
και όταν  τους  το  επιτρέψει ο  λαός  να μπορεί να συμμετέχει με  τον  
κόσμο  μαζί σε  συζήτηση , αν  τους  το  επιτρέψει ποτέ  να γίνει μαζί τους  
η  συζήτηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ποιος  εγώ; 
 



σελίς  89  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ  Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι εσύ , είχες  ζητήσει το  λόγο . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Ήθελα να είναι εδώ ο  Θεόδουλος  να του  πω κάτι, α, 
είσαι, νόμιζα ότι εντωμεταξύ  έφυγες  και εσύ . 
 Ήθελα να πω ότι, ενώ έλεγα ότι θα πω ότι συμφωνώ με  όλα 
μαζί σου  που  είπες , με  ένα δεν  συμφωνώ, γιατί μίλησες  για λαϊκισμό .  
Αλλά νομίζω ότι τελικά ότι είναι λαϊκισμός  και αυτό  το  πράγμα που  
είπες  και το  κάνουμε  όλοι το  λάθος , ότι πέντε  συνάδελφοι φύγανε 
γιατί ήρθαν  να συζητήσουν  ποινικοποίηση .  Εγώ δεν  κατάλαβα τα 
μέλη  της  Αντιπροσωπείας  δεν  έρχονται  εδώ να συζητήσουμε  πολιτική  
και δραστηριότητα του  τμήματος  και της  Διοικούσας , μιλήσαμε  για 15 
ενδιαφέροντα πράγματα, ήρθανε μόνο  για την  ποινικοποίηση  και 
φύγανε; 
 Εγώ λέω να κάνουν  το  κουμάντο  τους  γιατί είναι ντροπή , γιατί η  
Αντιπροσωπεία πάντα τόσες  ώρες λειτουργούσε . Όποιος  θέλει να 
εκλέγεται να κάθεται να συζητάει και άλλα θέματα, είναι 
απογοητευτικό  αυτό  που  είναι τώρα.  Τώρα γιατί δεν  ήρθαν  από  τις  
υπηρεσίες  Πρόεδρε , εγώ λέω, η  καλή εκδοχή  δεν  ήρθανε γιατί σε  
εμπιστευτήκανε που  βάζεις  εσύ  το  θέμα. Η  κακή εκδοχή  είναι ότι δεν  
ήρθανε γιατί δεν  πιστεύουνε ότι θα γίνει κάτι και ότι δεν  θα γίνει κάτι 
και έδωσε μια απάντηση  εκεί ο  Θεόδουλος , είναι το  πιο  σοβαρό  θέμα 
το  οποίο  λαϊκίστικα θεσμοθετήθηκε  και που  τώρα ποιος  είναι αυτός  
που  θα το  βγάλει;  Την  ώρα που  ποινικοποιούνται  όλοι, όλη  η  
κοινωνία για χίλια πράγματα.  Επειδή  όμως  είναι όντως  το  
σοβαρότερο  θέμα που  έχουμε , εγώ τουλάχιστον  δεν  θα κουραστώ 
ποτέ  να το  ξαναλέμε  άλλη  μια φορά, παρότι έχω πει ότι εδώ δεν  είναι 
αλήθεια ότι 20 χρόνια δεν  κάναμε  τίποτα, άμα ψάξει κανείς  θα το  βρει 
σε  ποσοστό  περισσότερο  από  άλλα θέματα.  Δεν  βγαίνει όμως , 
δηλαδή  και να το  στείλουμε  δεν  ευελπιστώ. 
 Επειδή  όμως  ένα πράγμα βλέπω εγώ να λείπει πάρα πολύ , δεν  
είναι αυτό  που  θα πρόσθετε  ο  Δήμος  ή  η  ΔΕΚΕ  ή  δεν  ξέρω τι, αυτό  
που  λείπει είναι το  κομμάτι των  ιδιωτικών  έργων , το  οποίο  δεν  
καλύπτεται από  αυτό  το  κείμενο .   Έχω εδώ μία συγκεκριμένη  
πρόταση , πως  θα το  καλύψουμε  και σχετίζεται και με  αυτό  που  είπε 
και ο  Κώστα ο  Μπριλάκις  για τα θέματα της  πιστοποίησης , εμείς  δεν  
κάνουμε  Κώστα κριτική  στο  ΤΕΕ  ότι λέει γενικόλογα πράγματα, εμείς  
λέμε… 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Ανώριμες προτάσεις . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Όχι, όχι, ούτε  ανώριμες, λέμε  ότι είναι πονηρές  
προτάσεις  που  ενώ μιλάει για πιστοποίηση  οδηγεί στο  ενιαίο  
Επιμελητήριο  και στην  κλίμακα προσόντων  και σε  αυτά τα πράγματα, 
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αυτό  λέμε . Για να ξεκαθαριστεί όμως  αυτό  που  είναι η  πιστοποίηση  
όπως  και εσύ  νομίζω την  εννοείς , ακούστε  την  πρόταση  που  
κάνουμε , επειδή το  έχω πει πολλές  φορές  προφορικά τώρα το  έφερα 
και γραπτά να σας  το  διαβάσω. 
 Άρθρο  22 του  ΓΟΚ  του  ’85, νομίζω ότι υπήρχε  και πριν  από  το  
ΓΟΚ  το  ’85 κάτι τέτοιο , μάλλον  όχι δεν  υπήρχε  ΓΟΚ  πριν  το  ’85,  
υπήρχε  από  το  ’85 αλλά άλλαξε  λίγο  με  την  τροποποίηση  που  έγινε  
το  2000.  Αυτό  το  πράγμα είναι που  εμείς  υποστηρίζουμε  ότι πρέπει 
να υπάρχει και που  βοηθάει πάρα πολύ  στο  θέμα της  
ποινικοποίησης .  Διαβάζω για να τελειώνω, λέει; 
 Με  Προεδρικά Διατάγματα που  εκδίδονται  με  πρόταση  του  
Υπουργού  Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και Δημοσίων  Έργων , 
καθορίζονται και εξειδικεύονται  οι αρμοδιότητες , οι υποχρεώσεις  και 
οι ευθύνες  των  παραγόντων  οι οποίοι συμμετέχουν  καθ ’  οιοδήποτε  
τρόπο  στην  παραγωγή  των  ιδιωτικών  οικοδομικών  έργων  και 
εγκαταστάσεων .  Ειδικότερα καθορίζονται και εξειδικεύονται  οι 
αρμοδιότητες , οι υποχρεώσεις , οι ευθύνες  και κ .λ .π. πρώτον  του  
κυρίου  του  έργου , δεύτερον  του  μελετητή  μηχανικού  κατά τομέα 
εργασιών , τρίτον  του  επιβλέποντος  μηχανικού  κατά τομέα εργασιών , 
τέταρτο  του  γενικού  εργολάβου  του  έργου , πέμπτον  του  κατ ’  είδος  
εργασίας  υπεργολάβου  τεχνικού  και τεχνίτη , έκτο  των  παραγωγών  
δομικών  υλών , υλικών  και ειδών , το  επόμενο  των  προμηθευτών  
δομικών  υλών , υλικών  και ειδών , των  κατά περίπτωση  αρμόδιων  
δημοσίων  υπηρεσιών  και των  στελεχών  τους . 
 Ξαναλέω σε  αυτούς  ξεκαθαρίζεται ποια είναι η  συμμετοχή  τους  
και η  ευθύνη  τους  με  ένα Προεδρικό  Διάταγμα που  δεν  έχει εκδοθεί.  
Παρακάτω… 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Αυτό  που  διαβάσεις  είναι πρόταση  δική σου  ή… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Όχι είναι το  άρθρο  22 του  ΓΟΚ  του  ’85 το  οποίο  θα 
έπρεπε να έχει εκτελεστεί τόσα χρόνια τώρα, όπως  διαμορφώθηκε  με  
την  τροποποίηση  του  2000. 
 Λέει μετά, με  τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα ορίζονται κατά 
περίπτωση  τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις  και οι διαδικασίες , βάσει 
των  οποίων  οι εργολάβοι, υπεργολάβοι, παραγωγοί και προμηθευτές  
εντάσσονται  στο  αντίστοιχο  μητρώο , δια του  οποίου  πιστοποιείται η  
