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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

Σ υ ν  ε δ  ρ ί α σ η   12η  (επαναληπτική) 
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

Της 7ης  Μαρτίου 2012 
Ημέρα Τετάρτη  και Ώρα 19:00 

 
 
 

ΤΟ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  
 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ   
 
 
 
 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ , 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ, 
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ , ΚΩΣΤΑΚΗ  
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΜΑΝΙΑΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ , 
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ , ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ , ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ 
ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,  ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, 
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ , 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ , ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 
ΚΩΝ /ΝΟΣ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ . 
 

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ , 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ  
ΕΛΕΝΗ , ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ , 
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ  ΧΑΡΑ ,   
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53  
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 41         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 12  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανακοινώσεις  Προεδρείου. 
2. Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής . 
3. Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 

Επιτροπή .   
4. Απολογισμός  – ισολογισμός  του  2011 και οικονομικός  

προϋπολογισμός  του  2012 του  ΤΕΕ /ΤΑΚ . 
5. Συμπλήρωση  και αντικατάσταση  εισηγητών  του  Πειθαρχικού 

Συμβουλίου  του  Τμήματος . 
6. Ρυθμιστικό  σχέδιο  Ηρακλείου . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα, 
ησυχία θα παρακαλούσα, σήμερα είναι Τετάρτη  7 του  μήνα.  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καλησπέρα και πάλι, 7-3-
2012 σήμερα ημέρα Τετάρτη , η  ώρα είναι 7:25, αυτή  τη  στιγμή  
έχουμε  απαρτία, είμαστε  29 μέλη  ήδη , με  βάση  το  άρθρο  7 
παράγραφος  του  9 του  1486/84, ο  ελάχιστος  αριθμός  μελών  
για απαρτία είναι το  14, λόγω του  ότι προερχόμαστε από  
συνεδρίαση  που  δεν  είχαμε  απαρτία την  προηγούμενη 
βδομάδα. 
 Τα θέματα της…, ναι ρε  παιδιά εντάξει, για τυπικούς  
λόγους  δεν  έγινε , θα πω δυο  – τρία πράγματα παρακάτω.  
 Τα θέματα σήμερα της  ημερήσιας  διάταξης είναι, ησυχία 
όμως  συνάδελφοι, ησυχία, ησυχία λίγο . Τα θέματα της  
ημερήσιας  διάταξης σήμερα είναι: 
  Ανακοινώσεις  Προεδρείου 
  Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής   
  Έλεγχος  Ερωτήσεις  – Επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 

Επιτροπή  
  Απολογισμός  – ισολογισμός  του  2011 και οικονομικός  

προϋπολογισμός  του  2012 του  ΤΕΕ /ΤΑΚ . 
  Συμπλήρωση  και αντικατάσταση  εισηγητών  του  Πειθαρχικού 

Συμβουλίου  του  Τμήματος  
  Ρυθμιστικό  σχέδιο  Ηρακλείου  τελευταίο  θέμα.    

Δεν  έχει κατατεθεί κάποιο  θέμα εκτός  ημερήσιας  
διάταξης, οπότε  προχωράμε  στις  ανακοινώσεις  Προεδρείου. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Βάσει νομοθεσίας  προβλέπεται το  πώς  και τι 
γίνεται. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην  κάνουμε  τώρα διάλογο , 
αν  κάποιος  ήθελε  να βάλει ένα θέμα εκτός  ημερησίας  
διάταξης, θα έπρεπε ήδη  να υπάρχει εδώ η  εισήγησή  του . 
Πριν  ξεκινήσει δηλαδή  καν  το  Προεδρείο  ή  με  το  ξεκίνημα του  
Προεδρείου και να ζητήσει να ενταχθεί στην  ημερήσια διάταξη . 
Τέτοιο  θέμα δεν  υπάρχει, επομένως  προχωράμε . 
 Βέβαια όπως  ξέρετε με  βάση  τον  κανονισμό , 
οποτεδήποτε  μπορεί να τεθεί ένα θέμα για να μπει στην  
ημερήσια διάταξη , αλλά υπάρχει μία διαφορά, όταν  το  θέμα 
μπαίνει στην  αρχή  της  συνεδρίασης , τότε  απαιτεί τα 3/5 του  
Σώματος  για την  αποδοχή , ενώ όταν  μπει ενδιάμεσα, εμβόλιμα 
σε  μία συνεδρίαση  απαιτεί την  ομοφωνία, την  πλήρη  
ομοφωνία του  Σώματος , αυτή  είναι η  διαφορά. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία αν  θέλετε  κάποιο  
θέμα, ωραία, ωραία, αν  θέλετε  συναδέλφισσα να μπει κάποιο  
θέμα, φέρτε  το  και θα τεθεί στην  κρίση  του  Σώματος  εάν  θα 
συζητηθεί σήμερα ή  σε  συνεχιζόμενη  συνεδρίαση , εφόσον  
πάμε  σε  συνεχιζόμενη .  Τι είπατε; Θέλεις  να το  υποβάλλεις  
τώρα; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Άμα θεωρείται ενδιάμεσο , δεν  ξέρω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχεις  κάνει εισήγηση ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Όχι δεν  έχω κάνει εισήγηση , είναι ένα θέμα 
έκτακτο , τι εισήγηση , δεν  προλαβαίνουμε  να κάνουμε  
καταρχήν . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι θέμα δηλαδή ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ήρθε στο…, σήμερα πληροφορηθήκαμε  ότι 
με  την  αλλαγή του  ΓΟΚ  και του  τρόπου  έκδοσης  αδειών  εν  
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πάση  περιπτώσει, αλλάζει και ο  τρόπος  του  πως  γίνεται η  
αυτοψία για τους  συμβαλλομένους . Τι σημαίνει αυτό ; Αλλάζει 
με  τρόπο  αναδρομικό όμως , αυτό  το  ξέρετε; Με  τρόπο  
αναδρομικό, δηλαδή  εάν  θέλεις  να μας  πληροφορήσει ο  
Μαυρογιάννης , η  συζήτηση  είναι μεγάλη, εάν  δεν  προλάβουμε  
να ηλεκτροδοτηθούν  οι οικοδομές  μέχρι 31 Απριλίου  σωστά 
λέω;  Δυο  λεπτά είναι πιο  δραματικά, εν  πάση  περιπτώσει, 
εγώ θα ήθελα να μας  πληροφορήσει. Αλλά όσες  οικοδομές  δεν  
προλάβουν  να ηλεκτροδοτηθούν  μέχρι τις  31 Απριλίου , 
ανεξάρτητα αν  έχει δοθεί η  αυτοψία με  υπογραφή  μηχανικού , 
θα πάνε με  τον  νέο  τρόπο  ελέγχου . 
 Επειδή  λοιπόν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  συνάδελφοι για να 
βάλουμε  μια τάξη , θέλεις  να συζητηθεί λοιπόν  ένα θέμα περί 
διαδικασίας  έκδοσης  οικοδομικών  αδειών , αυτοψίες  κ .λ .π . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, θα σε  παρακαλούσα 
γράψε  σε  ένα χαρτί πέντε , έξι σειρές , φέρε  το  εδώ να το  
θέσουμε , να το  βάλουμε  σαν  θέμα για συζήτηση . Τι θέλουμε  
από  αυτό  το  θέμα; Να μας  πληροφορήσει κάποιος ; Να 
καλέσουμε  κάποιον  να μας  πληροφορήσει; Να βγάλουμε  
κάποια απόφαση ; Να βγάλουμε  κάποιο  ψήφισμα; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Θέλω να συζητηθεί από  όσους  
συναδέλφους  έχουν  πληροφόρηση  κατ ’  αρχάς , να ‘ρθει να 
επιβεβαιωθεί… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία εντάξει. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Και είναι όντως , αν  καταλήξουμε  ότι έχουμε  
τη  σωστή  πληροφόρηση , να βγάλουμε  ένα ψήφισμα. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Να πω κάτι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  είναι θέμα πολιτικής  συζήτησης  δεν  
προλαβαίνουμε , για μια δουλειά… 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Απόψε  μπορούμε  να κάνουμε  συζήτηση ; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  Ο  ΔΙΑΛΟΓΟΣ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  παρακαλώ, 
συναδέλφισσα να πω κάτω, ένα κειμενάκι πέντε  σειρές  και 
φέρε  το  στο  Προεδρείο . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε  επί της  διαδικασίας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγώ προτείνω να γίνει πρώτα η  ενημέρωση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει. 
 Παρακαλώ συνάδελφε  ένα κειμενάκι πέντε  σειρές  με  το  
χέρι, κάτσε  να κάνουμε  τις  ανακοινώσεις , Αντώνη περίμενε να 
κάνουμε  τις  ανακοινώσεις  και μετά…, ένα λεπτό , ωραία 
ακούστε  υπάρχει και η  εξής  άποψη , η  θεματολογία μας , 
ακούστε  λίγο , αν  είναι μόνο  ο  Μαυρογιάννης  να μας  κάνει μια 
σύντομη  ενημέρωση  πέντε  λεπτών  στα θέματα που  θα 
αναφέρει η  Διοικούσα μετά μπορεί να βγει  πάνω και να πει 
την  ενημέρωσή  του . Αν  είναι να γίνει ευρεία συζήτηση  που  να 
τοποθετούνται διάφοροι, ωραία εντάξει, θα το  κανονίσουμε  
τότε , θα το  κανονίσουμε  στη  διαδικασία της  Διοικούσας  
εντάξει. 
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ  1ο  
 

Ανακοινώσεις  Προεδρείου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωράμε  λοιπόν  
ανακοινώσεις  Προεδρείου για να πάμε  στα θέματα της  
Διοικούσας  και στα επόμενα. 
 Θα σας  ανακοινώσω κάποια πράγματα που  αφορούν  τα 
περί ΤΕΕ  και τα περί διαδικασιών  που  έχουν  γίνει να 
γνωρίζετε. 
 Στις  22 Νοεμβρίου  όπως  γνωρίζετε, τα είχαμε  συζητήσει 
βέβαια και την  προηγούμενη φορά, απλώς  το  επαναλαμβάνω 
τώρα, απευθύναμε  μία επιστολή  προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή  
του  ΤΣΜΕΔΕ , του  ΕΤΑΑ , στην  οποία αναφερόμαστε  για 
ενημέρωση  και για διαδικασίες  περί ασφαλιστικών  και τέτοια. 
Από  τον  Πρόεδρο  του  ΤΣΜΕΔΕ  δεν  πήραμε  απάντηση , η  
συνέχεια είναι γνωστή  που  έγινε  στην  προηγούμενη 
συνεδρίαση , είχαμε  την  ενημέρωση  που  είχαμε . 
 Τώρα στις  5-11-2012 υπέβαλλε την  παραίτησή  του  ο  
συνάδελφος  Γρηγοράκης  Ευάγγελος  Αρχιτέκτων  Μηχανικός , ο  
οποίος  είχε  οριστεί με  την   υπ ’  αριθμό  3984/7-11-11 πράξη  
του  Προεδρείου της  Αντιπροσωπείας  και αντικατάσταση  του  
συναδέλφου  Κουτάντου  Νίκου . 
 Με  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  65/9-1-12 πράξη  του  
Προεδρείου αντικαταστάθηκε  ο  συνάδελφος  από  τη  
συναδέλφισσα Κα Σαρτζετάκη Πολιτικό  Μηχανικό . Η  Κα 
Σαρτζετάκη είναι εδώ;  Δεν  είναι, βεβαίως  και είναι 
ενημερωμένη , την  προηγούμενη φορά ήτανε  εδώ. 
 Στις  10-1-2012 ο  συνάδελφος  Ταβερναράκης Γιώργος  
υπέβαλε  την  παραίτησή  του  από  μέλος  της  Διοικούσας  
Επιτροπής , να σας  διαβάσω λίγο  την  επιστολή  του , σύντομη  
θα είναι. Ο  συνάδελφος  λοιπόν  Ταβερναράκης μας  διαβίβασε  
μία επιστολή  η  οποία λέει: 
 Αγαπητέ  Πρόεδρε, 
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 Με  την  παρούσα θα ήθελα να σου  γνωστοποιήσω ότι για 
προσωπικούς  και επαγγελματικούς  λόγους  υποβάλλω την  
παραίτησή  μου  από  το  Όργανο της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ . 
 Θέλω να σας  διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω ενεργό και 
δραστήριο  μέλος  στα τεκταινόμενα του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και θα 
εξακολουθώ να συμβάλλω στο  μέτρο  των  δυνατοτήτων  μου , 
για την  επίτευξη  των  στόχων  του  Επιμελητηρίου , 
ανταποκρινόμενος  στην  εμπιστοσύνη  των  συναδέλφων  που  με  
τίμησαν  με  την  ψήφο  τους , για την  εκλογή  μου  στο  Όργανο της  
Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ . 
 Το  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  με  την  127/10-1-2012 
πράξη  του , αντικατέστησε  το  συνάδελφο  Ταβερναράκη  μετά 
την  παραίτησή  του  με  το  συνάδελφο  Βαϊλάκη  ως  πρώτος 
επιλαχών  του  5ου  ψηφοδελτίου  των  εκλογών  για τα αιρετά 
μέλη  της  Διοικούσας  Επιτροπής , σύμφωνα με  το  άρθρο  20 
παράγραφος  2 του  κανονισμού  λειτουργίας  και του  άρθρου  8 
παράγραφος  5 του  νόμου  1486/84. 
 Στις  17-1-2012 ο  συνάδελφος  Μπριλάκις  υπέβαλλε την  
παραίτησή  του  από  μέλος  της  Διοικούσας  Επιτροπής , σας  
διαβάζω επίσης  την  επιστολή  του . 
 Αγαπητέ  Πρόεδρε, 
 Με  την  παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας  
γνωστοποιήσω ότι για προσωπικούς  και για επαγγελματικούς  
λόγους  υποβάλλω την  παραίτησή  μου  από  το  Όργανο της  
Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΤΕΕ . 
 Με  την  παραίτηση  μου  αυτή  δίνω τόπο  σε  νεότερους  
συναδέλφους  να δραστηριοποιηθούν  και να προσφέρουν  και 
σας  διαβεβαιώνω ότι θα παραμείνω ενεργό και δραστήριο  
μέλος  στα τεκταινόμενα του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και θα εξακολουθώ να 
συμβάλλω με  τη  συμμετοχή  μου  στην  επίτευξη  των  στόχων  
του  Επιμελητηρίου , ανταποκρινόμενος  στην  εμπιστοσύνη  των  
συναδέλφων  που  με  τίμησαν  με  την  ψήφο  τους  για την  εκλογή  
μου  στο  Όργανο της  Διοικούσας  Επιτροπής . 
 Το  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  με  την  αριθμό  
281/31-1-12 πράξη  του  αντικατέστησε  το  συνάδελφο  Μπριλάκι 
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με  το  συνάδελφο  Πασχαλίδη  Θεόδουλο ως  πρώτος επιλαχών  
του  3ου   ψηφοδελτίου  των  εκλογών , για τα αιρετά μέλη  της  
Διοικούσας  Επιτροπής  σύμφωνα με  το  άρθρο  20 παράγραφος  
2 του  κανονισμού  και του  άρθρου  8 παράγραφος  5 του  νόμου  
1486/84. 
 Στις  7-2-2012 ο  συνάδελφος  Ρομπογιαννάκης  Δημήτριος  
υπέβαλλε την  παραίτησή  του  από  μέλος  της  Διοικούσας  
Επιτροπής , σας  διαβάζω την  επιστολή . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Είναι σοβαρό  αυτό , είναι τρία μέλη  της  
Διοικούσας , γιατί βρε  παιδιά τι συμβαίνει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό  είναι θέμα επιλογής  
τους , τώρα εγώ δεν  μπορώ να εξηγήσω γιατί και πως . 
 Αγαπητέ  Πρόεδρε, ο  Ρομπογιαννάκης , Ρομπογιαννάκης , 
παρακαλώ, παρακαλώ συνάδελφοι να προχωρήσουμε , εδώ 
τελειώνουμε  άλλωστε . 
 Αγαπητέ  Πρόεδρε, 
 Με  την  παρούσα θα ήθελα να σου  γνωστοποιήσω, αυτά 
τα λέει ο  Δημήτρης  Ρομπογιαννάκης , μα ησυχάστε , ησυχάστε , 
ότι για προσωπικούς  και επαγγελματικούς  λόγους  υποβάλλω 
την  παραίτησή  μου  από  το  Όργανο της  Διοικούσας  Επιτροπής  
του  ΤΕΕ /ΤΑΚ . 
 Θέλω να σας  διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω ενεργό και 
δραστήριο  μέλος  στα τεκταινόμενα του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και θα 
εξακολουθώ να συμβάλλω στο  μέτρο  των  δυνατοτήτων  μου , 
για την  επίτευξη  των  στόχων  του  Επιμελητηρίου , 
ανταποκρινόμενος  στην  εμπιστοσύνη  των  συναδέλφων  που  με  
τίμησαν  με  την  ψήφο  τους , για την  εκλογή  στη  Διοικούσα 
Επιτροπή . 
 Το  Προεδρείο  της  Αντιπροσωπείας  με  την  810/8-2-2012 
πράξη  του , αντικατέστησε  το  συνάδελφο  Ρομπογιαννάκη 
Δημήτριο  με  το  συνάδελφο  Μαρνέλλο Γιάννη, ως  πρώτος 
επιλαχών  του  4ου  ψηφοδελτίου  των  εκλογών  για τα αιρετά 
μέλη  της  Διοικούσας  Επιτροπής , σύμφωνα με  το  άρθρο  20 
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παράγραφος  2 του  κανονισμού  λειτουργίας  και του  άρθρου  8 
παράγραφος  5 του  νόμου  1486/84. 
 Αυτά σε  ότι αφορά τις  παραιτήσεις  και αντικαταστάσεις  
τόσο  των  μελών  της  Αντιπροσωπείας , όσο  και των  μελών  της  
Διοικούσας  Επιτροπής  που  αντικαταστάθηκαν  με  τους  άλλους  
συναδέλφους . 
 Τώρα, πριν  προχωρήσουμε  στην  επόμενη  ενότητα, να 
σας  πω επίσης  για τις  απουσίες  δυο  πράγματα. Έγινε  μία 
καταγραφή  των  απουσιών  μέχρι και 18/1ου  και διαπιστώθηκε  
ότι το  2ο εξάμηνο  του  2011 είχαμε  μία ιδιαίτερη  έξαρση , όπως  
οι ιώσεις  έχουνε έξαρση  ,είχαμε  και έξαρση  στις  απουσίες . Θα 
ήθελα να επισημάνω στους  συναδέλφους , δεν  ξέρω ειδικά το  
2ο εξάμηνο  υπήρχε  μία έξαρση . Αυτό  τι σημαίνει; 13 
συνάδελφοι αυτή  τη  στιγμή  βρίσκονται  με  απουσίες  οι οποίες  
είναι συνεχόμενες  τρεις  και θα πρέπει ή  να δικαιολογήσουν  αν  
δεν  δικαιολογούνται αυτές  οι απουσίες  ή  να τεθεί η  διαδικασία 
που  προβλέπει ο  νόμος . 
 Έχουν  σταλεί επιστολές  στους  συναδέλφους  αυτούς , 
κάποιοι έχουνε απαντήσει, κάποιοι άλλοι αναμένονται οι 
απαντήσεις , η  αξιολόγηση  των  απαντήσεων  αυτών  θα γίνει σε  
επόμενη  συνεδρίαση . 
 Θα ήθελα όμως  να επισημάνω με  τις  απουσίες  ότι θα 
πρέπει να το  προσέξουμε  ιδιαίτερα αυτό  και ιδιαίτερα θα σας  
στείλω να ένα σχετικό e-mail, παρακαλώ συνάδελφοι, για το  
ποιες  απουσίες  μετράνε , παρακαλώ. Οι απουσίες  
συνεχιζόμενων  συνεδριάσεων , εάν  δηλαδή  κάνουμε  
συνεχιζόμενη  συνεδρίαση  την  άλλη Τετάρτη  εμείς , τότε  όποιος  
έρθει μία από  τις  δύο  φορές  δεν  υπάρχει θέμα απουσίας . Αν  
όμως  είναι συνεδρίαση  που  προέρχεται από  έλλειψη  
απαρτίας , μετράει και η  μέρα η  οποία είχε  έλλειψη  απαρτίας  
και η  μέρα που  γίνεται συνεδρίαση . Προσέξτε το  αυτό  γιατί 
πολλοί συνάδελφοι την  έχουνε πατήσει σε  αυτό . Και μετά…, η  
προηγούμενη βδομάδα μια και το  έθεσες  θα έλεγα εγώ, ότι 
πήρα μία πρωτοβουλία εγώ να μην  παρεξηγηθώ κιόλας , διότι 
είχα μία αυξημένη ίωση  παρότι ήμουνα εδώ, επίσης  και η  
Αντιπρόεδρος  δεν  μπορούσε  είχε  και αυτή  ένα παρόμοιο  
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πρόβλημα. Βέβαια ο  κανονισμός  προβλέπει για όλα λύσεις , θα 
έπρεπε ή  τη  συνεδρίαση  να την  κάνει ο  Γιάννης  ή  θα 
έπρεπε…, ήτανε  και ο  καιρός  πράγματι προβληματικός  και 
έτσι πήρα μία πρωτοβουλία να μην  γίνει η  προηγουμένη. 
 Θα έλεγα εάν  συμφωνείτε και εσείς  όλοι να μην  
μετρήσουν  οι απουσίες  της  προηγούμενης . Φαντάζομαι  δεν  
έχει κανείς  αντίρρηση  έτσι; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχεις ;  
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Βεβαίως  έχω και θέλω και λόγο  γιατί 
απουσιάζουν  από  εδώ όσοι απουσιάζουν , κανένας  δεν  έχει 
δικαίωμα να απουσιάζει επειδή του  το  είπες  εσύ  Πρόεδρε και 
άσε  τώρα αυτά με  τις  πρωτοβουλίες… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι, αγαπητέ  συνάδελφε  
Κώστα, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής , την  πρωτοβουλία την  
πήρα εγώ, κανείς  άλλος  και ο  λόγος  ήτανε  ότι, παρότι θα 
μπορούσα να κάνω τη  μισή  συνεδρίαση  δεν  μπορούσε  η  
συνάδελφος  την  οποία την  πήρα τηλέφωνο και μου  λέει δεν  
μπορώ, έχω πρόβλημα, μάλιστα δεν  ήρθε κιόλας . Για το  λόγο  
αυτό  μίλησα με  τις  παρατάξεις , με  όλες  τις  παρατάξεις  μίλησα 
αν  θυμάμαι καλά, εκπροσώπους  δηλαδή  και τους  είπα, παιδιά 
έχετε πρόβλημα; Δεν  εκφράστηκε από  κανέναν  πρόβλημα, 
από  κανέναν .  Τώρα γιατί…, με  εσένα Κώστα δεν  μίλησα, 
μίλησα με  τον  Κώστα τον  Φανουράκη .  
 Τώρα να θέσουμε  θέμα να μετρήσουνε οι απουσίες  της  
προηγούμενης  εβδομάδας  και αν  έχει αντιρρήσεις  να το  
κρατήσουμε , εγώ θέλω ομόφωνη  σύμφωνη  γνώμη , αν  έχεις  
αντιρρήσεις…, Κώστα συνάδελφε , τώρα εσύ  παραβαίνεις  τον  
κανονισμό . Συνάδελφε  Κώστα, Ξυλούρη , με  δική μου  
πρωτοβουλία ξαναλέω και πάλι, είπα η  προηγούμενη 
συνεδρίαση  να μην  γίνει και να μην  μετρήσουν  οι απουσίες . 
Αν  όμως  έστω και ένας  θέτει θέμα εφαρμογής  του  κανονισμού  
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να τις  μετρήσουμε , αλλά είπα την  πρωτοβουλία την  πήρα εγώ, 
εγώ την  πήρα την  πρωτοβουλία και αναλαμβάνω και την  
ευθύνη  του . 
 Τώρα, θα παρακαλούσα όμως  συνάδελφοι παρακαλώ, θα 
παρακαλούσα όμως  και τις  παρατάξεις  να δουν  το  θέμα, να 
μην  μπαίνουμε  σε  λογικές  τύπου  κάνουμε  τους  απουσιολόγους  
και τους  Αστυνομικούς  και πότε  λείπει ο  ένας  και πότε  λείπει ο  
άλλος  και ενδεχομένως να δημιουργούνται  και παρανοήσεις  
και παρεξηγήσεις  γιατί εμένα και όχι ο  άλλος  και ο  παράλλος  ή  
ήρθα και το  ξέχασα ή  δεν  μπόρεσα ή  δεν  πρόλαβα. Ας  το  δουν  
λίγο  οι παρατάξεις  εσωτερικά, μην  έχουμε  τέτοια θέματα. 
Βέβαια συνάδελφοι οφείλω να κάνω και μία άλλη διαπίστωση , 
μην  νομίζετε  ότι όλα τα τμήματα έχουν  αυτή  την  τυπικότητα, 
να εξηγούμαστε  κιόλας . Ρωτούσα το  Τμήμα Δυτικής  Κρήτης , 
τίποτα δεν  κάνει από  αυτά, ούτε  τυπικότητα, ούτε  ομαλές  
συνεδριάσεις  ανά δίμηνο, τίποτα από  αυτά. Δεν  σημαίνει 
βέβαια ότι πρέπει εμείς  να δικαιολογηθούμε  έτσι; 
 Μετά τις  ανακοινώσεις  Προεδρείου θα πάμε  στο  
παρακάτω. 
 