πληρότητα, ποιότητα και αξιοπιστία των  παρεχόμενων  υπηρεσιών , 
υλών , υλικών  και ειδών .  Δια του  ίδιου  Προεδρικού Διατάγματος  
ορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες  σύνταξης  των  μητρώων  
εργολάβων , υπεργολάβων , παραγωγών  και προμηθευτών .  Με  όμοιο  
Προεδρικό  Διάταγμα καθορίζεται ο  τρόπος  επιμερισμού  των  ευθυνών  
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των  παραπάνω προσώπων , το  είδος  των  κυρώσεων  και τα κριτήρια 
και τα όργανα επιβολής  αυτών . 
 Είχε  ειπωθεί μάλιστα σε  σύσκεψη  των  περιφερειακών  τμημάτων  
του  ΤΕΕ , ότι άμα έβγαινε  αυτό  το  Π .Δ. μπορούσε  έμμεσα να φύγει το  
άλλο. Θα το  ξεκαθαρίζαμε  από  εδώ και θα αποδυναμώνανε το  άλλο 
αντί να πούνε  το  σβήνω. Μετά λέει, με  απόφαση  του  Υπουργού 
Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και Δημοσίων  Έργων , προσδιορίζονται τα 
έργα στα οποία ορίζεται απαραιτήτως  τεχνικός   υπεύθυνος  
εργοταξίου, με  κριτήρια το  μέγεθος , το  κόστος  και τις  τεχνικές  
ιδιαιτερότητές  τους .  
 Και το  τελευταίο  με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος  
είναι ένα θέμα που  έχει να κάνει με  το  βιβλίο  εξέλιξης  εργασιών  το  
αντίστοιχο  του  ημερολογίου  έργων  στα δημόσια που  τώρα αυτό  έχει 
αλλάξει κάπως  μέσα από  τον  τελευταίο  νόμο  που  λέει πως  θα 
αποτυπώνεται η  εξέλιξη  του  ιδιωτικού  έργου  με  αυτή  την  πράσινη  
ιστορία. 
 Αυτό  λοιπόν  εγώ το  καταθέτω και λέω ότι, για να καλύψουμε  
αυτά που  είπες  και αυτά που  θέλουνε  τα ιδιωτικά έργα, θα πρέπει να 
βάλουμε  μέσα στην  απόφαση , ότι θέλουμε  τα Προεδρικά Διατάγματα 
του  άρθρου  22 του  ΓΟΚ  του  ’85 επιτέλους . Να είμαστε  σαφής . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σαφέστατη , συναδέλφισσα 
Βρέντζου . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Συγγνώμη  μια λέξη , οι βασικές  αρχές τις  έχω γράψει 
εγώ ότι πιστοποίηση  για όλους  και για όλα, δεν  είναι μόνο  αυτά που  
λένε τα διατάγματα είναι και άλλα πράγματα, όλη  η  κοινωνία για όλες  
τις…, (δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Δεν  θα πω πολλά γιατί συμφωνώ καταρχήν  και με  την  
τοποθέτηση  της  Βάννας  και με  την  τοποθέτηση  του  Αντώνη, αν  και 
νομίζω ότι το  κομμάτι του  Αντώνη λείπει αλλά δεν  θα μείνω σε  αυτό .  
Θα πω μόνο  μία κουβέντα σε  σχέση  με  το  2 το  νούμερο  2. 
 Θεωρώ ότι έτσι όπως  δίνεται δεν  αποτυπώνει αυτό  που  
πραγματικά θέλουμε  να πούμε , αυτό  τουλάχιστον  που  εγώ θέλω να 
πω δεν  ξέρω Πρόεδρε  εσύ  πως  το  έχεις  στο  μυαλό  σου ,  δηλαδή  εδώ 
λίγο  πάει σαν  ας  πούμε  ένα προσωπικό  κριτήριο  λίγο , δηλαδή  
ρίχνουμε  κάποια ευθύνη  ότι δεν  κάνετε  καλά τη  δουλειά σας , που  
θεωρώ ότι καταρχήν  για μένα θα μπορούσε  και να αφαιρεθεί, γιατί 
εάν  τα υπόλοιπα, δηλαδή  αυτό  που  είπε τώρα η  Βάννα, με  τη  
συμπλήρωση  του  θεσμικού  πλαισίου , με  όλη  αυτή  την  πιστοποίηση  
αν  αυτό  συμβεί, σίγουρα δεν  θα έχουμε  πολλές  τέτοιες  λαθεμένες  
ερμηνείες . 
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 Επειδή  όμως  θεωρώ ότι δεν  θες  να πεις  μόνο  αυτό  σε  αυτή  την  
παράγραφο , η  άποψή  μου  είναι ότι θέλεις  να πεις  όπως  καμιά φορά 
μπορεί να συμβεί να βρούνε ας  πούμε  ένα μηχανικό σε  ένα εργοτάξιο  
να το  βάνουν  μέσα ποιος  μηχανικός  είναι αυτός  ο  οποίος  μπορεί να 
μην  είναι καν  ο  επιβλέποντας , γίνεται η  δίκη και δεν  καλούνε  καν  τον  
επιβλέποντα.  Δηλαδή  στην  ουσία… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όποιον  βρούμε  μπροστά μας . 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όποιον  βρούμε  μπροστά μας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καλά το  λες , έτσι. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θεωρώ ότι θες  να πεις  αυτό , που  σημαίνει όμως  ότι δεν  
αποδίδεται, εγώ  θεωρώ ότι δεν  αποδίδεται, ίσως  θα πρέπει εδώ να 
πούμε , να γίνεται η  διερεύνηση  με  βάση  έστω την  κείμενη  νομοθεσία 
και τον  καταμερισμό  που  έστω υπάρχει.  Δηλαδή  δεν  μπορεί όποιον  
βρούμε  να πούμε  κάπως  έτσι δηλαδή  ίσως  να το  δούμε  λίγο  αυτό  το  
2. 
 Μια πρόταση  δικιά μου  έτσι άμεση  είναι ότι, διερεύνηση  των  
δεδομένων  όχι των  πραγματικών , των  δεδομένων  με  ορθή  ερμηνεία 
των  νομικών  διατάξεων  ή  μάλλον  με  ερμηνεία των  νομικών  διατάξεων  
σε  σχέση  με  τον  καταμερισμό  ευθυνών . Κάνω μία πρόταση , γιατί 
θεωρώ ότι δεν  δίνει τη  βαρύτητα αυτή  που  τουλάχιστον  θέλουμε  να 
δώσουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Με  θλίβει αυτό , με  θλίβει όταν  βλέπω να μην  
υπάρχουνε συνάδελφοι με  θλίβει. Ξέρετε τι λέει στο  χωριό  μου  μια 
παροιμία;  «Γιάντα λέει αγράθηκες  Αντώνη;  Λέει γιατί έβρεχε  
Ρηνιώ», «Γιάντα γράθηκες , γιατί έβρεχε». 
 Νομίζω όσο  απλοϊκό  φαίνεται αυτή  είναι η  πραγματικότητα, εγώ 
δηλαδή  αν  με  ρωτήσετε τι θα περίμενες  από  αυτό  το  κράτος ;  Εμένα 
μου  έκανε  μεγάλη εντύπωση  που  λέει ο  συνάδελφος  ο  Κώστας , 
πρέπει αν  έχει τεράστια εμπειρία στα δημόσια έργα και ξέρω και την  
αγάπη  που  έχει για τα έργα, γιατί το  ξέρω ότι οι περισσότεροι παλιοί  
μηχανικοί τα αγαπούσανε τα έργα που  κάνανε. 
 Ποιο  λέει διεστραμμένο μυαλό  είπες  ψήφισε  αυτό  το  νόμο , έτσι 
μου  φαίνεται ότι το  είπες  και λέω τώρα, μα  θέλει και ερώτημα;  «Τον  
όφη  βλέπεις  την  βολοσυριά του  γυρεύεις»;  Αυτοί που  ψηφίζουν  αυτά 
τα νομοσχέδια είναι αυτοί που  ψηφίζουνε  τα μνημόνια , ότι άλλο  
μπορείς  πιο  παρανοϊκό, άκουσε  συνάδελφε  να δεις , δηλαδή  γιατί;  