ΘΕΜΑ  2ο  
 

Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε  στην  ενημέρωση  
δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής  και παρακαλώ το  
συνάδελφο  τον  Πρόεδρο  της  διοικούσας  στο  βήμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα, το  
τελευταίο  διάστημα, δεν  θα αναφερθώ σε  όλα τα bullets τα 
οποία…, λέω η  ενημέρωση  η  οποία -  καλησπέρα καταρχάς   
σε  όλους  – η  οποία θα κάνω εκ  μέρους της  Διοικούσας  
Επιτροπής , δεν  θα είναι στα bullets ένα προς  ένα, τα έχετε 
πάρει ή  αν  δεν  τα έχετε πάρει μπορείτε να τα πάρετε από  το  
Προεδρείο . Θα είναι μία πιο  γενική  προσέγγιση  για μία πολύ  
σημαντική  περίοδο  για το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , για το  
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ΤΕΕ /ΤΑΚ , το  οποίο  κινήθηκε  σε  τρεις  κατευθύνσεις  
δραστηριοτήτων  το  τελευταίο  δίμηνο. 
 Ήτανε  το  δίμηνο των  αγωνιστικών  κινητοποιήσεων  για το  
ασφαλιστικό , όπου  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και πρέπει να το  πούμε  εδώ 
ήτανε  ίσως  το  μοναδικό Επιμελητήριο  το  οποίο  με  πολύ  
ρηξικέλευθο  τρόπο , πολύ  ξεκάθαρο  τρόπο  τοποθετήθηκε  για 
όλες  εκείνες  τις  πολιτικές  οι οποίες  έχουνε φέρει την  Ελλάδα, 
την  κοινωνία σε  μία πρωτόγνωρη  κρίση , τοποθετήθηκε  με  
ξεκάθαρο  τρόπο  καθαρό , λέγοντας  όχι στο  μνημόνιο , όχι στις  
μνημονιακές  πολιτικές , οι οποίες  κυριολεκτικά έχουνε 
σμπαραλιάσει, έχουνε διαλύσει τον  κοινωνικό  ιστό  και 
ταυτόχρονα έχουνε αφαιρέσει κάθε πιθανότητα εξόδου της  
χώρας  από  την  κρίση . 
 Αυτό  το  δρόμο  τον  ακολουθήσαμε  συνειδητά, 
συμμετείχαμε  σε  όλες  τις  απεργιακές  κινητοποιήσεις  τις  
οποίες  προκήρυξε είτε η  ΓΕΣΕΕ , η  ΑΔΕΔΥ , το  εργατικό 
κέντρο , κάναμε  και κινητοποιήσεις , συμμετείχαμε  στην  
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ , στην  οποία συμμετείχαν  μόνο  μηχανικοί, η  
οποία είχε  μεγάλη επιτυχία και πρέπει να το  πούμε  αυτό , 
επιτυχία που  δεν  μας  έχουν  συνηθίσει συνήθως  με  τέτοια 
μαζικότητα οι όποιες  ενέργειες  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  
και μιλάω για τη  συνάντηση  που  έγινε  στην  πλατεία 
Ελευθερίας , όπου  ήμασταν  κοντά στους  200 περίπου  ίσως  και 
παραπάνω συναδέλφους  και στη  συνέχεια ολοκληρώθηκε  με  
τη  συνάντηση  με  τον  Περιφερειάρχη  και την  επίδοση  
συγκεκριμένου  ψηφίσματος  με  τις  θέσεις  μας . 
 Εδώ πρέπει να πούμε  για τον  ουσιαστικό  ρόλο όλων  των  
κλαδικών  συλλόγων  και της  ΕΜΔΥΔΑΣ και των  Εργοληπτών  
και των  επιστημονικών  όμως  συλλόγων  μας , οι οποίοι 
συνεχίζουν  να είναι σε  μία αγαστή  συνεργασία με  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  και είναι δίπλα και στις  κινητοποιήσεις  και σε  
οτιδήποτε  πραγματοποιεί το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  αυτή  την  
περίοδο . 
 Έτσι λοιπόν  μαζί με  την  κοινωνία, μαζί με  τους  
παραγωγικούς  φορείς , το  μοναδικό  από  τα Επιμελητήρια και 
πρέπει να το  πούμε  αυτό , κανένα άλλο Επιμελητήριο , κανένας  
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άλλος  επιστημονικός  φορέας  και μάλιστα προσπάθησα να 
έρθω και σε  επαφή  με  τους  άλλους  επιστημονικούς  φορείς  και 
με  τα άλλα Επιμελητήρια, δεν  μπήκανε  με  τέτοιο  δυναμικό 
τρόπο  και με  τέτοιο  ξεκάθαρο  τρόπο  στους  αγώνες  αυτούς  
τους  οποίους  έγιναν  το  τελευταίο  διάστημα. 
 Το  δεύτερο, ο  δεύτερος  πυλώνας  αυτής  της  περιόδου 
είναι μια πρωτοφανή  κινητοποίηση  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  σε  σχέση  με  
την  ενημέρωση  των  συναδέλφων  και ειδικά των  ελευθέρων  
επαγγελματιών . Αυτός  ο  καταιγισμός  των  νομοθετικών  
ρυθμίσεων , αλλαγών , αυτή  η  καταιγίδα μπορεί να πει κανείς  
με  μία σειρά από  νομοσχέδια όπου  και θα πάρει το  λόγο  ο  
Αντώνης  σε  λίγο  να μας  ενημερώσει και για τους  ελεγκτές  
δόμησης  και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν . Αυτόματα και 
με  τις  τελευταίες  νομοθεσίες  για τα αυθαίρετα, την  
τακτοποίηση  των  αυθαιρέτων , το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  προσπάθησε  και 
έδωσε όλες  του  τις  δυνάμεις , συμμετείχε  διοργανώνοντας  τις  
γνωστές  ημερίδες  σε  όλους , εκτός  από  τις  ημερίδες  
ουσιαστικά διέθεσε  ένα στέλεχος  μόνο  γι ’  αυτό  για την  
υποστήριξη  των  ελευθέρων  επαγγελματιών . Πραγματοποιεί 
απογεματινές  συναντήσεις  του  Κώστα με  όλους  τους  
ελεύθερους  επαγγελματίες , έφερε  συναδέλφους  από  την  
Αθήνα, από  το  ΤΕΕ  ή  και άλλους  οι οποίοι ήταν  ειδικοί να 
απαντήσουν , πραγματοποίησε  και μια ανοιχτή  διαδικτυακή  
ενημέρωση , έκανε  ενημερώσεις  στο  Λασίθι και θα 
συνεχίσουμε  να το  κάνουμε  αυτό  γιατί νομίζω ότι σήμερα ίσως  
είναι ότι πιο  σημαντικό  μπορεί να κάνει το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , να υποστηρίξει τον  ελεύθερο  επαγγελματία 
μηχανικό, ο  οποίος  πλήττεται, ο  οποίος  βρίσκει την  πόρτα του  
γραφείου  του  μονίμως  κλειστή  και δεν  ακούει το  χτύπο  από  
τον  πελάτη , το  τηλέφωνο επίσης  δεν  χτυπάει και νομίζω ότι 
είναι ότι οφείλει και ότι πρέπει να κάνει αυτή  την  περίοδο  και 
τα περιφερειακά τμήματα και το  κεντρικό ΤΕΕ . 
 Ο  τρίτος  πυλώνας  αυτού  του  διαστήματος  είναι η  
προσπάθεια που  κάνει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  πολύ  
συστηματικά, να αναπτύξει διεπιστημονικές  συνεργασίες  για 
την  αντιμετώπιση  αυτής  της  πρωτοφανούς  κατάστασης , να 
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προσπαθήσει να έρθει σε  επαφή  με  τους  άλλους  
επιστημονικούς  φορείς , να συζητήσει μαζί τους , να δει πως  
μπορεί μέσα από  κοινές  ομάδες  – επιτροπές .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Παρακαλώ μην  ομιλείτε , τα πρακτικά που  λέει 
ο  Πρόεδρος  μετά δεν  γράφονται, όποιος  θέλει να μιλήσει να 
περάσει έξω. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα θα λέμε ; Όποιος  
θέλει έξω παρακαλώ, σεβαστείτε  τον  Πρόεδρο  μα δικός  σας  
είναι.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Είναι νομίζω ανάγκη όλα τα 
θέματα πλέον  να ειδωθούν , να αντιμετωπιστούν  μέσα από  μία 
διεπιστημονική  ματιά, να μπορέσουν  να έρθουν  σε  επαφή  
όπως  θα έπρεπε να έχουμε  κάνει και ίσως  κάναμε  παλιότερα 
τουλάχιστον  στα Επιμελητήρια, όλοι οι επιστημονικοί φορείς , 
για να συζητήσουμε  τα μεγάλα ζητήματα που  διατρέχουν και 
την  οικονομία αλλά και την  κοινωνία. 
 Έτσι πήραμε  μία πρωτοβουλία, η  πρώτη  συγκεκριμένη  
πρωτοβουλία την  οποία πήραμε  μετά από  πρόταση  του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  να συζητήσουμε  με  τον  Δικηγορικό  Σύλλογο  
Ηρακλείου , για το  μεγάλο ζήτημα το  οποίο  έχει να κάνει με  τα 
αυθαίρετα και την  εξ αδιαιρέτου  δόμηση , όπου  είπαμε  να 
συζητήσουμε  και νομικά και τεχνικά γι ’  αυτό  το  τεράστιο  
ζήτημα το  οποίο  απασχολεί κυρίως  ιδιοκτήτες  στο  Νομό  
Ηρακλείου  και στο  Νομό  Χαλκιδικής . 
 Ένα θέμα πολύ  μεγάλο, ένα θέμα σύνθετο , που  δεν  
σηκώνει απλουστεύσεις , δεν  σηκώνει απλοποιήσεις , δεν  
σηκώνει παρεμβάσεις  υπέρ των  οικιστών  να λύσουμε  το  
πρόβλημα για να έχουμε  και εμείς  δουλειά. Θέλει πιο  
προσεκτική, θέλει πιο  λεπτή  προσέγγιση , καταρχάς  να το  
δούμε  το  ζήτημα, να το  αναλύσουμε  και εάν  υπάρχει 
δυνατότητα να δοθεί λύση  να το  δούμε  και σε  αυτό  το  
επίπεδο . 
 Ταυτόχρονα στο  ίδιο  πλαίσιο  της  διεπιστημονικής  
συνεργασίας  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και ήδη  έχουμε  συστήσει ομάδα με  
τη  συμμετοχή  τριών  μελών  της  Διοικούσας , τον  Οδυσσέα, τον  
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Θεόδουλο τον  Πασχαλίδη  και τη  Βάνα, όπου  μετά από  
πρόταση  συναδέλφου  μέλους  τους  ΤΕΕ /ΤΑΚ , είπαμε  να γίνει 
μία συνάντηση  των  επιστημονικών  φορέων , έτσι ώστε εκτός  
από  την  αγωνιστική μας  τάση , εκτός  από  τη  συμμετοχή  μας  
στις  κινητοποιήσεις , απεργίες και οτιδήποτε  άλλο κάνουμε  και 
που  θα συνεχίσουμε  να κάνουμε , ταυτόχρονα να εκφράσουμε  
και να βάλουμε  ένα θετικό  πρόσημο  στην  πρότασή  μας , για το  
τι θέλουμε  να συμβεί από  τώρα και στο  εξής , σε  ότι αφορά το  
νέο  αναπτυξιακό  μοντέλο  του  τόπου . 
 Γιατί έχουμε  αναφερθεί και εμείς  εδώ στο  ΤΕΕ /ΤΑΚ , 
λέγεται από  πολλούς , ότι αυτό  το  χρεωκοπημένο μοντέλο  που  
ακολούθησε  η  ελληνική  κοινωνία για 10ετίες  μας  τελείωσε  και 
όπου  ήρθε η  ώρα που  πρέπει να αλλάξουν  πολλά και όπου  
ήρθε η  ώρα να δούμε  ζητήματα τα οποία κάναμε  ότι δεν  
βλέπαμε , κάναμε  ότι δεν  θέλαμε  να δούμε , ότι θα πρέπει να τα 
λύσει και να τα λύσει η  κοινωνία μέσα από  τους  
επιστημονικούς  φορείς , και όχι μέσα από  την  ισοπέδωση  η  
οποία επιχειρείται των  επιστημονικών  φορέων  της  χώρας . 
 Αυτό  νομίζω είναι μία μεγάλη συμβουλή  και μία μεγάλη 
παρακαταθήκη  την  οποία πρέπει να καταθέσουν  οι 
επιστημονικοί φορείς  και σε  αυτό  μπαίνουμε  μπροστάρηδες  
στο  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και νομίζω ότι και τα άλλα  Επιμελητήρια και οι 
άλλοι φορείς  θα ακολουθήσουν . Προς  αυτή  την  ίδια 
κατεύθυνση  ξανά από  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  γεννήθηκε  μία πολύ  
σημαντική  πρόταση , μία πολύ  ωραία ιδέα, να μιλήσουμε  για 
την  ανεργία των  νέων  επιστημόνων . Τι γίνεται σήμερα με  τους  
νέους ; Ακούμε  ότι θέλουν  να φύγουν , φεύγουν  δεν  βρίσκουν  
δουλειά, οι πόρτες  είναι κλειστές , όποιες  πόρτες  και εάν  
χτυπήσουν , όχι μόνο  οι νέες  ειδικότητες  που  ήταν  ένα 
σύνηθες  φαινόμενο , πλέον  όλες  οι ειδικότητες . Όχι μόνο  οι 
μηχανικοί, όχι μόνο  οι δικηγόροι, όλοι και γιατροί και 
καθηγητές , άπαντες . Μιλάμε  για μία αποπνικτική , μία 
ασφυκτική  πλέον  συνθήκη  που  επικρατεί στο  χώρο  εργασίας  
των  νέων  επιστημόνων . 
 Πήραμε  λοιπόν  την  πρωτοβουλία, τους  καλέσαμε , έχουμε  
κάνει τρεις  – τέσσερις  συναντήσεις , για να δούμε  πως  
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μπορούνε να υπάρξουν  έτσι μία καταγραφή  ιδεών , 
προτάσεων , έστω να δώσουμε  ελπίδα στους  νέους  
συναδέλφους  και στους  νέους  αυτού  του  τόπου . Να μην  
φύγουνε , το  μήνυμα είναι να μην  φύγουνε  από  την  Ελλάδα, να 
παραμείνουν  και να δούμε  τι μπορούμε  να κάνουμε  για να 
τους  ενθαρρύνουμε, για να κινητοποιήσουμε  το  κράτος  και την  
Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και να συμβάλλουν  στην  παραμονή  των  
νέων  ανθρώπων  και προς  αυτή  την  κατεύθυνση  θα 
πραγματοποιηθεί συνάντηση  νέων  επιστημόνων  της  
Ανατολικής  Κρήτης , με  τα τέσσερα Επιμελητήρια στο  τέλος  
του  μήνα, τέλος  Μαρτίου , με  τρεις  – τέσσερις  θεματικές  τις  
οποίες  θα αναπτύξουν  συγκεκριμένοι επιστήμονες  από  τα 
τέσσερα Επιμελητήρια.  Και στη  συνέχεια θα ακολουθήσει 
ανοιχτός  διάλογος , για να αφουγκραστούμε , να ακούσουμε  τα 
προβλήματα των  νέων  και να δούμε  πως  μπορούμε  να 
συμβάλλουμε  και εμείς  μέσα από  μία τέτοια προοπτική, για 
την  αντιμετώπιση  αυτής  της  κατάστασης . 
 Ταυτόχρονα να πω και να κλείσω με  αυτό , δεν  θα 
αναφερθώ στην  πολύ  νομίζω συμβολική  εκδήλωση  και την  
τιμή  την  οποία κάναμε  στο  δίκτυο  των  οινοποιών  της  
Ανατολικής  Κρήτης , που  είχε μία πολύ  μεγάλη επιτυχία, δεν  
θα αναφερθώ έτσι στα επιμέρους  ζητήματα. Να πω γι ’  αυτά τα 
οποία προγραμματίζουμε  και είναι πολύ  σημαντικά για το  
επόμενο  διάστημα και θα αναφερθώ πρώτα απ ’  όλα για την  
εκδήλωση , για την  κατάσταση , την  ύπαρξη  πετρελαίων  και  
υδρογονανθράκων  και στην  Κρήτη  αλλά και σε  όλη  την  
Ελλάδα. Νομίζω ότι θα είναι ίσως  από  τις  πιο  σημαντικές  
εκδηλώσεις  που  κάνει το  ΤΕΕ  σε  συνεργασία με  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ , 
προγραμματίζεται για τις  2 του  Μάη . Ήδη  έχει γίνει η  πρώτη  
εκδήλωση  στην  Αθήνα με  μεγάλη επιτυχία, τη  συμμετοχή  και 
του  Υπουργού  του  κ . Μανιάτη , αλλά και όλων  των  στελεχών  
που  παρακολουθούν  το  θέμα. 
 Νομίζω ότι η  αγωνία και αν  θέλετε  έτσι και μάλιστα ο  
συνάδελφος  ο  Γιώργος  ο  Τρουλλινός  το  είχε βάλει, ότι πρέπει 
επιτέλους  και το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  να μιλήσει για τα ζητήματα τα 
ενεργειακά σε  σχέση  με  τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων  
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στην  Κρήτη , και θα βάλουμε  τη  συζήτηση  έτσι όπως  πρέπει να 
μπει, όχι με  δημοσιεύματα, όχι με  μισόλογα, αλλά με  
συγκεκριμένες επιστημονικές  παρεμβάσεις , οι οποίες  έχουν  
δει το  φως  της  δημοσιότητας  το  τελευταίο  διάστημα και να 
ακουστεί επιτέλους  η  αλήθεια για το  τι συμβαίνει. Γιατί όπως  
καταλαβαίνει ο  καθένας  από  εμάς , όταν  εκφράζουν  8 κολοσσοί 
αύτη  τη  στιγμή  καταγραφή  γεωφυσικών  δεδομένων  το  
ενδιαφέρον  να ερευνήσουν  τα νότια παράλια της  Κρήτης , 
καταλαβαίνετε  ότι δεν  είναι έτσι απλά όπως  λέγεται ότι ίσως  
να υπάρχει κάτι, αλλά μάλλον  υπάρχει. Υπάρχει και υπάρχει 
μάλιστα ενδεχομένως με  μεγάλο ποσοστό  πιθανότητας  φυσικό  
αέριο  και πετρέλαιο  στη  Νότια Κρήτη . 
 Επίσης  προγραμματίζουμε  να κάνουμε  με  τη  μόνιμη  
επιτροπή  μία εκδήλωση  για τη  στατική  επάρκεια των  κτηρίων  
και τους  σεισμούς  σε  συνεργασία με  την  Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής  Προστασίας  και τον  ΟΑΣΠ . Να πούμε  ότι θα 
συμμετέχουμε  και θα το  βάλλουμε  μάλλον , θα το  
οριστικοποιήσουμε  στη  Διοικούσα η  συμμετοχή  μαζί με  το  ΙΤΕ , 
το  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης , το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου, μία 
συμμετοχή  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  στο  πλαίσιο  του  
INTERREG για τη  διαχείριση  των  υπόγειων  υδάτων .  
 Και επίσης , τέλος  αυτό  το  οποίο  προγραμματίζουμε  είναι 
από  τη  μόνιμη  επιτροπή  υγιεινής  και ασφάλειας  στους  χώρους 
εργασίας , μία εκδήλωση  για την  υγιεινή  και ασφάλεια στους  
χώρους εργασίας . Και να πω με  αυτό  βέβαια και να κλείσω, 
ότι όλες  οι μόνιμες  επιτροπές  είναι κάτι το  οποίο  πρέπει να το  
καταθέσω, ότι σε  αυτή  τη  θητεία πραγματικά υπάρχει μία 
κινητικότητα πολύ  σημαντική  από  τους  νέους  συναδέλφους , 
αυτό  είναι το  εκπληκτικό, από  όλα αυτά τα νέα παιδιά που  
είπαμε  προ  ολίγου  ότι δεν  έχουνε δουλειά κυριολεκτικά, ούτε  
μεροκάματο. Είναι στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  μέρα – νύχτα και 
δουλεύουν  στις  μόνιμες  επιτροπές  προετοιμάζοντας  όλη  αυτή  
τη  δουλειά την  οποία γίνεται και η  δουλειά αυτή , οι προτάσεις  
όλες  είναι προτάσεις  και προϊόν  επεξεργασιών  των  12 
μόνιμων  επιτροπών , τις  οποίες  εμείς  εδώ ψηφίσαμε  όταν  
κάναμε  το  πλαίσιο  δράσης  και τις  μόνιμες  επιτροπές . 
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 Σας  ευχαριστώ πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστώ τον  Πρόεδρο  της  
Διοικούσας , και πάμε  στις  ερωτήσεις  ποιοι συνάδελφοι θέλουν  
να κάνουν  ερωτήσεις ; Συνάδελφοι για ερωτήσεις ; Κασαπάκης , 
άλλος  συνάδελφος  για ερώτηση ; Κλείνει ο  κατάλογος , ποιος ; 
Ερώτηση ; Η  Κα Κουτσουμπού . Άλλος  συνάδελφος  για 
ερώτηση ; Κλείνει ο  κατάλογος  των  ερωτήσεων . 
 Ο  συνάδελφος  Κασαπάκης . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δύο  ερωτήσεις  οικονομικού  ενδιαφέροντος , 
κόστος  εκδήλωσης  και κοπή  της  πίττας . Ποια η  αμοιβή  
Προέδρου Διοικούσας  Επιτροπής  και μελών  της  Διοικούσας  
Επιτροπής  μικτά και καθαρά και πώς  αυτή  αναφέρεται 
αποζημίωση ; Μισθός ; Έξοδα παράστασης ; Τι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα 
Κουτσουμπού  ερώτηση . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Θέλω να ρωτήσω για τις  ΑΠΕ  αν  
προγραμματίζετε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στο  μικρόφωνο . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Για τις  ΑΠΕ  τι προγραμματίζετε ή  αν  έχει 
συζητηθεί καθόλου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Πρόεδρος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Αγαπητή  Φανή για τις  ΑΠΕ  δεν  το  
ανέφερα αλλά είναι μία πολύ  σημαντική  πρωτοβουλία που  έχει 
πάρει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , σε  συνεργασία με  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  Δυτικής  Κρήτης . Έχουμε  δημιουργήσει μία 
ομάδα από  9 νομίζω εκλεχτά μέλη  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , κυρίως  από  
τις  μόνιμες  επιτροπές , αλλά όχι μόνο . Το  ίδιο  έχει κάνει 
ακριβώς  και το  ΤΕΕ  Δυτικής  Κρήτης , όπου  στόχο  έχει μέσα 
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στην  άνοιξη , να κάνομε  ένα συνέδριο , ημερίδα, αναλόγως  αν  
χρειαστεί και μία και δύο  μέρες , για το  θέμα των  ΑΠΕ .  