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Στην  ΡΙΚΟΜΕΞ που  έγινε  το  έγκλημα της  ΡΙΚΟΜΕΞ που  έγινε  
καραμπινάτο έγκλημα στο  οποίο  κάποιος  συνάδελφος  μηχανικός  είχε  
καταγγείλει ότι εδώ κινδυνεύουμε , ξέρετε ποιος  καταδικάστηκε ; Ένας  
μηχανικός . 
 Ο  «ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ» ήτανε  μία δημόσια εταιρεία που  έλεγχε  τα 
καράβια, αλλά εκεί οι εφοπλιστές  είναι ισχυρό  λόμπι δεν  είναι τώρα 
της  πλακός , δεν  είναι μεγαλοεργολάβοι της  πλάκας . Ξέρετε τι 
κάνουνε ;  Ανώνυμη  Εταιρεία την  κάνουνε  και με  μια υπογραφάρα 
ενός  συναδέλφου  ναυπηγού  κυκλοφορούν  βαπόρια όπου  θέλετε .  Και 
ξέρετε αυτό  τι σημαίνει, μετά θα τον  βάλουνε  φυλακή  αυτόν . Πριν  ένα 
χρόνο  είχε  σκάσει ένα καράβι στον  Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτωθήκανε  
εφτά νομάτοι (…) του  Βαρδινογιάννη το  βαπόρι  και δεν  πρόλαβε  να 
το  πει η  τηλεόραση  και λέει να πούμε  η  Κατσέλη , αυτή  η  κυρία η…, η  
κακιά ώρα ήτανε  λέει, κατευθείαν  έβγαλε το  συμπέρασμα.  Ξέρετε 
ποιος  την  πλήρωσε ;  Ποιος  την  ήπιε  την  πορτοκαλάδα;  Ο  μηχανικός  
ασφαλείας . 
 Αυτό  όμως  συνάδελφοι λέω τώρα εγώ που  είμαι 
κακοπροαίρετος , γιατί έγινε  αυτό; Γιατί ισχύει σε  όλα τα ευρωπαϊκά 
κράτη , διότι η  κερδοφορία του  κεφαλαίου  επιβάλλει να μην  τους  
καθυστερούμε  και να τους  βάλουμε  φυλακή , τον  παράορο  τον  
μηχανικό θα βάλουμε , ποιον  θα βάλουμε  τώρα;  Αυτή  είναι η  λογική  
του  τέτοιου  και μου  κάνει εντύπωση  που  περιγράφουνε, γιατί 
προφανώς  να και ο  καθένας  τις  ευθύνες  του  γι ’  αυτό  που  κάνει, αλλά 
εδώ ο  νόμος  αυτός  έρχεται μαζί με  τις  εργασιακές  σχέσεις  που  
δουλεύουν  οι ανθρώποι 15 ώρες χωρίς  κανένα μέτρο  ασφαλείας  και 
ενώ τα γράφει ο  μηχανικός  ποιος  θα βρει τον  μπελά του  άμα έρθει να 
κάνει τον  έλεγχο ; Ο  μηχανικός , όχι επιχειρηματίας . 
 Εγώ λοιπόν  τι θεωρώ, το  θεωρώ εντελώς  φυσιολογικό , θα ήτανε  
παράλογο  αν  δεν  ίσχυε  αυτό  Θεόφιλε , αν  ίσχυε  ένας  νόμος  που  να 
προστατεύει το  μηχανικό και τον  εργάτη ε , δεν  θα είμαστε  σε  αυτό  το  
σημείο  που  ζούμε .  Αυτό  λοιπόν  είναι ένα κομμάτι του  παζλ  που  
έρχεται να προστατεύσει την  ασυδοσία του  μεγάλου  κεφαλαίου  στις  
κατασκευές  και σε  όλα τα άλλα έργα, γιατί σας  κάνει εντύπωση  
λοιπόν ;  Ο  κουταλιανός  είχε δίκιο , ο  συνάδελφος  ο  Αντώνης  είναι ο  
πατέρας  του  ήτανε  έτσι;  Τον  εκτιμούσα ιδιαίτερα. 
 Εγώ όμως  θέλω να θίξω ένα θέμα εδώ πέρα συνάδελφοι, εγώ 
προσωπικά ενώ προφανώς  είμαι ενάντια στην  ποινικοποίηση , δεν  
συμφωνώ καθόλου  με  την  αντίληψη  που  το  θέτουμε  και νομίζω ότι 
χρήζει μιας  άλλης  αντιμετώπισης  πολύ  πιο  ουσιαστικής  να θίξουμε  
την  κατεύθυνση  γιατί το  κάνουμε  αυτό  και να κινητοποιήσουμε  τους  
μηχανικούς .  Αλλιώς  παιδιά πραγματικά θα πάμε  φυλακή  όλοι, θα 
πάμε  όλοι φυλακή , διότι έτσι επιβάλλει το  τέτοιο . 
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 Εγώ όμως  δεν  μπορώ να καταλάβω το  εξής , οι συνάδελφοι, εγώ 
θέλω να επιβεβαιωθώ αυτό  που  λες  συνάδελφε , ότι έχουμε  στείλει 
στους  συλλόγους  τους  τεχνικούς  και δεν  ήρθαν , εγώ συνάδελφοι  
νομίζω και θα σκεφτώ και θα κάνω μία πρόταση  και θα τους  
καταγγείλουμε . Είναι απαράδεκτο και ειδικά μιλώ για το  δικό μου  το  
σύλλογο  δηλαδή  που  έτσι, με  περισσότερη  ευαισθησία. Είναι 
απαράδεκτο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι να επιβεβαιωθείς , έχω στείλει 
και έγγραφο . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Όχι θέλω να επιβεβαιωθώ με  την  έννοια ότι το  πήρανε  
βρε  παιδί μου , δηλαδή  θεωρώ απαράδεκτο που  οι συνάδελφοι οι 
εκλεγμένοι ας  πούμε  στους  συλλόγους  και αναφέρομαι  περισσότερο  
στο  δικό μου  το  σύλλογο , ότι δεν  ήρθανε εδώ, τώρα για τους  
δημόσιους  υπαλλήλους  να πούμε  το  εξής . 
 Εμάς  η  πρότασή  μας  ξέρετε ποια είναι;  Για να σας  το  πω, εμείς  
δηλαδή  πιστεύουμε  ότι μόνο  ο  δημόσιος  τομέας  αν  υπάρξει μια 
δημόσια  υπηρεσία του  δημοσίου  εμείς  πιστεύουμε  μόνο  στο  δημόσιο  
τομέα, πιστεύουμε  ότι ο  ιδιώτης  είναι πάντα ιδιώτης , τελείωσε δεν  
μας  το  βγάζετε από  το  μυαλό , εγώ αν  είμαι σαν  ιδιώτης  κοιτάζω το  
συμφέρον  μου .  
 Θα έπρεπε να υπάρχει ένας  δημόσιος  φορέας , ένα δημόσιο , όχι 
σαν  αυτό  που  έχουμε  τώρα που  υπηρετεί τα μονοπώλια, να είναι 
ένας  δημόσιος  φορέας  που  να κοιτά την  υγεία και την  προκοπή  του  
εργαζόμενου  και να ελέγχει σοβαρά, μα σοβαρά και όχι σαν  τους  
Εισαγγελείς  τώρα που  παίζουνε το  ρόλο ξέρεις  οι Εισαγγελείς  πώς  
δουλεύουνε έτσι;  Εδώ κάνεις  την  απεργία και σου  λέει ο  Εισαγγελέας  
σου  την  βγάνω παράνομη , εμείς  πιστεύουμε  ότι μόνο  στο  δημόσιο  
τομέα ότι μπορεί να κάνει αυτή  τη  δουλειά, όμως  η  στάση  των  
συναδέλφων  από  το  δημόσιο  εγώ την  θεωρώ πραγματικά 
απαράδεκτη και το  λέω με  καλή πρόθεση  πραγματικά. 
 Εμάς  ο  κομματικός  φορέας  ξέρετε ότι πιστεύει πολύ  στο  
δημόσιο  φορέα, όχι σαν  αυτό  που  έχουνε κάνει, αλλά δεν  φταίνε 
όμως  οι δημόσιοι υπάλληλοι, φταίνε αλλού , ότι ανέχονται αυτά που  
τους  κάνουνε  και δεν  μιλάει κανένας  και δεν  θα απαιτούσα τώρα εγώ 
από  ένα συνάδελφο  που  παίρνει 600 ευρώ να του  γυρεύω και 
ευθύνες , δηλαδή  τι ευθύνες  να του  γυρέψω; Ούτε  και σε  ανώτερους  
αν  θέλετε  υπαλλήλους  ή  διευθυντές , αυτοί είναι τώρα τα κηροπήγια 
του  τραπεζιού , είναι πολιτική  ευθύνη , είναι καθαρά πολιτικό  ταξικό, 
αν  ένα θέμα είναι ταξικό που  έχουμε  συζητήσει είναι εδώ.  