Όπου  εκεί θέλουμε  να ακουστούνε όλες  οι απόψεις , 
θέλουμε  να ακουστούνε όλες  οι προβλέψεις  γι ’  αυτό  το  
τεράστιο  θέμα των  ΑΠΕ , το  οποίο  είναι ένας  πραγματικά, μία 
προοπτική πολύ  θετική  την  περίοδο  αυτής  της  κρίσης  και που  
αν  θέλετε  είναι ο  τομέας  που  δουλεύει περισσότερο  αυτή  την  
περίοδο  απ ’  οτιδήποτε  άλλο και αν  ανατρέξει κανείς  να δει 
ποιοι συνάδελφοι και ποια γραφεία δουλεύουν  σήμερα έτσι με  
εντατικό  και συστηματικό  τρόπο , είναι κυρίως  τα γραφεία που  
ασχολούνται με  ενέργεια κατά κύριο  λόγο  και ΑΠΕ  βεβαίως . 

Αυτό  τώρα όπως  καταλαβαίνετε  είναι ένα εγχείρημα 
όπως  κάθε εγχείρημα που  γίνεται μεταξύ  των  δύο  ΤΕΕ  λίγο  
δύσκολο , χρειάζεται λίγος  συντονισμός , να βρεθεί ο  κοινός  
βηματισμός , πάντως  νομίζω ότι ήδη  έχουν  κατατεθεί κάποιοι 
προβληματισμοί από  τα 9 μέλη , έχει αναλάβει ο  Νίκος  ο  
Κατσαράκης  είναι υπεύθυνος  για τον  συντονισμό  της  δικιάς  
μας  ομάδας . Να υπάρξει ένα κοινό  κατά κάποιο  τρόπο , μία 
κοινή  προσέγγιση  και στη  συνέχεια να πραγματοποιηθεί κοινή  
συνάντηση  που  θα οριστικοποιήσει τον  τόπο , τους  εισηγητές  
και το  χρόνο  της  πραγματοποίησης  αυτής  της  εκδήλωσης . 
Αυτά έχουμε  για τις  ΑΠΕ .  

Τώρα για τα κόστη  που  έβαλε  ο  Γιάννης , είναι 
πραγματικότητα ότι σε  μία περίοδο  που  πλήττεται το  
επάγγελμα, πλήττονται  και τα οικονομικά του  Επιμελητηρίου , 
ειδικά νομίζω μετά την  απελευθέρωση του  επαγγέλματος  και 
τη  μη  διασφάλιση  των  εισφορών  όπως  πίστευε  ο  Πρόεδρος  ο  
Χρήστος  ο  Σπίρτζης , βεβαίως  τα οικονομικά μας  στενεύουνε 
και έχουνε στενέψει μάλλον  εδώ και τα τελευταία δυο  – τρία 
χρόνια, ήδη  έχουνε στενέψει. Άρα και εμείς  προς  αυτή  την  
κατεύθυνση  προσπαθούμε  όλες  οι εκδηλώσεις  τις  οποίες  κάνει 
το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  να είναι πολύ  σφικτές , να είναι πολύ  προσεκτικές  
στις  δαπάνες  και νομίζω ότι σχέση  με  τις  εκδηλώσεις  που  
κάναμε  πριν  από  τρία χρόνια, πριν  από  τέσσερα χρόνια, τα 
κόστη  έχουνε ελαχιστοποιηθεί. 
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Και εξηγούμαι, για παράδειγμα αν  η  εκδήλωση  πριν  από  
τρία χρόνια για τους  συναδέλφους  πανεπιστημιακούς  τους  
Καθηγητές  Αρχιτεκτονικής  κόστισε  25.000 για παράδειγμα 
εκείνη η  εκδήλωση  ή  και η  προηγούμενη που  είχαμε  
επιδοτήσει τη  συμμετοχή  των  συναδέλφων  όλων  στον  Κήπο  
των  Αισθήσεων , αν  στοίχισε  εκείνη η  εκδήλωση  20.000, η  
εκδήλωση  η  φετινή  προς  τιμή  του  δικτύου  οινοπαραγωγών , 
δεν  ξέρω αν  μας  στοίχησε  Εμμανουέλλα, δεν  ξέρω αν  το  έχεις  
και στα στοιχεία, δεν  νομίζω να μας  στοίχισε  πάνω από  3.000 
πάντως . 

Και πώς  έγινε  αυτό  για να τα πούμε  και ποια είναι τα 
κόστη . Η  αίθουσα δεν  πληρώθηκε, δεν  πληρώθηκαν  τα 
εισιτήρια του  Δημάρχου Θεσσαλονίκης  που  κατέβηκε , δεν  
πληρώθηκε το  τραπέζι το  οποίο  έγινε  το  βράδυ , πληρώθηκε 
από  τα μέλη  της  Διοικούσας  Επιτροπής , δεν  πληρώθηκε το  
ξενοδοχείο  της  διαμονής  του  από  το  ΤΕΕ  εννοώ, πληρώθηκαν  
και πρέπει να το  αναφέρουμε  από  τον  καλό συνάδελφο  τον  
Στέλιο  τον  Αλεξίου . Το  εισιτήριο  το  πλήρωσε  ο  ίδιος  ο  
Δήμαρχος, έτσι για να…, ο  Στέλιος  ο  Αλεξάκης  ο  συνάδελφος  
ο  Χημικός  Μηχανικός . Γιατί οφείλουμε  να ευχαριστούμε  και 
κάποιους  ανθρώπους  πραγματικά, οι οποίοι βοηθάνε το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  και τις  εκδηλώσεις  του .  Δεν  πληρώθηκε 
τίποτα σε  σχέση  με  το  σχεδιαστικό  πακέτο  και πληρώθηκε 
μόνο  η  αφίσα και η  πρόσκληση , κόστους  3,5 με  4 κατοστάρικα 
ήτανε  περίπου  Εμμανουέλλα; 3,5 με  4 κατοστάρικα, και τι 
άλλο πληρώθηκε ; Η  πίττα που  αγοράσαμε  500 ή  πιο  λίγο ; Όχι 
πήραμε  200 κομμάτια, φέτος  κάναμε  περικοπή  και στα 
κομμάτια της  πίττας . Το  τραπέζι ήτανε , τα κρασιά προσφορά  
των  οινοποιών , που  θα ήταν  το  μεγάλο κόστος , οι 22 δηλαδή  
οινοποιοί μας  φέρανε  22 εξάδες και αυτά τα κρασιά κεράσαμε  
και μπουφές  ήταν  το  ελάχιστο  κόστος , δηλαδή  βάλαμε  ελιές  
και παξιμάδι κυριολεκτικά αγαπητοί συνάδελφοι.  

Και αυτή  ήτανε  μία πρόταση  και της  Αρετής , η  οποία λέει 
πρέπει να σφίξουμε  και την  αποδέχθηκε  η  Διοικούσα βέβαια 
και έγινε  μία πολύ  σεμνή  όπως  θα έπρεπε ενδεχομένως 
εκδήλωση  για το  καλωσόρισμα του  έτους , αλλά με  το  
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ελάχιστο , νομίζω ότι ούτε  τρία χιλιάρικα δεν  πήγε  αυτή  η  
εκδήλωση , πολύ  κάτω από  τρία χιλιάρικα. 

Μία εκδήλωση  λοιπόν  αγαπητέ  Γιάννη η  οποία γίνεται και 
γίνεται κέντρο  συζήτησης  και θετική  ας  πούμε  αντανάκλαση  
για το  πώς  πρέπει ένα επιστημονικό Επιμελητήριο  να 
αντιλαμβάνεται τη  θέση  του  στο  κέντρο  των  κοινωνικών  
οικονομικών  γεγονότων , με  απώλειες η  οποία στοιχίζει 2,5 
χιλιάδες  ευρώ περίπου , ίσως  και λιγότερο , νομίζουμε  ότι είναι 
πολύ  καλό  σε  σχέση  ποιότητα εκδήλωσης  και κόστους  σαν  
εκδήλωση . 

Τώρα για τα οικονομικά, δεν  κατάλαβα αν  ρώτησες  για τα 
οικονομικά του  Προέδρου και της  Διοικούσας ;  Τα μέλη  της  
Διοικούσας  δεν  παίρνουν  ούτε  μία δραχμή , ούτε  μία 
απολύτως , ούτε  ένα ευρώ. Έπαιρναν  ένα ελάχιστο  ποσό  σε  
κάθε τους  συμμετοχή , το  οποίο  δυστυχώς  αυτή  την  τριετία 
κακώς  για εμένα, ο  Επίτροπος  το  έκοψε , κακώς , κάκιστα, 
παρερμηνεύοντας  ένα σημείο  που  λέει ότι κόβουμε  όλα τις  
συμμετοχές  των  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου , γιατί λέει θα 
πρέπει να γίνονται  εν  ώρα υπηρεσίας . Δεν  κατάλαβε  ή  δεν  
έχει συνειδητοποιήσει ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  δεν  
αποτελείται από  δημόσιους  υπαλλήλους  και ότι δεν  μπορεί να 
συνεδριάσει το  όργανο σε  ώρες ωραρίου μίας  δημόσιας  
υπηρεσίας  και έχει κόψει αυτό  το  ποσόν  των  δεν  ξέρω πόσο , 
πόσο  είναι Εμμανουέλλα για κάθε συνεδρίαση ; Έξι ευρώ ανά 
συνεδρίαση… 

 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, αυτά τα έξι ευρώ με  βάση  τις  
συνεδριάσεις  μας . Για τα δέκα – δώδεκα, δεν  έδωσαν , πάντως  
δεν  έχει δοθεί ούτε  ένα ευρώ στα μέλη  που  συμμετέχουν . Ναι 
δεν  θυμάμαι ακριβώς  Γιάννη, αλλά ήτανε  ένα ελάχιστο  ποσόν . 
 Για την  αμοιβή  του  Προέδρου, τα έχει τα στοιχεία 
ακριβώς  η  Εμμανουέλλα, μπορεί να μας  τα πει, ο  Πρόεδρος  
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των  Περιφερειακών  Τμημάτων  και των  17 Περιφερειακών  
Τμημάτων , παίρνει καθαρά στο  χέρι 1.344 είναι Εμμανουέλλα; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  1.804,20 είναι ακαθάριστα, 1.333,81 είναι 
καθαρά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  1.300 ευρώ και το  διπλάσιο  
παίρνει ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  νομίζω στην  Αθήνα.
 Αυτά είναι τα οικονομικά, για να είναι καθαρά, το  έχω πει 
πολλές  φορές  από  το  βήμα εδώ, το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και 
επί την  εποχή  του  Μανόλη  του  Κατσιδονιώτη  και τώρα με  την  
Εμμανουέλλα και την  Τατιάνα, κάνει μία πολύ  προσεκτική, μία 
πολύ  χρηστή  διαχείριση  των  οικονομικών  του  και για να έχει 
βεβαίως  σε  καιρούς  δύσκολους  που  έχουμε  έρθει, και γιατί 
ακριβώς  θέλουμε  να είναι αυτό  που  είναι ότι η  γυναίκα του  
Καίσαρα δεν  πρέπει να είναι, αλλά πρέπει και να φαίνεται και 
να κρατάμε  τους  τύπους  όλους  σε  ότι αφορά τη  διαχείριση . 
 Επιπλέον  όμως  αυτό  το  οποίο  πρέπει να είναι ξεκάθαρο  
στο  μυαλό  και των  52 και των  53 μελών  της  Αντιπροσωπείας , 
γιατί ακούγονται  πολλά και λέγονται  πολλά, εμείς  περνάμε  
προέλεγχο  μέσα από  τον  Επίτροπο , τώρα πάνε να το  
αλλάξουνε  και αυτό , βλακωδώς  επίσης  και να μας  δώσουν  τη  
δυνατότητα εμείς  απευθείας  να τα ελέγχουμε και να τα 
εγκρίνουμε  αυτά τα ποσά. Δεν  ξέρω αν  εντέλει γίνει έτσι, αλλά 
πάντως  μέχρι και σήμερα αυτή  τη  στιγμή  τα πάντα για να 
πληρωθούν  από  τη  Διοικούσα του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  και να βάλω εγώ 
την  υπογραφή  μου  και η  Αρετή  η  Μεθυμάκη, περνάνε από  τον  
Επίτροπο , για τη  νομιμότητά τους  και εάν  και εφόσον  ας  
πούμε  είναι κανονικά για να πληρωθούν . 
 Και αυτό  νομίζω προστάτευσε  και τα μέλη  της  διοίκησης  
του  Επιμελητηρίου  και το  Επιμελητήριο  για οποιαδήποτε…, 
ενώ κάποια άλλα Επιμελητήρια και Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου  Δικαίου , δεν  έχουνε αυτόν  τον  προέλεγχο  μπορεί να 
έρθει μετά από  ένα, μετά πληρώνεις , εγώ αποφασίζω ας  
πούμε  να φύγω να κάνω ένα ταξίδι στο  εξωτερικό , υπογράφω, 
πάω το  ταξίδι και όταν  επιστρέψω ή  μετά από  2, 3, 4 χρόνια 
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αν  θα έρθει κάποιος  να που  πει τι πήγες  και έκανες  στη  
Βραζιλία, τότε  να σου  ζητήσουν  τα ρέστα. Εμάς  θα πρέπει να 
φαίνεται τι πας  να κάνεις , ότι πας  επιστημονικό συνέδριο , ότι 
υπάρχουν  οι εγκρίσεις  από  τα Υπουργεία γιατί χρειάζεται για 
παράδειγμα μια και το  ανέφερα έγκριση  από  το  Υπουργείο  για 
να πας  στο  εξωτερικό , θα υπάρχουν  οι σχετικές  προσκλήσεις  
και στη  συνέχεια να σου  δώσουν  το  πράσινο  φως  και να 
πληρωθεί αυτή  η  δαπάνη. 
 Για όλα λοιπόν  από  το  πιο  μικρό  έως  και το  τελευταίο  
ευρώ εν  πάση  περιπτώσει του  ΤΕΕ , γίνεται μία πολύ  
συστηματική  και προσεκτική δουλειά και από  τα παιδιά μέσα 
από  το  Επιμελητήριο  και από  τον  Επίτροπο  και γι ’  αυτό  δόξα 
το  Θεό  δεν  έχουμε  νομίζω το  παραμικρό  μέχρι σήμερα ούτε  
ακουστεί, ούτε  έχει δημιουργηθεί οικονομικό  κενό  και μακάρι 
να συνεχιστεί έτσι βέβαια και στο  μέλλον  στο  ταμείο  του  
Επιμελητηρίου . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πρόεδρε πως  αναφέρεται αυτή  η  αποζημίωση  
αν  μπορείς  και εάν  θέλεις  να απαντήσεις ; Πώς  αναφέρεται, 
πώς  αναγράφεται; Αμοιβή ; Αντιμισθία; Αποζημίωση ; Έξοδα 
παράσταση ; Μισθός ; Τι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Γιάννη μου  να σου  πω κάτι; 
Βλέπω και έχεις  ένα τρομερό  ενδιαφέρον  για όλα αυτά τα 
πιπεράτα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  είναι καθόλου  πιπεράτα Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για όλα αυτά τα πιπεράτα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Θα τοποθετηθώ μετά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Σε  ενδιαφέρουν  πάρα πολύ  αυτά 
τα πιπεράτα, εγώ δεν  το  έχω δει πως  λέγονται  αν  λέγονται  
έξοδα παράστασης , αν  λέγεται επιμίσθιο , αν  λέγεται όπως  
λέγεται. Πραγματικά στην  περίοδο  της  κρίσης  ευδοκιμούν  
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διάφοροι και δημιουργούν  και διάφορα γεγονότα και χάνουν  
την  ουσία. Εγώ λοιπόν  Γιάννη μου  δεν  μπορώ να ακολουθήσω 
ούτε  αυτούς  οι οποίοι στέκονται στα πιπεράτα και τα έτσι 
πικάντικα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κατά τη  γνώμη  σου  Πρόεδρε, θα τοποθετηθώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι, Πρόεδρε να 
τελειώνουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Αλλά στέκομαι  στο  έργο του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και ξανά είπα για τη  διαχείριση . Η  
διαχείριση  των  οικονομικών  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  είναι 
άψογη , έτσι ήταν , έτσι είναι και έτσι θα παραμείνει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε  Πρόεδρε, 
πάμε  σε  τοποθετήσεις , ποιοι συνάδελφοι θέλουν  να κάνουν  
τοποθετήσεις  όχι πάνω από  πέντε  λεπτά όμως . Ο  συνάδελφος  
Κασαπάκης , άλλος  συνάδελφος ; Ξυλούρης , άλλος  
τοποθέτηση ; Τοποθέτηση  θέλει να κάνει κανείς  άλλος ; Ο  
Μαυρογιάννης  για το  θέμα το  γνωστό  ναι, τρία Μαυρογιάννης , 
όχι για το  άλλο  θέμα το  γνωστό , θέλεις  να…., συναδέλφισσα 
Κουτσουμπού  θέλεις  να κάνεις  τοποθέτηση  και εσύ ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ναι αλλά εάν  καλυφθώ θα με  διαγράψεις . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ωραία, συνάδελφοι 
παρακαλώ, τέσσερα Κουτσουμπού , οι δύο  τελευταίοι για το  
γνωστό  θέμα το  βάζουμε  έτσι εμβόλιμο . Πέντε  Χωραφάς , για 
να πάμε  η  ενότητα των  ομιλητών  να είναι ομοιόμορφη  επειδή 
οι συνάδελφοι θα μιλήσουν  για τα θέματα, συνάδελφε   
Χωραφά θέλεις  να τοποθετηθείς  για τα θέματα ΓΟΚ  και τέτοια; 
Όχι, άρα να σε  βάλω πιο  μπροστά μετά… 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Τελευταίο . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι για να υπάρχει 
ομοιόμορφη  αυτή , μετά τον  συνάδελφο  Ξυλούρη .  (αλλαγή 
κασέτας) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι πάνω από  πέντε  λεπτά ο  
καθένας . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ούτε  πιπεράτα, θέλω να αναφερθώ, ούτε  
πιπεράτα είναι, ούτε  προσωπικά. Τη  σήμερον  ημέρα που  ο  
κόσμος  και όλη  η  ελληνική  κοινωνία μαστίζεται από  αυτό  που  
μαστίζεται, πρέπει να μάθουμε  επιτέλους  και η  κάθε δραχμή  
που  πάει. Όταν  θέλει ο  καθένας  ότι θέλει λέει, ούτε  λαϊκίζω, 
ούτε  έχω τέτοια διάθεση , είναι εκ  του  πονηρού  αυτή  η  
αποζημίωση , διότι Πρόεδρε δεν  έχει καμία σχέση  με  τον  εαυτό  
σου .  
 Το  Σύνταγμα προβλέπει ότι η  διπλομισθία απαγορεύεται, 
γι ’  αυτό  τεχνηέντως , αυτά πρέπει κάποια στιγμή  να τα 
αναφέρουμε , να τα δούμε  πως  γίνονται  διότι εμείς  τα 
δημιουργήσαμε . Και λέει αφού  ο  νόμος  απαγορεύει να υπάρχει 
διπλός  μισθός  στο  δημόσιο , δεν  θα το  ονομάσουμε  μισθό , θα 
το  πούμε  έξοδα παράστασης , ούτως  ώστε να μην  έρθει 
κάποιος  όπως  ήρθε τώρα ο  Επίτροπος  που  έκοψε  από  τη  
Διοικούσα, που  κακώς  τα έκοψε . Αυτό  γιατί να το  αρνηθούμε ; 
Διότι οι περισσότεροι συνάδελφοι ανά την  Ελλάδα είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι στα περιφερειακά τμήματα.  

Από  ‘κει και ύστερα θα μπορούσαμε  και αυτοί οι 
συνάδελφοι να πούνε  τιμής  ένεκεν  αφήνουμε  την  αντιμισθία 
ενός  μήνα για οποιοδήποτε  αποφασίσει η  Αντιπροσωπεία, 
καθενός  τμήματος , να πρωτοτυπήσουμε  κάπου . Λέμε  όπως  η  
κλασσική  φράση  του  Μουσολίνι, ας  εξοπλιστούμε  και ας  πάτε 
για πόλεμο , να τα κάνουν  οι άλλοι, εμείς  να μην  τα κάνουμε . 
Ας  ξεκινήσουμε  λοιπόν  να πούμε , εντάξει να υπάρχει πρόταση  
από  το  δικό μας  το  τμήμα στους  υπόλοιπους  Προέδρους , 
παιδιά εντάξει ας  αφήσουμε  ένα μηνιάτικο  για δεν  ξέρω και 
εγώ τι. Να δοθεί και το  καλό παράδειγμα, να μην  λέμε  μόνο  οι 
άλλοι, γιατί κακά τα ψέματα και εμείς  εκλεγμένοι είμαστε . 
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Όσον  αφορά το  θέμα και όποιος  θέλει να καταλάβει 
κατάλαβε , όποιος  δεν  θέλει ας  νομίζει ότι λαϊκίζω. Το  κόστος  
της  εκδήλωσης  εγώ το  καταψηφίζω και η  κοπή  της  πίττας , να 
μην  ήτανε  η  πίττα. Κάθε φορά με  την  κοπή  της  πίττας  
βρίσκουμε  αφορμή  για να ευλογήσουμε  κάποια γένια. Πέρυσι 
ευλογήσαμε  και ήρθανε οι δασκάλες  και τους  δώσαμε βήμα και 
βγάλανε  τα σωθικά τους  μέσα από  τα δικά μας  προβλήματα, 
φέτος  το  Επιμελητήριο  τι κάνει το  άλλο Επιμελητήριο ; Θα 
μπορούσε  να κάνει αυτά τα πράγματα. Άποψή  μου , ο  καθένας  
ότι θέλει εκφράζει, δεν  είναι όμως  λαϊκιστής  ή  οτιδήποτε  
επειδή  λέει και μία άλλη  διαφορετική άποψη . Μπορεί να μην  
είναι αρεστή , αυτή  όμως  είναι και μία άποψη  η  οποία 
ακούγεται και από  πολλούς . 

Και το  τελευταίο  ευρώ να πω γιατί η  δραχμή  μπορεί να 
μην  θεωρηθεί άδοκος  όρος , αλλά και το  τελευταίο  ευρώ που  
πάει και τι γίνεται; Δυστυχώς  ή  ευτυχώς  και εμείς  φταίμε  που  
έφτασε  εκεί η  Ελλάδα, με  το  να ανεχτούμε  διάφορους  
ανεγκέφαλους  που  εμείς  οι ίδιοι στέλναμε  εκεί που  τους  
στέλναμε . Κάποια στιγμή  λοιπόν  πρέπει να ξεκινήσουμε  από  
τα δικά μας  τα λάθη  και να πάμε  παραπέρα. Αν  αυτός  είναι 
λαϊκισμός , είμαι λαϊκιστής , αλλά να μην  βάλουμε  τα ίδια και τα 
ίδια άτομα να τα ξαναεκλέγουμε από  υλικά κατεδαφίσεως  να 
ξανακτίσουμε  οικοδομή , ε , δεν  γίνεται συνάδελφοι.  

Πρέπει να ξεκινήσουμε  από  εδώ μέσα και να 
αναλογιστούμε  ο  καθένας  μας  με  τη  συμμετοχή  του  το  πώς  
συμπεριφέρεται εδώ. Αν  είναι να πάει σπίτι του , να 
αναθεωρήσουμε  και την  ίδια την  παρουσία μας  εδώ. Δεν  
θέλετε ; Με  γεια σας  με  χαρά σας , αλλά να μην  λέτε  ότι φταίει ο  
ένας , φταίει ο  άλλος , όταν  εμείς  οι ίδιοι δεν  είμαστε  
διατεθειμένοι να αλλάξουμε  την  παραμικρή  μας  συνήθεια. 
Ερχόμαστε  εδώ, καθόμαστε  στα ορεινά και κουβεντιάζουμε  τα 
ότι μύρια. Δεν  σας  αρέσει συνάδελφοι παραιτηθείτε , εκατό  
φορές  το  λέω, μάλλιασε  η  γλώσσα μου  να λέω τα ίδια και τα 
ίδια, δεν  σας  αρέσει παραιτηθείτε , μα καλύτερα με  20 με  30 να 
κάνουμε  οι υπόλοιποι τη  δουλειά μας . Δεν  είμαστε  εμείς  τα 
κορόιδα που  ερχόμαστε  και εσείς  μόνο  και μόνο  για να βάλετε 
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το  όνομά σας  και να βάλετε στο  βιογραφικό  σας  ότι ήσουνα 
και μέλος  και, και, και. 

Δυστυχώς  αυτή  είναι μία πραγματικότητα, δεν  σας  
αρέσει; Αυτή  όμως  είναι, πόσοι από  σας  μπορούσατε  – να 
γυρίσω και στο  άλλο  το  θέμα – το  θέμα θα πείτε  είναι πεζό , ε , 
πεζό  για μένα είναι πεζό . Για την  Τράπεζα Αίματος , πόσοι από  
σας  ενδιαφερθήκατε  να δώσετε αίμα; Δεν  μπορώ, με  γεια σας  
με  χαρά σας  δεν  μπορώ, αλλά τουλάχιστον  πόσοι το  είπατε; 
Φταίνε πάντοτε  οι άλλοι, εμείς  ποτέ  δεν  φταίμε , ερχόμαστε  
εδώ κιου , κιου , κιου , έλεος  βρε  παιδιά! Μεγάλα παιδιά 
είμαστε , δεν  θέλετε  παραιτηθείτε  με  20 άτομα ο  νόμος  
προβλέπει τι θα γίνεται.  (Δεν  αποδίδεται καθαρά)…, πόνεσε  η  
καρδιά μου , πόνεσε  δεν  ξέρω και εγώ τι και δεν  ήρθα. 