Ένα μόνο  παράδειγμα θα σας  πω, στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  
συνάδελφοι ξέρετε πόσοι ανθρώποι σκοτωθήκανε  στη  μέση  – μέση  
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της  Αθήνας ;  Εκατοντάδες  αλλά ξέρετε ήτανε  λέει Αλβανοί, ήντα να 
κάνουμε ; Και στα ατυχήματα αυτά μόνο  οι μηχανικοί πηγαίνανε  και 
τους  πήγανε 100 φορές , δεν  πήγε  ποτέ  κανείς , κλείνω, τελειώνω για 
να μην  σας  κουράζω. 

 Συμφωνώ με  τη  λογική  ότι δεν  πρέπει να είναι 
ποινικοποιημένο  το  έργο του  μηχανικού , αλλά εγώ το  βλέπω εντελώς  
φυσιολογικό  να είναι έτσι γιατί έτσι επιτάσσει το  συμφέρον  του  
τέτοιου , θεωρώ όμως  ότι η  προσέγγιση  του  θέματος  δεν  είναι αυτή  
που  θα θέλαμε  εμείς . Κατά συνέπεια δεν  το  υποστηρίζουμε  έτσι;  
Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφος  Σωμαράκης . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφε  έχω καλυφθεί και ειδικά από  τον  
συνάδελφο  τον  Θεόδουλο τον  Πασχαλίδη  με  αυτά που  είπε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πιο  δυνατά λίγο . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Με  αυτά που  είπε. 
 Ήθελα μόνο  γιατί αισθάνθηκε  απόψε  σαν  ένας  άνθρωπος  ο  
οποίος  καθυστερεί τις  διαδικασίες . Ήθελα να πω ότι, εγώ όποτε  
ψηφίστηκα οπουδήποτε  ήμουνα, έμεινα να ακούσω τα θέματα γιατί 
θεωρώ και θεωρούσα ότι με  ενδιαφέρουνε. 
 Επομένως  οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζονται σε  ένα όργανο έχω 
την  εντύπωση  ότι θα πρέπει να μην  λένε γρήγορα τέλειωσε γιατί εδώ 
δεν  είμαστε  Οικονομέας  – Καμπουράκης  στο  MEGA ή  δεν  ξέρω 
ποιος , που  λέμε  τέλειωσε γιατί τώρα θα κάνουμε  και διάλειμμα, πάμε  
σε  διαφημίσεις .  Εδώ πέρα συζητάμε  πιστεύω όλοι με  καλή πρόθεση  
ανεξάρτητα από  τις  διαφωνίες  μας , για να λύσουμε  θέματα που  
αφορούν  καταρχήν  τους  συναδέλφους  και κατά δεύτερο λόγο  εκ  του  
ρόλου  μας  να τιμήσουμε  το  ότι είμαστε  σύμβουλοι της  Κυβέρνησης , 
της  εκάστοτε , και του  λαού . 
 Άρα εάν  πιστεύετε ότι κάποιοι από  μας  τα θέματα τα οποία 
βάζουνε είναι κωλυσιεργία, λυπάμαι πολύ  δεν  θα συμφωνήσω.  Είμαι 
37,5 στα 38 χρόνια μηχανικός , 35 χρόνια ασχολούμαι  ενεργά με  το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  και με  τους  λοιπούς  φορείς  από  διάφορες  
θέσεις  εκλεγμένος  ή  μη , ουδέποτε είπα ότι, ξέρετε κάτι βαριέμαι πάω 
σπίτι μου  γιατί λένε  βλακείες  ή  γιατί δεν  με  ενδιαφέρουνε κ .λ .π . και 
λυπάμαι πάρα πολύ  γιατί αυτή  η  αίθουσα έπρεπε να είναι γεμάτη , 
γιατί εξάλλου  κάθε  τρεις  μήνες  Πρόεδρε νομίζω είμαστε ; Ένα βράδυ  
στους  τρεις  μήνες  συνάδελφε  Πασχαλίδη  που  είσαι από  τους  
παλιούς , ήσουνα και Πρόεδρο  του  ΤΕΕ , ένα βράδυ  στους  τρεις  μήνες  
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δεν  νομίζω δα ότι είναι τόσο  πολύ  σοβαρό  που  να μας  κάνει να 
φεύγουμε , γιατί θέλουμε  να ακούσουμε  κάποιον  εν  πάση  περιπτώσει. 
 Εγώ καλύφθηκα από  τις  τοποθετήσεις  σας  των  περισσοτέρων , 
μόνο  θέλω να πω το  εξής  μόνο .  Θα πρέπει το  κείμενο  το  σωστό  θα 
το  βρούμε , δεν  νομίζω ότι δεν  θα βρούμε  ποιο  κείμενο  είναι το  σωστό  
είτε είναι του  Προέδρου είτε να το  τροποποιήσουμε , να το  
διορθώσουμε . Αυτό  που  μας  λείπει να βρούμε  είναι ποια είναι η  
διαδικασία που  θα κάνουμε  για να απαλλαχθούμε . Και λέω, μήπως  
είναι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια;  Διότι εδώ το  παρανοϊκό μυαλό  και 
συμφωνώ με  τον  Ξυλούρη  περισσεύει, και θα ρώταγα κάποιον  που  
θα με  πάει αύριο  φυλακή  που  θα έχω πεθάνει και θα πιάσουνε την  
κόρη  μου  ή  το  γιο  μου  και θα του  πουν  έλα εδώ, πλήρωσε  αυτή  την  
πολυκατοικία γι ’  αυτό  που  έκανε  ο  πατέρας  σου  ας  πούμε  και πάρε  
την  περιουσία, ήθελα να τον  ρωτήσω το  εξής .  

Εάν  εγώ εφαρμόσω τους  κανονισμούς  και τους  κανόνες  σε  μια 
οικοδομή , ρωτάω, θα έχω την  επόμενη  φορά δεύτερη οικοδομή ;  Ή  
θα θεωρηθώ ο  ακριβότερος  μηχανικός  εις  βάρος  του  ιδιοκτήτη , γιατί 
θα του  πω, πρέπει να έχεις  σκαλωσιές  με  παραπέτια, πρέπει έχεις  
λινάτσες  και θα πει ο  εργολάβος , ξέρεις  αυτά είναι ακριβά δεν  
χρειάζονται και ο  μηχανικός  που  θα βάζει πήγαινε  σε  ένα άλλο, γιατί 
πάντα θα υπάρχει κάποιος  άλλος  ο  οποίος  θα είναι πιο  ελαστικός , 
δεν  λέω ότι θα είναι κακός ,  θα είναι πιο  ελαστικός  και θα το  τηρήσεις  
και επομένως  το  κάθε γραφείο  του  κάθε μηχανικού  που  σέβεται τους  
νόμους , είναι καταδικασμένο  παιδιά να κλείσει. Και σε  αυτό  δεν  κάνει 
τίποτα κανένα Τεχνικό  Επιμελητήριο . 
 Πραγματικά κοστίζει η  ασφάλεια, θα έπρεπε λοιπόν  ο  
οποιοσδήποτε  το  έκανε  αυτό  ήτανε  επί Υπουργίας  Πεπονή , για όσους  
θυμούνται, όποιος  το  έκανε  αυτό  έπρεπε να βάλει συνυπεύθυνο  και 
τον  ιδιοκτήτη , γιατί;  Το  είπε ο  Ξυλούρης , γιατί ο  ιδιοκτήτης  παίζει το  
ρόλο κυρίως  όχι ο  μηχανικός , ο  ιδιοκτήτης  πληρώνει και ο  ιδιοκτήτης  
αναδέχεται το  κόστος  του  σωστού  έργου  και της  σωστής  ασφάλειας .  
Και επομένως  άμα ο  ιδιοκτήτης  λέει… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Και επομένως  εάν  ο  ιδιοκτήτης  είναι υπεύθυνος  για 
την  ασφάλεια του  έργου  και δεν  έχουν  τηρηθεί τα έγγραφα που  ο  
μηχανικός  λέει ότι πρέπει να είναι, παραπέτια, κράνη , ιστορίες , 
πράγματα, όλα αυτά, τα λέει και δεν  τα τηρεί, ο  ιδιοκτήτης  φταίει 
παιδιά και δεν  τα τηρεί, γιατί ο  ιδιοκτήτης  δεν  θέλει να πληρώσει. 
 Εγώ τι να κάνω;  Το  έχω κάνει πολλές  φορές  σε  οικοδομή  με  
αποτέλεσμα να γίνομαι κακός  με  τον  εργολάβο , με  τον  ιδιοκτήτη , με  
τους  πάντες , μα άσε  τώρα, μα να πληρώσω, μα ξέρεις  πόσο  κάνει η  



σελίς  97  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ  Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

σκαλωσιά, μα ξέρεις  πόσο  κάνει εκείνο, μα ξέρεις  πόσο  θα κάνει το  
αυτό . Μόνο  όταν  έκανα την  δικιά μου  οικοδομή  στην  Καλοκαιρινού  
τηρούσα απόλυτα τους  κανόνες  ασφαλείας , πλήρωνα εγώ, ήμουνα 
εγώ ο  ιδιοκτήτης  και πλήρωνα, πουθενά αλλού  δεν  τα κατάφερα, 
πουθενά αλλού . 
 Ένα είναι το  θέμα λοιπόν  που  πρέπει να βάλουμε  στο  παιχνίδι 
τον  ιδιοκτήτη , αλλά κυρίως  πρέπει να δούμε  τον  τρόπο , δηλαδή  ποια 
είναι η  διαδικασία και ξέρετε ποια είναι η  διαδικασία κατά τη  γνώμη  
μου ;  Να ξεκινήσουμε  οργανωμένα, ας  αφήσουμε  το  κεντρικό ΤΕΕ , 
γιατί το  κεντρικό ΤΕΕ  παιδιά είναι συνδιαχειριστής  εξουσίας , πάντα 
ήτανε  έτσι.  Γιατί αν  παρατηρήσετε οι Πρόεδροι οι εκάστοτε , 
παίρνουνε  κάποιες  θέσεις  μετά στον  κυβερνητικό  ή  τον  παραπλήσιο  
μηχανισμό , έτσι απαλλοτριώνεται και έτσι την  πληρώνουμε  εμείς  οι 
δευτεροκλασάτοι μηχανικοί, η  περιφέρεια ειδικά.  
 Πρέπει να συνεννοηθούμε  τα τμήματα τα περιφερειακά κυρίως , 
να δούμε  τι θα κάνουμε  και αν…, να συνεννοηθούμε  κάποιους  
σοβαρούς  δικηγόρους  επιτέλους  δηλαδή  κάποτε  πρέπει να το  
πάρουμε  ζεστά και να πάμε  αν  χρειαστεί μέχρι τα ευρωπαϊκά 
δικαστήρια.  Δεν  ξέρω τη  διαδικασία, αλλά εγώ πλέον  δεν  έχω 
εμπιστοσύνη  ότι εδώ η  οποιαδήποτε  εξουσία πολιτική , γιατί είναι 
πολιτικό  το  θέμα θα μας  λύσει το  πρόβλημα, γιατί δεν  τους  
ενδιαφέρει, δεν  τους  ενδιαφέρει. 
 Ας  κάνουμε  ένα κείμενο , ας  βγει μια επιτροπή από  τους  
ανθρώπους  που  το  έχουνε μελετήσει ας  πούμε  το  θέμα, αν  θέλετε  
μπορώ και εγώ να προσφέρω αν  δεν  θέλετε  ας  προσφέρει όποιος  
νομίζει και από  ‘κει και μετά ας  δούμε  πως  θα το  στηρίξουμε , γιατί 
αυτό  έχει σημασία να στηριχτεί μέχρι τέλους , να πάμε  μέχρι τέλους  
και όχι να το  αφήσουμε  εδώ γιατί το  έχουμε  βάλει και σε  
προηγούμενες  Αντιπροσωπείες αλλά νομίζω δεν  έγινε  τίποτα.  
Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Φραγκιαδάκης…  
(αλλαγή κασέτας) 
 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ:  «Καιρό  σου  κάνει και λυχνάς , εδέ καιρός  α που  
‘ναι, μα θα γυρίσει και νοτιάς  και τότε  θα τα πούμε» και πιστεύω 
γενικά όχι μόνο  σε  αυτή  την  περίπτωση  που  συζητάμε , έχουμε  φτάσει 
ήδη  σε  αυτό  το  θέμα, σε  αυτή  την  κατάσταση . 
 Έπρεπε τις  τελευταίες  10ετίες  να έχουμε  κοιτάξει αυτό  το  θέμα 
και άλλα θέματα φυσικά, αλλά επειδή δεν  πρέπει να 
απογοητευόμαστε , πιστεύω ότι και εδώ πρέπει να κάνουμε  τώρα την  
αρχή . Εγώ συμφωνώ στα περισσότερα από  αυτά που  γράφονται και 
ακούστηκαν  εδώ στη  συνεδρίαση , απλώς  ήθελα να επισημάνω λίγο  



Συνεδρίαση  7η   επαναληπτική          8η ς   Ιουνίου   2011                  σελίς    98 

 

ότι, όσον  αφορά το  θέμα των  τεχνικών  επαγγελμάτων , πραγματικά 
είναι μια λύση  η  οποία ήδη  έχει εφαρμοστεί σε  πολλούς  άλλους  
τομείς  της  κατασκευής  της  οικοδομής , όπως  είναι οι ηλεκτρολόγοι 
εγκαταστάτες , όπως  είναι οι υδραυλικοί, οι ψυκτικοί και όπου  όλοι 
αυτοί εφοδιάζονται με  άδειες, με  βιβλιαράκια, με  διάφορες  κατηγορίες  
από  χαμηλό από  βοηθό  μετά πηγαίνει ψηλότερα σε  όλα τα επίπεδα 
και φτάνει ας  πούμε , κορυφή  όλων  φυσικά είναι πάντα ο  
Μηχανολόγος  ο  Μηχανικός  ή  ο  Πολιτικός .    

Ο  Πολιτικός  Μηχανικός  φυσικά δεν  έχουμε , δεν  υπάρχει 
διαδικασία, αλλά μπορεί παράλληλα σε  αυτή  που  ήδη  υπάρχει, που  
αφορά κυρίως  τον  εξοπλισμό  αυτό  της  οικοδομής  που  σας  είπα, 
μπορούν  να μπούνε και θέματα ας  πούμε  του  σιδερά.  Να μπούνε τα 
θέματα του  πλακατζή , αυτά είναι, έχουν , υπάρχει δηλαδή  ένα μεγάλο 
πλαίσιο  το  οποίο  δεν  νομίζω ότι εφοδιάζονται όλοι αυτοί που  
δουλεύουνε εκεί πέρα και έτσι θα γίνεται και μια αποφόρτιση  αν  
θέλετε  του  βάρους  του  μηχανικού , κύριε  θα πάρω εσένα που  έχεις  το  
βιβλιαράκι που  έχεις  το  βιβλιαράκι, που  έχεις  την  άδεια αυτή . Και για 
να την  πάρεις  πρέπει να περάσεις  από  μία επιτροπή, να έχεις  κάποια 
δικαιολογητικά, μπορείς  να έχεις  και πτυχίο  συγκεκριμένα από  
κάποιο  λύκειο , να έχεις  κάποια δικαιολογητικά, να περάσεις , να 
διαβάσεις  τις  εξετάσεις , να περάσεις  από  μία επιτροπή γραπτές  και 
προφορικές  εξετάσεις  και θα πάρεις  αυτό  το  βιβλιαράκι.  Το  οποίο  θα 
μπορούμε  να του  πούμε  μεθαύριο  ο  μηχανικός  να του  πει, θα πάρω 
εσένα ή  θα του  πει ο  εργολάβος  ή  ο  υπεργολάβος , θα πάρω εσένα 
που  έχεις  αυτή  την  άδεια. Και έτσι είναι και αυτός  καλυμμένος  όσον  
αφορά τη  νομοθεσία.  Αυτά δηλαδή  μπορούμε  να τα δούμε , επειδή 
υπάρχουν  ήδη  σε  κάποιους  κλάδους . 

Τώρα επίσης  θέλω να συμφωνήσω με  την  πρόταση  του  
συναδέλφου  του  Σωμαράκη  για τη  συνυπευθυνότητα του  ιδιοκτήτη , ο  
οποίος  τις  περισσότερες  φορές  υπάρχει μία νοοτροπία δεν  βαριέσαι , 
ότι δεν  ξέρει, ακούει τον  άλλο, είναι και τα χρήματα στη  μέση . Πολλές  
φορές  για ένα μικρό  ποσό , για ένα μικρό  κόστος  δεν  ξέρει ότι πάει 
και υπονομεύει όλη  την  αξία της  οικοδομής  και ίσως  ας  πούμε  με  το  
να τον  βάζει ο  νόμος  υπεύθυνο, να αναγκαστεί και να πιεστεί και έτσι 
να αποφορτιστεί και ο  μηχανικός . 

Επίσης  η  λύση  με  τα ευρωπαϊκά δικαστήρια πιστεύω είναι μία 
πολύ  καλή  λύση , γιατί για να εφαρμοστεί στην  Ελλάδα θα πηγαίνανε  
με  πολύ  αργά βήματα.  Αυτά ήθελα να σας  πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, λοιπόν  συνάδελφοι 
δευτερολογώντας εγώ καταλαβαίνω το  εξής , συμφωνούμε  όλοι, 
απλώς  λίγο  η  διατύπωση , λίγο  η  έκφραση , λίγο  αυτό  διέκρινα εγώ, θα 
ήθελα να επισημάνω το  εξής .   
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 Δεν  υπάρχει κάτι από  όλους  όσους  τοποθετήθηκαν  που  να 
διαφωνεί κανείς .  Η  επισήμανση  που  κάνατε είναι πολύ  σωστή , εγώ 
δεν  το  γνώριζα αυτό , νομίζω ότι λέει πολλά πράγματα αυτό  που  λέτε  
και ουσιαστικά δίνει και απαντήσεις  σε  πολλά από  αυτά τα θέματα 
που  θέσανε και οι συνάδελφοι.  Δηλαδή  ο  συνάδελφος  ο  Σωμαράκης  
είπε ότι πρέπει να μπει στη  διαδικασία ο  ιδιοκτήτης , βεβαίως . Εάν  
εκδοθούνε αυτά τα διατάγματα που  λέει το  άρθρο  αυτό , λέει εδώ απ ’  
ότι βλέπω ότι υποχρεώσεις  και ευθύνες  έχει και ο  κύριος  του  έργου , 
ο  κύριος  του  έργου  είναι ο  ιδιοκτήτης . 
 Η  προσφυγή  στα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι μια διαδικασία, η  
οποία μπορεί να παίξει, υπάρχει το  περίφημο  ΕΣΔΑ  Ευρωπαϊκό  
Συμβούλιο  Διαχείρισης  Ανθρώπινων  Δικαιωμάτων  κάπως  έτσι 
λέγεται, ΕΣΔΑ , ναι το  αναφέρει μέσα και ο  Αργυρόπουλος  που  σας  
διάβασα προηγουμένως , ότι η  υπερνομοθετική αρχή  της  νομιμότητας , 
συνάδελφε  είπε κάτι ο  Σωμαράκης , εγώ βλέπω ότι όλοι, ειλικρινά εδώ 
συμφωνούμε  όλοι και μακάρι και στα άλλα θέματα.  Λέει λοιπόν  ότι το  
άρθρο  7 παράγραφος  1 του  ΕΣΔΑ  είναι η  υπερνομοθετική αρχή  της  
νομιμότητας , δηλαδή  δεν  μπορεί τα συντάγματα να είναι πέρα από  
αυτά, από  το  ΕΣΔΑ  και πολλές  φορές  έχει καταδικαστεί η  Ελλάδα, 
ξέρω άλλες  περιπτώσεις  λόγω μη  αναλογικότητας , λόγω δηλαδή  μη  
πλήρους  συμμόρφωσης  μεταξύ  ΕΣΔΑ  και ελληνικών  νόμων . 
 Είναι ένα θέμα αυτό , τώρα σε  ότι αφορά το  κείμενο . Το  κείμενο  
γράφτηκε με  τα δεδομένα που  υπήρχαν , το  άρθρο  22 που  λέτε  
πράγματι λέει πολλά πράγματα μέσα, εγώ προσωπικά δεν  το  
θυμόμουνα, δεν  το  ήξερα.  Ουσιαστικά είναι εμμέσως  πλην  σαφώς  η  
παράγραφος  4 που  μιλάει για πτυχία, για σοβατζήδες  κ .λ .π ., αλλά 
εδώ τα λέει πιο  έτσι εμπεριστατωμένα, ότι αυτά θα πρέπει να 
θεσμοθετηθούν  και ο  εργολάβος  και οι υπεργολάβοι και οι παραγωγοί 
δομικών  υλικών .  Πράγματι αυτό  είναι η  μετάφραση  του  4.  Εγώ 
προσωπικά συμφωνώ πλήρως  να μπει αυτό  το  πράγμα, να βγουν  τα 
Προεδρικά Διατάγματα ούτως  ώστε να καταμεριστούν  οι ευθύνες , οι 
υποχρεώσεις  και όλα αυτά όπως  τα λέει το  άρθρο  22.   