Λίγο σεβασμός  για το  ίδιο  το  άτομο  σας . Ευχαριστώ 
πολύ . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να αλλάξουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ευχαρίστως , 
συνάδελφος  Μαυρογιάννης . 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Συνάδελφοι εντάξει για το  θέμα, πρώτα απ ’  
όλα θα ήθελα να πω ότι, καλό είναι να λέμε  τώρα, μην  το  
ρίχνουμε  στις  φιλανθρωπίες  ή  τέτοια. Αυτοί που  φτιάξανε την  
κοινωνία οι συγκεκριμένοι και να κατηγορούμε  για σωστό  λόγο  
αυτούς  που  μας  φέρανε  σε  αυτό  το  χάλι και μην  το  ρίχνουμε  
αλλού  Γιάννη για μένα στην  οποιαδήποτε  κάποιου  που  έδωσε 
ένα μισθό . Αυτά είναι ψιλοπράγματα. Να βαράμε  εκεί που  
πρέπει, που  δημιουργούν , όχι εμένα η  άποψή  μου  είναι να 
βαράμε  αυτούς  που  δημιουργούνε όλη  την  κατάσταση  που  
ζούμε  πραγματικά, δεν  θα λυθεί από  ένα μισθό  που  θα δώσει 
ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας , μην  το  ψάχνεις , αυτός  θα 
ξαναβγεί μετά γι ’  αυτό  το  λόγο . 
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 Συνάδελφοι να πούμε  κάτι τώρα, οι Σηφουνάκιοι νόμοι 
είναι ήδη  υπαρκτοί να το  πούμε  και έτσι, μετά τον  4014 και το  
έκτρωμα, γιατί έκτρωμα θα το  πω εγώ τον  4014, ακολουθεί το  
δεύτερο ο  4030, τον  ίδιο . Ο  4030 λίγο  πολύ  τον  έχουμε  
ψιλοδεί όλοι, έχει μία πραγματικότητα που  θα πρέπει να την  
κατανοήσουμε . Ο  4030 τι λέει μέσα; Όλες  οι ρευματοδοτήσεις  
από  1/3ου  πάνε με  αυτοψία. Δεν  έκανε  καμία διάκριση  πότε  
βγήκε  η  άδεια, το  ’70, το  ’40, το  ’75, όλες  οι ρευματοδοτήσεις  
από  1/3ου  πάνε με  αυτοψία με  τους  ελεγκτές  δόμησης . 
 Επειδή  τώρα δημιουργήθηκε  μία μικρή  σύγχυση , επειδή 
δεν  υπάρχουν  ελεγκτές  δόμησης  ήρθε το  Υπουργείο  και λέει, 
ότι εν  πάση  περιπτώσει στη  συνήθη  πρακτική να ανατρέπουμε  
νόμους , οι Πολεοδομίες  μπορεί να δίνουν  προσωρινή  
σύνδεση , προσωρινή  σύνδεση  έτσι; Χωρίς  να πάει ο  ελεγκτής  
δόμησης  μέχρι 2 του  Μάη , για δύο  μήνες , θεωρεί δηλαδή  ότι 3 
του  Μάη  θα έχει ελεγκτές  δόμησης .  Αλλά, αλλά όλες  οι 
ρευματοδοτήσεις  από  1/3ου  που  θα δοθούν  όταν  θα γίνουν  οι 
ελεγκτές  δόμησης  θα σταλούν  για έλεγχο , αυτό  να το  ξέρετε. 
Εκεί υπήρξε  μία…, δεν  το  κατανοήσανε  πάρα πολύ  καλά οι 
συνάδελφοι,  και τρέχουν  να προλάβουν  τώρα να πάρουν  
ρεύμα. Όλες  θα πάνε για έλεγχο , όλες  όποτε  και εάν  εκδόθηκε 
η  άδεια, με  οποιοδήποτε  και αν  εκδόθηκε  η  άδεια, όλες  οι 
ρευματοδοτήσεις  λέει ο  νόμος  από  1/3ου  θα πάνε με  ελεγκτή  
δόμησης . Μπορεί κάποιος  που  βιάζεται σήμερα να πάρει το  
ρεύμα του  με  υπεύθυνη δήλωση  μηχανικού , αλλά το  Μάιο , τον  
Ιούνιο , τον  Ιούλιο  θα πάει ο  ελεγκτής  δόμησης , εσείς  πάλι οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες  να ελέγξετε αν  ο  συνάδελφος  είπε 
σωστά, ότι σωστά αποπερατώθηκε η  οικοδομή , σύμφωνα με  
την  οικοδομική  άδεια και με  τα σχέδια.  
 Άρα λοιπόν… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Ανεξάρτητα όλες  οι ρευματοδοτήσεις  λέει 
που  θα δοθούν  από  1 Μαρτίου  θα σταλούν  στους  ελεγκτές  
δόμησης . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Οι ρευματοδοτήσεις  που  θα βγουν  από  τα 
πολεοδομικά γραφεία; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Ε , δεν  δίνει άλλος , απαγορεύτηκε να 
δίνουν  οι άλλοι, δεν  δίνουνε  ούτε  Νομάρχες , ούτε  Δημάρχοι 
πλέον , απαγορεύτηκε από  το  νόμο , μόνο  πολεοδομικά 
γραφεία. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Υπήρξε  και δεύτερη…, συγγνώμη  αλλά 
υπήρξε  και δεύτερη, ότι η  ΔΕΗ  τώρα ζητάει αναδρομικά… 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Τον  ελεγκτή  δόμησης , βεβαίως . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, για σένα όχι, όλες  οι ρευματοδοτήσεις  
που  θα δοθούν , μα το  είπα, από  1 του  Μάρτη  θα πάνε, αυτές  
που  δόθηκαν  29 του  Φλεβάρη  δόθηκαν , καλώς  δόθηκαν , αν  
του  τύχει καταγγελία θα πάει ο  ελεγκτής  δόμησης , δεν  θα πάει 
για τη  ρευματοδότηση  εντάξει; Δεν  θα πάει, ένα μικρό  
παράθυρο  δείχνει να υπάρχει να ανοίξει, ότι εν  πάση  
περιπτώσει και όσοι έκαναν  αίτηση  μέχρι 29 του  Φλεβάρη , 
πάει να ανοίξει αυτό  το  παράθυρο  να μην  πάει και ο  ελεγκτής  
δόμησης .  Το  βλέπω ζόρικο , εν  πάση  περιπτώσει. 
 Αυτό  είναι το  τέτοιο , το  βασικό  που  πρέπει να 
καταλάβουμε  συνάδελφοι ότι έχει αλλάξει λίγο  το  τοπίο . Οι 
περισσότεροι από  εδώ θα έχετε κάνει αίτηση  για ελεγκτή  
δόμησης , λοιπόν  θέλει φοβερή  προσοχή , τα πράγματα 
αλλάζουν , οι ευθύνες  είναι πλέον  στους  ελεύθερους  
επαγγελματίες , ελπίζω να μην  φτάσουμε  στο  σημείο  εδώ να 
αντιστρέψουμε  τα πράγματα εκεί που  βγαίνανε πάρα πολλοί 
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από  εδώ και λέγανε οι δημόσιοι υπάλληλοι τα παίρνουν  και να 
βγαίνουμε  και εμείς  και να λέμε , οι ελεγκτές  δόμησης  τα 
παίρνουν , οι ελεύθεροι επαγγελματίες . 
 Σας  πληροφορώ παιδιά να προσέξετε πάρα πολύ  το  πώς  
θα κινηθεί πλέον  ο  καθένας . Θα πρέπει πλέον  να 
κατανοήσουν , είναι άδικο  Οδυσσέα σε  ένα παιχνίδι που  
παιζότανε  πριν , κακώς  κατ ’  εμέ  έτσι; Χαλαρότητας  των  
πραγμάτων , άρα είναι πάρα πολλές  οικοδομές  που  έχουν  
κατασκευαστεί και φαντάζομαι  έχουν  και αυθαιρεσίες  και 
ξαφνικά πλέον  οι άνθρωποι αυτοί θα έχουμε  μία γενιά 
οικοδομών  με  άδεια χωρίς  ρεύμα από  εδώ και πέρα, αυτό  θα 
υπάρξει πλέον . Μιλάμε  και για τις  οικοδομές  που  έχουν  
οικοδομική  άδεια αλλά δεν  έχουν  ρεύμα, γιατί έχουν  
αυθαιρεσίες , πιθανόν  δεν  μπορούν  να τις  τακτοποιήσουν  με  
τον  4014 και θα μείνουν  χωρίς  ρεύμα, δεν  θα τολμήσουν  να 
πάρουν  ρεύμα. 
 Αυτή  είναι πλέον  η  κατάσταση  όσον  αφορά τη  
ρευματοδότηση , οι ελεγκτές  δόμησης  θα κάνουν  να το  ξέρετε 
αυτό  και στα αυθαίρετα έτσι; Δεν  πάνε μόνο  σε  αυτά που  είναι 
άδεια ή  είναι οικοδομική  άδεια, λάθος , να το  καταλάβετε ότι θα 
πηγαίνετε  σαν  ελεγκτές  δόμησης  και σε  αυθαίρετες  οικοδομές , 
οι οποίες  θα γίνονται  καταγγελίες  ότι γίνονται , στις  εντελώς  
αυθαίρετε δεν  ξέρω που . Φαντάζομαι  έχετε δει όλοι τις  τιμές  
και τι θα παίρνει ο  ελεγκτής  δόμησης  και μέχρι 12 του  μήνα 
μπορεί να γίνουν  οι αιτήσεις .. 
 Ο  Θεός  βοηθός  για όλους  σας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συναδέλφισσα 
Κουτσουμπού  θέλεις  να πεις  κάτι; Ωραία πάμε  στο  συνάδελφο  
Ξυλούρη , Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εμείς  συνάδελφοι όσον  αφορά τα θέματα που  
έχουνε συζητηθεί μέχρι τώρα έχουμε  να πούμε  το  εξής . 
 Πρώτον , για να το  πούμε  μία και καλή για να το  
κλείσουμε  το  θέμα με  το  τι κάνει, το  τι πληρώνεται και το  τι 
παίρνει ο  καθένας . Εμείς  πιστεύουμε  ότι, όλοι οι Έλληνες  
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πολίτες  που  εκλέγονται  και είναι αιρετοί πρέπει να είναι 
άμισθοι, τελεία. Τελεία και παύλα. Από  τον  συνάδελφο  στην  
Αντιπροσωπεία μέχρι και τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας , οι 
αιρετοί εκλεγμένοι προσφέρουν  άμισθοι τις  υπηρεσίες  τους , 
εκτός  και εάν  το  σωματείο  στο  οποίο  ανήκουν  δώσει χαρτί ότι 
είναι άνεργος , οπότε  το  κράτος  πρέπει να προβλέπει. Μη  
γελάς  Γιώργο αυτή  η  θέση  είναι κατάκτηση  του  κινήματος  
τώρα και 150 χρόνια, οι αιρετοί εκλεγμένοι προσφέρουν  
συνειδητά τις   υπηρεσίες  τους  για το  καλό του  κλάδου  τους , 
χωρίς  χρήματα, τελεία. Αυτό  ισχύει πρώτα για μας  που  το  λέμε  
και μετά για όλους  τους  άλλους , για να μην  μπούμε  σε  
λεπτομέρειες…, Γιώργο άκουσε  να δεις  επειδή βαρέθηκα, 
βαρέθηκα αυτό  το  χυδαίο  αντικομουνισμό  άμα έχεις  κότσια να 
αντιπαλέψεις  και να αντιπαρέλθεις  τις  απόψεις , αλλιώς  μόκο .  

Δεν  μιλάω για το  ΚΚΕ , μιλάω ότι η  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
έχει άποψη  για το  θέμα αυτό , τελεία και παύλα, σε  παρακαλώ 
πάρα πολύ , βαρέθηκα τον  χυδαίο  αντικομουνισμό , σε  
παρακαλώ, παίρνε όσα θέλεις , άκουσε  όμως  αυτό  που  σου  
λέω. Εκλεγμένος  είναι αμισθί τελεία. Πάμε  παρακάτω, το  ξέρω 
ότι δεν  μπορείτε να το  κάνετε , θέλει την  καρδιά της  να ‘ρθει 
πάντα ρε  φίλε , συνδικαλισμός  είναι ελεύθερη  επιλογή , δεν  το  
κάνεις  για να παίρνεις  λεφτά. Εγώ δεν  λέω ότι το  κάνετε  για 
να παίρνετε λεφτά, εγώ λέω ότι έπρεπε να μην  παίρνει 
κανένας . Βέβαια προφανώς  άμα πας  στην  Αθήνα θα σου  
πληρώσει το  εισιτήριο , προφανώς  να σου  πληρώσει το  
ξενοδοχείο , όμως  το  να πληρώνεσαι  πάει αλλού  του  θέμα και 
δεν  είναι θέμα προσωπικό , πρώτα για μένα μιλάω. Αν  εγώ 
είμαι Δημοτικός  Σύμβουλος  και πρέπει να πάρω 3.000 ευρώ 
για να το  κάνω τη  στιγμή  που  συνεδριάζω εκτός  της  
επαγγελματικής  μου  δραστηριότητας , πού  πάει το  θέμα 
δηλαδή ; Έγινα σύμβουλος  για να πληρώνομαι  ή  για να 
υπηρετώ αυτά που  λέμε  στα προεκλογικά μας  φυλλάδια;  Αλλά 
θέλει αρετή και τόλμη  ρε  φίλε  η  δημοκρατία. 

Όσον  αφορά τώρα, εγώ είπα την  άποψή  μου  παιδιά, αν  
συμφωνείτε  καλώς . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε  παρακάτω, 
συνάδελφοι, συνάδελφοι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Αν  δεν  συμφωνείτε πάμε  παρακάτω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάμε  παρακάτω. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Από  εκεί να καταλάβεις  συνάδελφε  ότι ο  
Επίτροπος  όχι για το  συνδικαλισμό  δεν  ενδιαφέρεται, αλλά 
ενδιαφέρεται για να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, 
όπως  π .χ. το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας , παράδειγμα.  
 Πήγα προχθές  στο  ΤΕΕ  στην  Αθήνα Πρόεδρο  και με  
έπιασε  μία θλίψη  τεράστια, εφτά ορόφους  γραφεία και 
αγανάκτησα να βρω πρώτα – πρώτα το  γραφείο  που  ήθελα, 
δεν  το  έβρισκα. Δεύτερον  έψαχνα να βρω τον  Πρόεδρο  δεν  
τον  μαγκάνισα. Έψαχνα τη  νομική  υπηρεσία λέει του  ΤΕΕ  γιατί 
με  έχουν  διώξει από  τρεις  δουλειές , κανένα ρε  συνάδελφοι δεν  
βρήκα να μου  πει τίποτα, κανέναν , έπρεπε να πάω στο  
δικηγόρο  μου  να τον  πληρώσω για να μου  πει τη  νομική  
υποστήριξη  και τώρα το  ΤΕΕ  μου  λέει, βρήκες ; Στείλε και 
εμένα. Μωρέ  καλώς  μου  το  λέει. 
 Αυτό  καταλαβαίνετε  τι εννοώ τεχνική  υποστήριξη  των  
συναδέλφων ; Διότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  δεν  ενδιαφέρεται 
για τον  άνεργο για τον  οποίο  θα πω μετά. Ενδιαφέρεται για 
άλλα πραγματάκια, γι ’  αυτό  δίνουνε  του  Σπρίτζη  και του  κάθε 
Σπρίτζη  25 προσωπικούς  συμβούλους  που  δεν  τους  έχει ούτε  
ο  Παπαδήμος . Έχει 25 προσωπικούς  συμβούλους  και 70 
γραφεία στην  Αθήνα, για να υπηρετεί άλλες  καταστάσεις  και 
όχι τους  άνεργους συνάδελφους . Που  εγώ σας  λέω ειλικρινά, 
πιστεύω ότι όλοι μας  εδώ θέλουμε  το  καλό των  ανέργων  
συναδέλφων , αυτό  να το  δεχθώ αυτό , όμως  σε  ρωτώ, εγώ 
συνάδελφοι αισθάνομαι  πραγματικά σαν  Αντιπροσωπεία που  
συμμετέχουμε  εδώ με  τον  Φανουράκη  τον  Κώστα, δεν  ξέρω 
ποιος  άλλος  συμμερίζεται αυτή  την  απόφαση , ότι εδώ δεν  
αποφασίζουμε  τίποτα. ερχόμαστε  μόνο , όταν  ερχόμαστε  όταν  
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φιλοτιμηθούμε  για να ‘ρθουμε , προσυπογράφω αυτά που  λέει 
ο  Γιάννης , και δεν  αποφασίζουμε  τίποτα. 
 Ρωτάω, θα κάνουνε  λέει μία συνεδρίαση  καλώς , για το  
θέμα της  ανεργίας  των  μηχανικών . Πείτε  ρε  σας  παρακαλώ 
πότε  έχουμε  κουβεντιάσει εδώ ποια είναι η  γνώμη  μας  και η  
άποψη  μας  για να υπάρχει ανεργία, γιατί υπάρχει, τι 
προτείνουμε  και τι δεν  προτείνουμε . Εγώ πιστεύω ότι δεν  το  
έχουμε  κάνει ποτέ , όλη  τη  δουλειά την  κάνει η  Αντιπροσωπεία, 
κάνει ότι θέλει η  Αντιπροσωπεία, δεν  την  ελέγχει κανένας  και 
κάνει αυτά που  γουστάρει και το  γουστάρει το  βάζω σε  
παρένθεση  έτσι; Δηλαδή  θέλω να πω ότι η  Αντιπροσωπεία 
που  είναι υποτίθεται το  ανώτερο  όργανο, δεν  έχει επί της  
ουσίας  κανένα λόγο . Και θα μου  πείτε , ρε  φίλε  ας  πούμε  ότι το  
συζητάγαμε , δεν  έχω καμία ψευδαίσθηση  ότι θα παίρνανε τις  
αποφάσεις  της  πλειοψηφίας  τις  δικές  μας . Όμως  τουλάχιστον  
θα είχα το  δικαίωμα να πω ποια είναι η  γνώμη  μου  για 
παράδειγμα όταν  θα συζητήσετε  την  άλλη φορά για το  θέμα 
για παράδειγμα για την  απελευθέρωση του  επαγγέλματος  που  
επικαλείστε  ότι θα γίνει επιτροπή. Εδώ μιλάμε  ρε  συνάδελφοι 
για τη  μεγαλύτερη  ληστική  επίθεση  που  έχει γίνει ποτέ , ποια 
είναι η  θέση  του  Επιμελητηρίου ; Τι πάμε  και λέμε  δηλαδή ; 
 Εγώ προσωπικά διαφωνώ και κάθετα και με  το  
αγωνιστικό πλαίσιο  το  οποίο  γίνονται  οι κινητοποιήσεις . Το  
θεωρώ εντελώς  υποκριτικό, χαϊδεύει στην  ουσία την  αιτία που  
δημιουργεί τα προβλήματα και ίσα – ίσα αποπροσανατολίζει 
τους  συναδέλφους  λέγοντάς  τους  ότι εμείς  και καλά 
παλεύουμε ενάντια στα προβλήματα των  μηχανικών . Μα ποιος  
τα δημιούργησε  ρε  παιδιά αυτού  του  κερατά τα προβλήματα; 
Εγώ δεν  μπορώ να καταλάβω τελικά, ποιος  τα δημιούργησε ; Ο  
Ινιωτάκης ; Λάθος  κάνετε , ο  Σπρίτζης ; Λάθος  κάνετε  πώς  τον  
λένε ρε  συνάδελφοι; Συγγνώμη  μη  με  διακόπτεις  τώρα.  