Τώρα στο  άρθρο  2 συναδέλφισσα Βρέντζου  δεν  ξέρω αν  είναι 
εδώ, ποιο  ήταν  το  πνεύμα μου , εγώ βλέποντας  ότι πολλές  φορές  
υπάρχουν  αδικίες  όχι σκόπιμα, είπα κάτι πολύ  προσεκτικά και οι 
Εισαγγελείς  υπάλληλοι, ζούνε σε  ένα σκληρά πιεστικό περιβάλλον  
και αυτοί ελέγχονται , και αυτοί είναι σε  διαδικασία.  Πιστεύω ότι γιατί 
οδηγούνται  οι υποθέσεις  στα ακροατήρια όλες , παλιότερα πηγαίνανε  
και στα αρχεία, πρώτον  γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ  ο  όγκος  αυτής  
της  διαδικασίας .  Το  να βάλεις  μία υπόθεση  στο  αρχείο  δεν  είναι 
απλή υπόθεση , θέλει όπως  είπαμε  πριν  μία αιτιολόγηση , μετά 
Εισαγγελέα Εφετών , μετά μία διάταξη  του  Εισαγγελέα Εφετών , η  
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οποία μόνο  ο  υπερκείμενος Εισαγγελέας  βάζει την  υπόθεση  στο  
αρχείο . 

Είχα διαβάσει πρόσφατα ότι 33.000 μηνύσεις  είχαν  υποβληθεί 
στο  Νομό  Ηρακλείου .  Το  άρθρο  αυτό  γράφτηκε για τον  εξής  λόγο , ο  
οιοσδήποτε  μπορεί να παραπέμψει οποιοδήποτε  από  εμάς  είτε 
είμαστε  μηχανικοί είτε οτιδήποτε  άλλο, στο  δικαστήριο  ο  οιοσδήποτε , 
αρκεί να κάνει μία μήνυση  και να επιμείνει σε  αυτό  που  μηνύει.  
Μπορείς  να πας  εσύ  με  δύο , τρεις , πέντε , με  αποδεικτικά στοιχεία 
μάρτυρες και να λες  δεν  είναι έτσι.  Το  πιο  πιθανό είναι η  υπόθεση  
να πάει στο  ακροατήριο  όταν  υπάρχει μηνυτής  ή  πολιτικός  ενάγων , 
αυτό  είπα πριν .  Διότι ο  Εισαγγελέας  σου  λέει, εγώ θα κάτσω να 
ξεκαθαρίσω τι λένε  αυτοί;  Στο  ακροατήριο , νίπτει τα χείρας  του , 
Πόντιος  Πιλάτος .  Δεν  χρειάζεται να σας  πω ότι μου  το  έχουν  πει 
ευθέως  και ανοιχτά και παρέπεμψα να διαβάσετε και το  βιβλίο  το  
συγκεκριμένο  που  το  λέει εμμέσως  πλην  σαφώς .  

Αυτό  το  κείμενο , αυτή  η  παράγραφος  2 έχει να κάνει με  αυτό , 
δηλαδή  μην  οδηγείτε  όλες  τις   υποθέσεις  στα ακροατήρια, δεν  είναι 
όλες  οι υποθέσεις  για τα ακροατήρια, είναι το  90%, είναι το  80, αυτό  
δεν  θα τους  υποδείξουμε  εμείς  τη  δουλειά τους , αλλά προφανώς  δεν  
μπορεί να οδηγούνται  κάποιοι άνθρωποι συνεχώς  στα ακροατήρια 
και να αθωώνονται, κάτι δεν  πάει καλά. Αυτό  είναι το  ζητούμενο  και 
αγαπητή  συναδέλφισσα Βρέντζου  ξέρεις  πολύ  καλά πόσοι 
συνάδελφοι οδηγούνται  και μετά αθωώνονται, δηλαδή  γιατί 
οδηγούνται ;  Για να πληρώνουν  δικηγόρους ;  Για να κάνουν  πέντε  
αναβολές ;  Για να φεύγουν  από  τη  δουλειά τους ;  για να χάνουν  
παραγωγικό  χρόνο ;  Αυτό  είναι η  έννοια του  άρθρου  2, βρε  παιδιά 
επιτέλους  βάλτε  και δέκα υποθέσεις  στο  αρχείο  και δεν  βάζετε  καμία.  
Αυτό  είναι το  αιτούμενο , είναι αν  θέλετε  κάτι που  το  έχω ζήσει ο  
ίδιος , από  συναδέλφους , από  ανθρώπους  και ο  ίδιος , βάλτε  και κάτι 
στο  αρχείο  δεν  είναι όλες  για ποινές . 

Εμμέσως  πλην  σαφώς  και επειδή οι δικαστές  θα μου  
επιτρέψετε, εγώ δεν  είμαι νομικός  αλλά είμαι σε  οικογένεια νομικών  
παρεμπιπτόντως , οι δικαστές  προσπαθούν  να μεταφράσουν  το  κοινό  
περί δικαίου  αίσθημα.  Είπανε πολύ  εύστοχα κάποιοι συνάδελφοι, το  
1995 που  έγινε  ο  σεισμός  οι εφημερίδες  γράφανε , το  κοινό  περί 
δικαίου  αίσθημα ήτανε  τιμωρήστε  τους .  Αυτό  προσπαθεί να κάνει ο  
δικαστής  και ο  Εισαγγελέας , να αφουγκραστεί το  κοινό  περί δικαίου  
αίσθημα. 

Όταν  λοιπόν  υπάρχει αυτό , είναι βεβαρημένος  ο  κλάδος  μας , 
είναι βεβαρημένος , δεν  ζητάμε  εμείς  εύνοια. Όπως  έλεγε  και ο  
Αργυρόπουλος  πολύ  σωστά ζητάμε  ίση  μεταχείριση , δεν  μπορεί 
αυτός  που  θα σκοτώσει κάποιον  και που  θα το  ανακαλύψουν  μετά 



σελίς  101  ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  ΤΟΥ  Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

από  21 χρόνια να είναι αθώος  στην  κοινωνία και εμείς  να είμαστε  
όμηροι. 

Λοιπόν , συνάδελφοι εγώ βλέπω ότι συμφωνούμε  σε  πάρα 
πολλά πράγματα και θα έλεγα το  εξής  κλείνοντας , ποιο  είναι το  
πνεύμα, εγώ όπως  το  καταλαβαίνω, δεκτή  οποιαδήποτε  πρόταση . 
Πρέπει να αντιδράσουμε , πρέπει να ενημερώσουμε  και τα άλλα 
περιφερειακά τμήματα, να τα στείλουμε  παντού , πρέπει να το  
στείλουμε  και στο  κεντρικό ΤΕΕ , στο  ΕΣΔΑ  δεν  μπορεί να προσφύγει 
το  περιφερειακό τμήμα αγαπητέ  συνάδελφε  Μανόλη , να προσφύγει το  
κεντρικό ΤΕΕ , πρέπει εμείς  όμως  να αντιδράσουμε , τι θα είμαστε  σαν  
τα αρνιά και θα λέμε  πότε  θα έρθει η  σειρά μου ;  Όχι δεν  είπες  το  
ξέρω. 

Θέλω να πω λοιπόν  με  αυτό  εάν  βγάλουμε  μία απόφαση  
συναινετική  που  θα λέει, ένα, δύο , τρία, με  τις  όποιες  προσθήκες  ή  
διορθώσεις  που  θα πάει σε  όλα τα περιφερειακά τμήματα, που  θα 
πάει στο  κεντρικό ΤΕΕ , που  θα πάει στον  Εισαγγελέα του  Αρείου 
Πάγου , που  θα πάει παντού  και αυτοί οι άνθρωποι είναι, εννοώ η  
Εισαγγελική  κ .λ .π ., επιτέλους  ας  βάλουν  και πέντε  υποθέσεις  στο  
αρχείο , επιτέλους , το  λέω με  απόγνωση  και ας  με  καλέσει ο  
Εισαγγελέας . 

Συνάδελφοι θέτω λοιπόν  στην  κρίση  σας  καταρχήν  το  κείμενο  
αυτό  και με  τις  οποιεσδήποτε  συμπληρώσεις  όπως  για παράδειγμα 
αυτό  που  είπατε, συμφωνώ απόλυτα, αν  συμφωνείτε να 
προχωρήσουμε  σε  μια μορφή  απόφασης . 

Ορίστε. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Όχι θέλω να κάνω τρεις  προτάσεις , επειδή όπως  
εξήγησες  τώρα την  παράγραφο  2 είναι πολύ  πιο  πειστικό από  όπως  
είναι γραμμένο, πιστεύω ότι αυτή  η  παράγραφος  να αποδοθεί 
καλύτερα σύμφωνα με  αυτά που  είπες  προφορικά. Όπως  επίσης  να 
προστεθεί κάπου  οπωσδήποτε  αυτό  που  είπες , ότι δεν  ζητάμε  εύνοια 
αλλά ίση  μεταχείριση , να φανεί αυτό . 
 Δεύτερον , ενώ εμένα θα με  έφτανε τυπικά να μπει ότι ζητάμε  τα 
Προεδρικά Διατάγματα της  παραγράφου τάδε του  άρθρου  22, επειδή  
κανείς  δεν  θα κάτσει να το  βρει τι λέει, έχω την  εντύπωση  ότι πρέπει 
να γραφτεί και ειδικά αυτό , δηλαδή  να γίνει αναφορά. 
 Το  τρίτο , εγώ νομίζω πως  είναι πολύ  ενδιαφέρουσα η  πρόταση  
του  Μανόλη  για το  ευρωπαϊκό  δικαστήριο  και νομίζω ότι πρέπει να 
την  σκεφτούμε  σοβαρά και να δούμε  αν  θα την  κάνουμε  εμείς , αν  θα 
την  κάνουμε  εμείς  μαζί με  το  ΤΕΕ  Δυτικής  Κρήτης .  Αν  θα το  
προτείνουμε  αν  γίνει τελικά η  αυτή  των  νησιωτικών , θέλετε  να το  
πούμε  μια διαδικασία;  Ότι προτείνουμε  στο  κεντρικό και δεν  το  κάνει 
και τα κάνουμε  μετά έξι μήνες ;  Αλλά να το  παρακολουθούμε  δηλαδή  
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να βάλουμε  μπροστά και να αποφασίσουμε  ειδικά ότι, θα το  πάμε  
μέχρι ευρωπαϊκό  δικαστήριο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σωστό . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: …αρκεί νομικά να βρούμε  τον  τρόπο .  Αλλά όχι αν  το  
κάνει το  κεντρικό αλλιώς  κανείς , εμείς . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συμφωνούμε  απόλυτα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Αυτά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα ήθελα να κάνω μία προσθήκη  
για να ενισχύσω το  επιχείρημα, εγώ το  έψαξα και λίγο  νομικά, 
δηλαδή  μέσω άλλου  προσώπου, είχε βγει μια νομική  γνωμοδότηση  
αλλά δεν  ήθελα να σας  κουράσω για να σας  την  πω, υπάρχει μια 
αντίφαση  μεταξύ  του  άρθρου  του  112 του  Ποινικού  Κώδικα και του  
286, προσπαθώ να βρω το  κείμενο  αυτό . Είχε  κάνει μία νομική  
γνωμοδότηση  ένας  δικηγόρος  πολύ  έμπειρος  σε  αυτά, ο  Φούσας , 
ήτανε  και ένα διάστημα Βουλευτής  Ιωαννίνων  και είχε  αναλύσει 
ακριβώς  αυτό  το  πράγμα, ότι υπάρχει αντίφαση .   
 Δεν  μπορεί ένα άρθρο  του  Ποινικού  Κώδικα, το  112 το  θυμάμαι 
να λέει ότι τα πάντα ξεκινάνε από  τότε  που  τελείς  μια πράξη  και το  
286 να λέει κάτι άλλο .  Υπάρχει ένα νομικό  κενό  για να μην  πω 
αντίφαση .  Σαφώς  η  όποια πρόσβαση  στο  ΕΣΔΑ , εάν  οι ελληνικές  
αρχές δεν  θέλουν  να κάνουν  τίποτα, που  δεν  θα κάνουν  γιατί τι 
είπαμε  πριν ;  Δεν  είναι εύκολο  τώρα να πας  στην  κοινή  γνώμη  και να 
πεις , αλλάζω αυτό  άρα βοηθώ ξέρετε τι θα πουν  τα Μέσα.  Σας  
διάβασα μια πρόταση  του  Αργυρόπουλου, συγγνώμη , σας  διάβασα 
μια πρόταση  του  Αργυρόπουλου συνάδελφοι δεν  ξέρω αν  την  
προσέξατε.  Βάννα συγγνώμη , διάβασα μια πρόταση  προηγουμένως  
η  οποία έλεγε, του  Αργυρόπουλου το  2004, η  ισότητα λέει, η  
αναλογικότητα και το  αίσθημα δικαίου  αποστέλλουν  καταρχήν  την  
ιδιαίτερη  δυσμενή  μεταχείριση .  Τελικά το  κράτος  δικαίου  ή  είναι 
αξιόπιστο  σε  κάθε εκδήλωσή  του  ή  αν  νοθεύει το  δόγμα της  
νομιμότητας  χάρη  της  κατά περίπτωση  σκοπιμότητας  η  προς  
εξευμενισμό  της  χειραγωγούμενης  από  τα ΜΜΕ  κοινής  γνώμης , 
κινδυνεύει να καταντήσει ένας  γραφικός  θεσμός  του  παρελθόντος . 
 Αυτό  ακριβώς  έγινε  το  1995, πιέστηκαν  οι πολιτικοί και κάνανε 
και αυτή  την  ιστορία, η  οποία είναι σε  αντίφαση , τα δύο  αυτά άρθρα. 
Έχω αυτή  τη  γνωμοδότηση  του  Φούσα που  την  έβγαλε τότε  που  λέει, 
το  112 λέει αυτό , το  286 λέει εκείνα, υπάρχει αντίφαση .  Και ίσως  και 
γι ’  αυτό  μέχρι τώρα για να το  πούμε  και αυτό , δεν  είναι και πολύ  
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εύκολο  να λειτουργήσει αυτό  το  σύστημα, άσε  που  όλες  οι παλιές  
κατασκευές  δεν  εντάσσονται  σε  αυτή  τη  διαδικασία οι προ  του  ’95. 
 Εν  πάση  περιπτώσει για να μην  μπούμε  τώρα σε  αυτά μιας  και 
δεν  είμαστε  δικηγόροι κ .λ .π ., εγώ θα έλεγα το  εξής , να καταλήξουμε  
καταρχήν  με  τις  προσθήκες  που  είπαμε  το  άρθρο  4 να αντικατασταθεί 
αυτούσιο  με  το…, ένα λεπτό  το  άρθρο  4 να αντικατασταθεί με  αυτά 
που  λέει το  άρθρο  22, συμφωνούμε ;  Δηλαδή  αντί να λέμε  τα πτυχία 
να θεσμοθετηθούν  στα οικοδομικά τεχνικά επαγγέλματα μπετατζήδες  
κ .λ .π ., να πούμε  αυτό , ότι πρέπει να εκδοθούν  διατάγματα κατ ’  
εφαρμογή  του  ’22 σωστά που  είναι υποχρέωση  της  πολιτείας  που  
λένε ότι, να εξειδικεύονται  οι αρμοδιότητες  του  κυρίου του  έργου , του  
μελετητή , του  επιβλέποντα, του  εργολάβου , αυτά. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Και την  κατάργηση  του  286 βάλε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτό  είναι το  τελευταίο , αυτό  είναι 
το  τελευταίο . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Να μην  θεωρηθεί η  υπερβολή είτε η  επανάληψη , εγώ 
θέλω να αναφερθεί δυο  λέξεις , πιστοποίηση  για όλους  και για όλα, 
αυτή  η  λέξη , γιατί αυτή  τη  στιγμή  δεν  πιστοποιούνται  παρά ελάχιστοι 
και πέφτει όλο  το  βάρος  σε  μας , δηλαδή  δεν  τηρείται , κάπου  να 
γραφτεί να υπάρχει.  Συγγνώμη  μία λέξη , ναι, άμα το  λέει έληξε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ακούστε  με , ακούστε  
με  λίγο . 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Και το  δεύτερο είναι ο  καθένας  να ευθύνεται για τις  
πράξεις  του , διότι δυστυχώς  δεν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ακούστε  εγώ προτείνω 
το  εξής , καταρχήν  να το  θέσουμε  καταρχήν  για ψήφιση  αν  το  
δεχόμαστε , να γίνουν  αυτές  οι διορθώσεις  να σας  το  στείλω εγώ με  
e-mail με  τις  διορθώσεις  και στην  επόμενη  συνεδρίαση  να το  
ξαναβάλουμε  ενημερωμένο  πλέον  για τελική  ψήφιση , αλλά χωρίς  να 
κάνουμε  πάλι συζητήσεις  και να χάνουμε  το  χρόνο . 
 Εγώ λέω να το  ψηφίσουμε  σήμερα καταρχήν  με  τις  προσθήκες  
αυτές  που  είπαμε , γιατί για να κάτσουμε  να γράψουμε  τώρα τα 
κείμενα κ .λ .π . είναι λίγο  πρακτικά δύσκολο , να το  διαμορφώσουμε  το  
κείμενο  και να σας  το  στείλω με  e-mail με  τις  προσθήκες  αυτές  και 
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στην  επόμενη  συνεδρίαση  να το  ψηφίσουμε  στην  λεπτομέρειά του .   
Συμφωνείτε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Συμφωνούμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συμφωνείτε εσείς ;  Ωραία, άρα το  
κείμενο  αυτό  καταρχήν  με  τις  διορθώσεις  της  παραγράφου 4 που  θα 
μπει το  άρθρο  22 ατόφιο  και αυτό  που  λέτε  για το  άρθρο  2 να 
κοιτάξουμε  να το  κάνουμε  πιο  κατανοητό . 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί να πάει (…). 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι δίμηνο, αρχές Ιουλίου  να 
κάνουμε  μια συνεδρίαση  βεβαίως , εδώ να το  συζητήσουμε , αρχές 
Ιουλίου  να κάνουμε  μία συνεδρίαση , αρχές Ιουλίου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Εγώ προτείνω Πρόεδρε επειδή το  
επόμενο  θέμα είναι πολύ  σημαντικό , διότι βλέπεις  είμαστε  αρκετά 
λίγοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, να τη  σταματήσουμε  εδώ τη  διαδικασία, να πάει 
συνεχιζόμενη  ενδεχομένως με  θέμα τα απορρίμματα, να 
ολοκληρώσουμε  το  κείμενό  σου  και το  θέμα της  ανάπτυξης  και της  
ανεργίας  να το  συζητήσουμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ως  συνεχιζόμενη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  …στις  2 του  μήνα… 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι δεν  είπαμε  ότι η  εισήγηση…, (δεν  