Τα προβλήματα συνάδελφοι είναι θρέμμα, γέννημα και 
απόρροια του  οικονομικού  και πολιτικού  συστήματος  που  
ζούμε  και το  οποίο  οι εκπρόσωποι το  υποστηρίζουν  και γι ’  
αυτό  δεν  μιλάνε επί της  ουσίας  για το  τι φταίει για παράδειγμα 
ότι οι νέοι οι συνάδελφοι οι μηχανικοί δεν  μπορούμε  να 
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επιζήσουμε . Γιατί δεν  είναι τεχνικό , ούτε  παροδικό το  
φαινόμενο , γι ’  αυτό  εγώ λέω, θέλετε  ρε  παιδιά πράγματι να 
συζητήσουμε  και λέω πραγματικά το  θέλετε , βάλτε  τα θέματα 
να το  κουβεντιάσουμε  εδώ. 

Ερώτηση , για το  ενεργειακό τι λέμε  ρε  φίλε  εδώ πέρα το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο ; Πες  μου  τη  γνώμη  σου  όσον  αφορά τη  
γνώμη  του  ΤΕΕ  για το  ενεργειακό με  το  οποίο  θα συζητήσουνε 
λέει δεν  ξέρω και εγώ με  ποιους . Το  ενεργειακό συνάδελφοι 
είναι το  θέμα στο  οποίο  γίνονται  οι μεγαλύτερες  κομπίνες  σε  
παγκόσμιο  επίπεδο  αυτή  τη  στιγμή . Αυτή  τη  στιγμή  το  
ενεργειακό μπορεί να είναι αιτία παγκόσμιων  πυρηνικών  
πολέμων  το  ξέρετε αυτό ; Το  γνωρίζετε όλοι σας .  

Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  τι λέει; Εγώ θα σου  πω ένα 
παράδειγμα, να ενωθούμε  με  την  Τουρκία ή  όχι διαδικτυακά με  
το  ρεύμα; Μέγα πολιτικό  θέμα, δεν  είναι τεχνικό , δεν  είναι 
καλωδιακό  που  έλεγε ο  Παπανδρέου να μας  καλωδιώσει και 
μας  καλωδίωσε  ξέρετε πως , εδώ μιλάμε  για θέματα πολύ  
σοβαρά. Ποιος  εκμεταλλεύεται την  ενέργεια στην  Ελλάδα; 
Πέντε  μονοπώλια την  εκμεταλλεύονται  που  το  ακούσατε αυτό  
να το  πει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο ; Πηγαίνετε  να ρωτήσετε τη  
ΔΕΗ  σε  τι κατάσταση  την  έχουνε φέρει, την  έχουνε ξεφτιλίσει, 
την  έχουνε ξεβρακώσει για να την  πουλήσουνε έναντι πινακίου  
αμοιβής  και αυτούς  και τους  εργαζόμενους  και τις  υποδομές  
σε  πέντε  μονοπώλια στην  Ελλάδα. 

Τι θα πάμε  να πούμε  εμείς , ότι είναι θέμα δηλαδή  ότι να 
μιλήσουμε  για τις  ΑΠΕ  και να το  παίξουμε  και ευαίσθητοι 
ορισμένοι που  δεν  θέλουμε  ΑΠΕ  και να το  παίξουμε  και 
δημοκράτες  ότι δεν  θέλουμε  τις  αυτές  γιατί μας  ενοχλούνε  τις  
μύγες ; Τι λέτε  ρε  παιδιά; Τι λέμε ; Σοβαρά το  λέμε ; Το  
ενεργειακό είναι το  σοβαρότερο  θέμα που  έχει αυτή  τη  στιγμή  
σε  οικονομικό  επίπεδο  η  Ευρώπη, τι λέει το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο ; Εγώ λέω ας  το  κουβεντιάσουμε  και μετά ας  
κάνουμε  επιτροπές . Δεν  το  θέλουν  να το  κουβεντιάσουμε  ούτε  
αυτό  συνάδελφοι. 

Τώρα όσον  αφορά με  τις  απουσίες , εγώ ρε  συνάδελφοι 
πραγματικά είμαι προσωπικά εκνευρισμένος . Δεν  ανέχομαι  να 
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με  κοροϊδεύει κανένας  γιατί προσέξτε δεν  έχω κοροϊδέψει ποτέ  
κανέναν . Δεν  έχω λείψει ποτέ  και έρχομαι προχθές  και λέει ο  
Πρόεδρος , δεν  ξέρω από  πού  το  αντλεί το  δικαίωμα αυτό , εγώ 
λέει ζήτησα να μην  γίνει και ποιος  είσαι εσύ  ρε  φίλε  δηλαδή  
δεν  κατάλαβα. Ποιος  είσαι εσύ  ή  εγώ που  θα πω ότι δεν  
γίνεται το  όργανο; Ποιος  είσαι εσύ  ρε  παιδί μου ; Επειδή  
αρρώστησες ; Θα κάτσεις  στο  σπίτι σου , δεν  μπορείς  Κα 
Αντιπρόεδρε  θα κάτσεις  στο  σπίτι σου , θα κάτσει ο  Γιάννης , 
δεν  μπορεί ο  Γιάννης  θα μπει ο  παλιός  συνάδελφος  να κάνει 
τη  διαδικασία. Συνεννοήθηκα λέει, αυτό  είναι υποβάθμιση , 
εξευτελισμός  των  διαδικασιών  και της  Αντιπροσωπείας  και 
των  συναδέλφων  και γι ’  αυτό  θέλω να πάρουνε  απουσίες , μα 
πραγματικά να το  καταλάβουνε , αλλιώς  επικαλούμαι αυτό  που  
λέει ο  Γιάννης , όποιος  δεν  θέλει συνάδελφοι εδώ δεν  του  
βάνει κανείς  το  μαχαίρι, όποιος  δεν  θέλει να σηκωθεί να 
φύγει. Διότι όταν  ζυγώνετε τους  ψήφους  τους  ζυγώνετε ωσάν  
την  μέλισσα το  μέλι και δεν  αφήνετε  ψήφο  να ξεφύγει και καλά 
το  κάνετε , γατί δεν  τους  τιμάτε; Όταν  παίρνετε εδώ γιατί δεν  
τους  τιμάτε; 

Και δεύτερο θέμα, παρατηθήκανε  λέει τρία άτομα της  
Αντιπροσωπείας , ρε  παιδιά μα έλεος  δηλαδή  τι γίνεται εδώ 
πέρα; Βέβαια έχει ο  καθένας  το  δικαίωμα να παραιτείται, όμως  
οτιδήποτε  επαναλαμβάνεται παύει να είναι τυχαίο . Με  τα ίδια 
λόγια ρε  γαμώτο παραιτηθήκατε , λίγο  τσίπα γαμώτο,  copy 
paste  ακόμα και στην  παραίτηση ; Δεν  έχετε καταλάβει τι 
σημαίνει είμαι στην  Αντιπροσωπεία δηλαδή ; Εγώ θα σας  το  
μάθω; Το  ίδιο  πράγμα γράψανε  όλοι και βάζω και το  θέμα 
εδώ, εγώ το  θεωρώ απαράδεκτο και έπρεπε Πρόεδρε 
πραγματικά, το  λέω πραγματικά, να μην  τη  δεχθείς  την  
παραίτησή  τους . τουλάχιστον  να τους  βάλεις  να γράψουν  άλλα 
λόγια, εγώ θεωρώ ότι με  προσβάλει δηλαδή  αυτό  το  πράγμα, 
τρία άτομα να παραιτηθούν  την  ίδια μέρα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι την  ίδια μέρα. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Δεν  με  ενδιαφέρει αν  έχετε εσωκομματικές  
ανακατατάξεις  δεν  ξέρω και δεν  με  αφορά, όμως  εγώ 
συνάδελφοι θεωρώ ντροπή  να γίνεται με  αυτή  τη  διαδικασία 
και δεύτερον  παρεμπιπτόντως  και κλείνω, θυμάστε  που  σας  
έλεγα το  θέμα με  τα ψηφοδέλτια ΠΑΣΚ  1, ΠΑΣΚ  2, ΠΑΣΚ  3, 
δεν  το  ρωτάω τώρα, θα το  ψάξω, για να δείτε  ότι εδώ σε  αυτό  
τον  κερατά τον  κόσμο  πληρώνονται όλα. Από  το  ψηφοδέλτιο  3 
έμπαινε  ο  άλλος  από  το  5, ο  άλλος  από  το  4, δεν  ξέρω θα το  
δω. Για να δείτε  ότι ακόμα και στη  λεπτομέρεια που  ενώ είναι 
λεπτομέρεια φαίνεται ότι όποιος  σέβεται τις  δημοκρατικές  
διαδικασίες  αργά ή  γρήγορα φαίνονται όλα εδώ. 
 Εγώ λοιπόν  λέω το  εξής  συνάδελφοι και κλείνω, θεωρώ 
ότι έχουμε  καιρό  επειδή τα προβλήματα είναι πάρα πολύ  
σοβαρά, τουλάχιστον  εγώ σας  το  λέω ρε  παιδιά εγώ σαν  
Κώστας  δηλαδή , θεωρώ ότι έχουμε  τεράστια επαγγελματικά 
προβλήματα, δεν  μας  παίρνει πλέον  να χαϊδεύουμε  τα αφτιά 
μας , εδώ έχουμε  σοβαρά θέματα. Πρέπει να μπει θέμα 
έκτακτης  συνέλευσης  να δούμε  πω θα επιζήσουμε , το  
αντιλαμβάνεστε ; Οι συνάδελφοι μου  τουλάχιστον  οι 
μηχανολόγοι με  τους  οποίους  μιλάω, κλείνουνε τα γραφεία 
μας  συνάδελφοι, έχουμε  κλείσει, έχουμε  διαλύσει, δεν  υπάρχει 
τίποτα όρθιο , δεν  κινδυνολογώ και όταν  μου  λέει εμένα 
σήμερα ότι πήγε  στην  Πολεοδομία και έβγαλε νέα διώροφη  
οικοδομή  με  υπόγειο  και μου  λέει ο  Αντώνης  ότι πήγε  με  100 
ευρώ και 150 τα αρχιτεκτονικά, συνάδελφοι εγώ αρνούμαι να 
παίξω αυτό  το  παιχνίδι και υπογεγραμμένο από  το  ΤΕΕ  
παρακαλώ. Λέω μα είναι δυνατόν ; Ναι το  υπέγραψε το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  Ελλάδας , αμοιβές  διώροφης  κατοικίας  όλα μαζί 
300 ευρώ.  Και λέω ρε  παιδιά, ο  Πρόεδρος , η  Αντιπροσωπεία 
δεν  τα βλέπει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι, καταρχήν  
συνάδελφε  Ξυλούρη  μια επισήμανση , διάβασα ότι με  βάση  το  
άρθρο , συνάδελφοι θα ησυχάσετε  λίγο ; Θα ησυχάσετε ; Για να 
μην  υπάρχει παραποίηση  και αυτό  θα είναι γραμμένο και στα 
πρακτικά να το  διαβάσετε και να το  προσέξετε, όσοι θέλετε  να 
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το  προσέξετε, ότι με  βάση  το  άρθρο  20 παράγραφος  2 του  
κανονισμού  λειτουργίας  και με  βάση  το  άρθρο  8 παράγραφος  
5 του  νόμου  1486/84 έγιναν  οι αντικαταστάσεις , όπως  
προβλέπονται . Δηλαδή  αν  παραιτηθεί ένα μέλος  της  
Διοικούσας  Επιτροπής , όχι του  Προεδρείου, του  Προεδρείου 
πρέπει να ξαναγίνουνε  εκλογές , εδώ δηλαδή  στην  
Αντιπροσωπεία, όταν  παραιτηθεί πάει ο  πρώτος επιλαχών  του  
ίδιου  συνδυασμού . Είναι απλό το  θέμα, δεν  μεταπήδησε  ο  
ένας  από  τον  ένα συνδυασμό  στον  άλλο. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Διάβασέ  μου  συνάδελφε  σε  παρακαλώ πολύ , μια 
που  το  διαβάζεις , ποιος  αντικατέστησε  ποιον . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  άκουσέ  με  σε  
παρακαλώ, άκουσέ  με  λίγο  σε  παρακαλώ. Ήμουνα σαφής , 
συγκεκριμένος , διάβασε  τα πρακτικά και αν  έχεις  αντιρρήσεις  
φέρε  το  θέμα εδώ. Ο  πρώτος επιλαχών , άκουσέ  με  λίγο  σε  
παρακαλώ, άκουσέ  με  λίγο , ο  πρώτος επιλαχών  του  κάθε 
συνδυασμού  ανέλαβε  τη  θέση  που  παραιτήθηκε  ο  
προηγούμενος , απλό είναι το  θέμα, είναι πάρα πολύ  απλό. Μη  
δημιουργούμε  εντυπώσεις  εκεί που  δεν  υπάρχουν .  
 Σε  ότι αφορά το  θέμα τώρα της  Αντιπροσωπείας , 
βεβαίως  κρατάμε  τις  τυπικές  διαδικασίες  και τις  κρατάμε  πολύ  
καλύτερα από  άλλα τμήματα, ίσως  από  όλα τα τμήματα και 
προκαλώ να μου  φέρετε τι γίνεται στα άλλα τμήματα, 
προκαλώ. Δείτε  τι γίνεται στη  Δυτική Κρήτη , τίποτα δεν  
γίνεται. Ακούστε  κάτι, πρέπει να έχουμε  και λίγο  ευελιξία 
καμιά φορά, τον  άλλο  θα τον  φέρναμε  μες  στο  χιονιά από  τον  
Άγιο  Νικόλαο , έτσι. Δεν  είπα εγώ να μην  γίνει η  
Αντιπροσωπεία, άλλωστε  εγώ ήμουνα εδώ, αλλά καμιά φορά 
χρειάζεται και λίγο  ευελιξία, σήμερα δεν  είναι καλύτερα από  
την  προηγούμενη Τετάρτη ; Μην  το  συζητάμε  τώρα και κολλάμε  
σε  τυπικότητες  και σε  σκιώδεις  λογικές , τα αρνούμαι κάθετα 
αυτά. Δηλαδή  δεν  έχουμε  δυνατότητα να πούμε  ρε  παιδιά δεν  
μπορούμε  σήμερα, μπορούμε  την  άλλη βδομάδα; Δηλαδή  
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χάθηκε  ο  κόσμος ; Αποτελεί λόγο  σοβαρό ; Για όνομα του  Θεού  
Κώστα! Μην  θεωρούμε  το  κάθε τι επιλήψιμο . 
 Λοιπόν , ευχαριστώ πολύ , πάμε  στο  συνάδελφο  Χωραφά, 
δημοκρατικότατο  συνάδελφε . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι, θα ήθελα να τοποθετηθώ 
σε  ορισμένα θέματα που  προαναφέρθηκαν  και άκουσα ενώ δεν  
είχα σκοπό  τοποθέτησης , αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα 
πρέπει να συζητούνται  μια και είμαστε  όλοι εδώ, σχετικά με  
τους  μισθούς  και τις  ανταμοιβές . Πρέπει να σκεφτούμε  τι 
θέλουμε , θεωρώ ότι τα τιμήματα αυτά που  ακούστηκαν  δεν  
είναι υπερβολικά, παρόλο που  είμαστε  σε  καιρούς  κρίσης  και 
συζήτηση  πρέπει να γίνει στο  αν  πρέπει να αμειβόμαστε  ή  όχι. 
 Πιο  πολύ  με  αφορμή  όχι αυτά που  ρώτησε ο  Κασαπάκης  
και απάντησε  ο  Πρόεδρος , αλλά με  αυτά που  ανέφερε  ο  
συνάδελφος  ο  Ξυλούρης , να δούμε  που  πάμε  αν  κάποιος  που  
ασχολείται  με  τα κοινά δεν  πληρώνεται καθόλου , έτσι κάποιος  
εννοώ Πρόεδρος  και όχι κάποιο  μέλος , κάποιος  Πρόεδρος  ή  
κάποιος  που  ασχολείται  όλη  μέρα και αφιερώνει όλο  του  το  
χρόνο  με  τα κοινά. Αν  πούμε  λοιπόν  συνάδελφοι ότι αυτός  δεν  
αμείβεται, να σκεφτούμε  ποιος  μπορεί να είναι σε  αυτή  τη  
θέση  που  να μην  αμείβεται. Να είναι μήπως  κάποιος  που  
προέρχεται από  συγκεκριμένες  κοινωνικές  τάξεις  και 
οικονομικές  τάξεις ; Ή  μήπως  κάποιος  που  είναι συγκεκριμένης  
ηλικίας ;  Δεν  ξέρω αν  είναι τυχαίο  ότι η  παράταξη  που  το  είπε 
δεν  εκλέγει νέους  συναδέλφους , αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτοί 
που  αφιερώνουν  όλη  τους  τη  μέρα στα κοινά, πρέπει να έχουν  
κάποια ανταμοιβή  και δεν  θεωρώ ότι τώρα και τα 1.300 πόσο  
είπατε του  Προέδρου σημαίνει ότι κλέβει το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο . 
 Μακάρι να δίνεται η  δυνατότητα σε  νέους  συναδέλφους  
και συναδέλφους  που  δεν  έχουν  την  οικονομική  δύναμη  να 
καλύψουν  τις  ώρες αυτές  που  αφιερώνουν  και προσφέρουν  σε  
όλους  και στα κοινά, να μπορούν  να συμμετέχουν . Θα 
συμφωνήσω όμως , κλείνοντας  αυτό  θα συμφωνήσω απόλυτα 
με  το  συνάδελφο  τον  Ξυλούρη  στο  θέμα της  Αντιπροσωπείας  
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και το  ρόλο της  και ότι δεν  καταφέρνουμε  να έχουμε  τελικά 
θέση  στα μεγάλα θέματα και στα σοβαρά θέματα, τέτοιες  
θέσεις  που  να μπορούμε  χτυπώντας  το  χέρι στο  τραπέζι, να 
πούμε  ότι το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  πάει κόντρα  σε  αυτές  τις  
αποφάσεις  και στα πλάνα της  πολιτείας  τα διάφορα θέματα. 
Νομίζω ότι  είτε λόγω λειτουργίας  της  Αντιπροσωπείας  είτε 
λόγω προσωπικών  συμπεριφορών , ίσως  λόγω του  χρόνου  
που  συνεδριάζουμε , δεν  τα καταφέρνουμε  σε  κάθε συνεδρίαση  
να βγει ένα καλό  αποτέλεσμα χωρίς  να είμαστε  κουρασμένοι, 
το  οποίο  να μπορούμε  να το   υποστηρίξουμε  το  επόμενο  
διάστημα και ίσως  πρέπει να το  αναλογιστούμε  αυτό  και να 
κάνουμε  και μία ειδική συνεδρίαση  τελικά για το  τι θέλουμε  
από  την  Αντιπροσωπεία ή  τι πιστεύουμε  ότι μπορεί να 
πετύχει, μιας  και είναι το  ανώτατο  όργανο. 
 Τώρα σχετικά με  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  που  
άκουσα Πρόεδρε  ότι σχεδιάζεται κάτι με  το  Τμήμα της  Δυτικής  
Κρήτης , δεν  ξέρω τι σχεδιάζετε αλλά εγώ νομίζω ότι είναι 
μαύρα τα πράγματα, πιστεύω ότι οι περισσότεροι εδώ μέσα 
παρότι όλοι σίγουρα έχουνε διαφορετικές  απόψεις , είμαστε  
υπέρ του  να γίνει αξιοποίηση  των  ανανεώσιμων  πηγών , σε  
σχέση  με  το  παρελθόν  που  γινότανε μηδενική αξιοποίηση , 
αλλά με  τέτοιο  τρόπο  που  να μπορούμε  να προστατέψουμε  
κάποια βασικά στοιχεία είτε το  περιβάλλον  είτε το  τοπίο . 
 Διαβάζοντας  τις  τελευταίες  μέρες  στον  τύπο  χωρίς  να 
είμαι ειδικός  επί του  θέματος  για κάποια έργα που  περνάνε 
μέσα από  το  fast track και καλό θα ήτανε  αν  κάποιοι 
συνάδελφοι γνωρίζουνε περισσότερες  λεπτομέρειες  να μας  τα 
πούνε . Τρία από  αυτά είναι στην  Κρήτη  και μιλάμε  για γίγα 
βατ , δεν  ξέρω τι νόημα… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μέγα βατ . 
 