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ως  συνεχιζόμενη  μέχρι τις  2 
Ιουλίου  λέτε , μέχρι τις  2 Ιουλίου , πριν  τις  2 Ιουλίου , ωραία, ωραία, 
εντάξει, εντάξει.  
 Συνάδελφοι, ωραία, ωραία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πριν  τις  2 του  Ιούλη  που  θα πάμε  στην  
Αθήνα για το  θέμα της  ανεργίας , που  μας  έχουν  καλέσει θα είναι το  
μοναδικό θέμα της  Κρήτης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πριν  τις  2 Ιουλίου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ώστε  να έχουμε  από  εδώ μία θέση  να την  
μεταφέρουμε  εκεί. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Απλά να πω την  άποψη  με  τη  δική σου  Μανόλη…, 
(δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη  να μην  επεκταθούμε , 
Βάννα να κλείσουμε  με  το  προηγούμενο θέμα. 
 Καταρχήν  συμφωνούμε  να το  συζητήσουμε  τότε  και συμφωνώ 
με  την  άποψη  του  Προέδρου, ένα λεπτό  Μανόλη , να κλείσουμε  το  
προηγούμενο θέμα.  Εγώ θέτω λοιπόν  καταρχήν  με  τις  προσθήκες  
που  είπαμε  πριν  στο  άρθρο  4 και διευκρίνιση  στο  άρθρο  2 το  θέμα 
αυτό  για ψήφιση .  Ποιοι είναι υπέρ;  Να δούμε  ποιοι συμφωνείτε; 
Καταρχήν , με  τις  προσθήκες  του  άρθρου  4… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Άμα μετρήσουμε  θα δούμε  ότι δεν  έχουμε  απαρτία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα η  απαρτία είναι 14 οπότε , διότι 
είναι επαναληπτική, οπότε  δεν  τίθεται θέμα, οπότε , ποιοι είμαστε  
υπέρ καταρχήν  με  τις  προσθήκες ; Είμαστε  υπέρ όλοι; Ομόφωνα 
λοιπόν . 
 Άρα ομόφωνα λοιπόν  το  ψηφίζουμε… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Είναι κανείς  κατά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι κανείς  κατά;  Όχι αφού  όλοι 
σηκώσανε το  χέρι, ομόφωνα λοιπόν  δεχόμαστε  καταρχήν  το  κείμενο  
με  τις  προσθήκες  στο  άρθρο  4 που  θα μπει ατόφιο  το  άρθρο  22 και 
με  μια διευκρίνιση  του  άρθρου  2. 
 Θα το  διαμορφώσω, θα σας  το  στείλω και το  ξαναβλέπουμε  
απλώς  και μόνο  χωρίς  συζήτηση  την  επόμενη  φορά στη  συνεχιζόμενη  
συνεδρίαση  όπου  θα το  διαβάσουμε  και θα πούμε… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εάν  είναι συνεχιζόμενη  πάει με  τη  
σημερινή, ναι αλλά μην  είμαστε , μην  πάμε , θέλει 14. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Το  λέω γιατί όσοι είμαστε  παρόντες  να 
έρθουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, ωραία. 
 Ποιες  είναι τώρα, ωραία συνάδελφοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Έτσι δεν  θα χρειαστεί και η  ενημέρωση  
ξανά της  Διοικούσας  που  μας… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έτσι μπράβο , σωστό  είναι αυτό , 
σωστό . 
 Συνάδελφοι, Βάννα για να κλείσουμε , άρα λοιπόν  ψηφίστηκε  το  
κείμενο  αυτό  καταρχήν  με  τις  διορθώσεις… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ανακεφαλαιώνει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  …του  4 που  θα μπει το  άρθρο  22 
και το  2 να γίνει πιο  ευδιάκριτο σε  αυτό  που  αναφέραμε . 
 Την  επόμενη  φορά δεν  θα το  ξαναπιάσουμε  το  θέμα από  την  
αρχή , θα το  διαβάσω και θα ζητήσω τη  σύμφωνη  γνώμη  σας  έτσι; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αφού  έχουνε έρθει βέβαια, μετά το  e-mail κάποιες  
δικές  σας  προσθήκες  να ολοκληρωθεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα σας  το  στείλω εγώ, θα σας  το  
στείλω πιο  μπροστά σε  όλους . 
 Τώρα πάμε  στα περαιτέρω, το  θέμα του  συναδέλφου  του  
Σωμαράκη  μαζί με  το  θέμα των  απορριμμάτων  να το  πάμε  σε  μια 
συνεχιζόμενη  συνεδρίαση  μέχρι 2 Ιουλίου .  Ποιες  είναι οι πιθανές  
ημερομηνίες  που  μπορούμε ; Θέλετε  Τετάρτη  εσείς  απ ’  ότι ξέρω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δες  την  Τετάρτη  πριν  τις  2 Ιουλίου  ποια 
μέρα πέφτει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχουνε 22 συνέδριο , η  επόμενη  
Τετάρτη  είναι 15, θέλετε  να το  πάμε  στις  15; 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  15; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  15 παιδιά είναι απεργία και είναι και η  αίθουσα 
κλεισμένη για κάτι. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Κάτι που  δεν  θυμάμαι τώρα αλλά είναι κλεισμένη. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Είπαμε  να ειδοποιείτε τον  Πρόεδρο , να ειδοποιείται  ο  
Πρόεδρος .  Σε  έχουνε ειδοποιήσει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  το  ξέρω εγώ αυτό . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μα είπαμε  η  αίθουσα να δίνεται μετά από  
συνεννόηση  με  τον  Πρόεδρο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ δεν  ξέρω κάτι, με  έχουνε 
πάρει, με  έχουνε πάρει αλλά δεν  ξέρω για τις  15 κάτι, 15 έχετε 
πρόβλημα δηλαδή  εσείς  συνάδελφε ;  15 έχετε πρόβλημα; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αν  πάμε  άλλη  μέρα; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  15 είπα είναι απεργία και μπορεί να γίνεται χαμός…, 
(δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Να την  βάλουμε… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κάποια άλλη  μέρα;  Σας  ενοχλεί… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  29 έχετε πρόβλημα;  Α , είναι 29 
γιορτή  ε ; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ   
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ε , γιορτάζει ο  άλλος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  30 του  μήνα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  30 του  μήνα Πρόεδρε δεν  πειράζει. 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:  Εγώ θα λείπω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Να το  κάνουμε  Τρίτη ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν  έχω πρόβλημα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πότε ;  Τρίτη  πότε ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  28; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  28 ή  21, 21; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τρίτη  είναι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τρίτη  21; 
 
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Τρίτη  21 άντε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τρίτη  21;  Εντάξει βρε  Μανόλη  το  λες  εσύ  οι 
υπόλοιποι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  συνάδελφοι θέλετε  21; 
Πότε  είναι αυτό ; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ένα λεπτό  συνάδελφοι, 
Πέμπτη  16 μπορεί να λείπω και εγώ και δεν  θα έχεις… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  28, 28. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  να το  πάμε  28; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  28 Τρίτη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι συμφωνείτε 28; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  28 Βάννα, 28 ημέρα Τρίτη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συμφωνείτε; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Συμφωνώ Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συμφωνείτε όλοι;  28. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  28 έκλεισε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα αν  υπάρχει κανένα 
πρόβλημα, αν  υπάρξει, μπορεί να συμβεί κάτι Μανόλη  δεν  ξέρω. 
 Άρα κλείνουμε  για 28 του  μήνα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ημέρα Τρίτη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ημέρα Τρίτη  και ώρα 7:00. 
 Η  ώρα είναι 11:35 καλή σας  νύχτα.                             
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