ΧΩΡΑΦΑΣ:  Συγγνώμη  ποιο  είναι πιο  μεγάλο; Νομίζω ότι 
μιλάμε  για γίγα βατ , επαναλαμβάνω θα με  διορθώσετε μετά, 
επαναλαμβάνω ότι μιλούμε  για γίγα βατ , δηλαδή  τεραστίων  
διαστάσεων  επενδύσεις , τις  οποίες  πιστεύω χωρίς  να γνωρίζω 
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ότι δεν  τις  ξέρει κανείς  μας , που  τοποθετούνται, τι 
τοποθετείται, τι προβλέπεται. Μια στιγμή  θα ‘ρθουν  και θα 
μείνουμε  με  ανοιχτό  το  στόμα. 
 Πιστεύω ότι είναι πολύ  σοβαρό  θέμα, πρέπει με  κάποιο  
τρόπο  το  Επιμελητήριό  μας  ή  η  Περιφέρεια Κρήτης  κάπως  να 
έχει ενημέρωση  γι ’  αυτά τα θέματα, πριν  να είναι πάρα πολύ  
αργά. Αλλιώς  οι επιτροπές  και όλα αυτά είναι για κατανάλωση . 
 Ένα μπράβο  θέλω να πω μέσα από  αυτό  το  βήμα, σε  
όλους  τους  συναδέλφους  που  συνεισφέρουν  είτε μέσα από  τις  
μόνιμες  επιτροπές  είτε υπάλληλοι υπηρεσιών  και αφιερώνουν  
το  χρόνο  τους  στα σεμινάρια. Γίνεται ένας  καταιγισμός  
αλλαγών  στο  νομοθετικό  πλαίσιο  που  διέπει τη  δουλειά μας  
τον  τελευταίο  ενάμισι χρόνο , πιστεύω ανεπανάληπτος  χωρίς  
να είμαι τόσο  παλιός , δεν  μπορώ να γνωρίζω την  ιστορία, 
πιστεύω ανεπανάληπτος . Δεν  προλαβαίνουμε  να διαβάζουμε  
κάθε μέρα  νόμους , βγαίνουνε  καινούριοι, εγώ προσωπικά 
που  θεωρώ τον  εαυτό  μου  κάπως  επιμελή  σε  αυτά τα θέματα, 
έχω χάσει τον  έλεγχο , δεν  ξέρω πια τι διαβάζω σήμερα, τι 
διάβαζα χθες  και τι θα αντιμετωπίσω αύριο  που  θα πάω στην  
υπηρεσία.  

Πρέπει με  κάποιο  τρόπο  ακόμα πιο  έντονα το  
Επιμελητήριο  Πρόεδρε απευθυνόμενος  σε  εσένα, να συνεχίσει 
αυτό  που  πολύ  καλώς  έχει ξεκινήσει. Ζητώντας  βοήθεια από  
τους  εμπειρότερους  συναδέλφους  και τους  πιο  
καταρτισμένους , να αφιερώσουν  το  χρόνο  τους  να 
επιμορφώνουν  συνεχώς  και στο  Ηράκλειο  και στον  Άγιο  
Νικόλαο  οι ειδικότεροι πάνω στα θέματα αυτά, γιατί υπάρχει 
τεράστια αδυναμία από  τους  συναδέλφους  να ανταποκριθούν  
σε  αυτά που  καθημερινά αλλάζουν .  

Δυστυχώς  είχα προβλέψει το  καλοκαίρι που  συζητούσαμε  
πάλι σε  αυτή  την  αίθουσα, αυτή  την  αδυναμία της  
Αντιπροσωπείας , δεν  αναφέρομαι  στα σεμινάρια, ότι λόγω των  
δραστικών  μεταβολών  και των  καταιγιστικών , δεν  θα 
προλάβουμε  να έχουμε  θέσεις , δεν  θα προβάλουμε  θέσεις  και 
προτάσεις  πάνω σε  αυτά τα νομοθετήματα και έτσι πράγματι 
γίνεται, ίσως  και να είναι αδύνατο  δεν  ξέρω πραγματικά είμαι 
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προβληματισμένος , πιστεύω ότι ίσως  με  λίγη  καλύτερη  
προετοιμασία να μπορούσαμε  να είχαμε  κάποιες  προτάσεις , 
γιατί όλοι οι νόμοι αυτοί έχουν  τις  αδικίες  τους , έχουν  τα κενά 
τους  και έχουν  σίγουρα θέματα προς  διόρθωση . Τώρα ποιος  
θα προλάβει να ασχοληθεί δεν  ξέρω κάνοντας  πρώτος την  
αυτοκριτική  μου , ότι εγώ δεν  προλαβαίνω. 

Και τέλος  να κλείσω με  θέμα των  απουσιών  Πρόεδρε για 
το  οποίο  και εγώ έχω τρεις  απουσίες  και θα αποστείλω 
επιστολή , νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ με  
γνωρίζετε, γνωρίζετε την  όρεξή  μου  να ασχολούμαι  με  τα 
κοινά, το  ότι τύχανε τρεις  απουσίες  από  τις  οποίες  η  μία ήρθα 
αλλά δεν  πρόλαβα τη  συνεδρίαση  γιατί μόλις  είχε  ακυρωθεί. 
Πιστεύω το  Σώμα να με  συγχωρέσει γι ’  αυτές  και να μου  
επιτρέψει να συνεχίζω την  παρουσία μου . Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν  ευχαριστούμε  
συνάδελφε  Χωραφά, έχει κλείσει ο  κύκλος  των  τοποθετήσεων , 
οπότε  θα πάμε  στο  επόμενο  θέμα.                        
 

ΘΕΜΑ  3ο  
 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη  Διοικούσα 
Επιτροπή  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  επόμενο  θέμα αφορά 
Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα 
Επιτροπή . 
 Πριν  πάμε  όμως  σε  αυτό  το  θέμα να σας  διαβάσω μία 
επιστολή , συνάδελφοι παρακαλώ, μία επιστολή  που  μας  
έστειλε η  αναπληρώτρια Προϊσταμένη  εδώ του  τμήματος  και 
έχει να κάνει με  την  αποστολή  πρόσκλησης  συνεδριάσεων . 
Ακούστε  με  λίγο , θέτει ένα θέμα εδώ. 
 Προς  την  Αντιπροσωπεία του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  
 Αποστολή  πρόσκλησης  συνεδριάσεων  Αντιπροσωπείας  
του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  
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 Για λόγους  οικονομίας  αλλά και για ταχεία παραλαβή  της  
πρόσκλησης  της  Αντιπροσωπείας  του  τμήματος , σας  
παρακαλούμε  να εξετάσετε το  ενδεχόμενο αποστολής  της  
πρόσκλησης  αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, 
με  ταυτόχρονη ανάρτηση  στην  ιστοσελίδα του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  για 
δημοσιοποίηση .  
 Επίσης  το  πρωί της  ημέρας  που  θα συνεδριάζει η  
Αντιπροσωπεία, θα αποστέλλεται και τηλεφωνικό  μήνυμα 
υπενθύμισης . Προφανώς  σε  όσους  δεν  διαθέτουν  ηλεκτρονική  
διεύθυνση  σε  όσους  κοινοποιείται και σε  όσους  καλούνται να 
παραστούν  στη  συνεδρίαση , η  πρόσκληση  της  
Αντιπροσωπείας  θα αποστέλλεται εγγράφως  μέσω 
ταχυδρομείου . 
 Σας  παρακαλούμε  να συζητήσετε  το  θέμα για τη  λήψη  
σχετικής  απόφασης . 
 Η  αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Αρετή  Μεθυμάκη 
 Εδώ λοιπόν  τίθεται ένα θέμα συνάδελφοι για την  
αποστολή  των  εγγράφων  προσκλήσεων  που  γινότανε μέχρι 
τώρα, ότι στην  εποχή  πλέον  της  πληροφορικής  και των  
ηλεκτρονικών  μηνυμάτων  ότι ίσως  δεν  χρειάζεται σε  όλους  
τουλάχιστον  αυτοί που  έχουν  e-mail και τα χρησιμοποιούν  
καθημερινά, να στέλνετε  η  πρόσκληση  αυτή  έντυπα είτε γιατί 
απασχολείται  προσωπικό  είτε γιατί έχει ένα κόστος  κ .λ .π . 
 Θα ήθελα λοιπόν  να ρωτήσω το  Σώμα εάν  συμφωνεί με  
αυτή  την  πρόταση , δηλαδή  η  πρόταση  να αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, τη  μέρα της  συνεδρίασης  να αποστέλλεται 
μήνυμα και όσοι δεν  έχουν  e-mail να την  παίρνουν  εγγράφως , 
οι οποίοι βέβαια θα το  δηλώσουν  σήμερα να πουν , ότι εγώ δεν  
έχω e-mail θέλω να μου  στέλνετε  ταχυδρομικά. 
 Συνάδελφοι πώς  βλέπετε  αυτή  την  πρόταση ; Συμφωνείτε 
ή  διαφωνείτε; Αν  διαφωνεί έστω και ένας… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αυτό  που  είπε ο  Μύρωνας , να επιβεβαιώνεται 
όμως , δηλαδή  μπορεί κάποιος  να πει ότι δεν  το  είδα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να επιβεβαιώνεται, 
ταχυδρομική  επιβεβαίωση  εννοείς . Α , ναι αποδεικτικό  ότι πήρε  
το  e-mail. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ότι το  άνοιξε , γιατί κάποια στιγμή  μπορεί να 
πει ότι εγώ δεν  πήρα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ θα έλεγα συνάδελφοι 
εάν  συμφωνείτε με  αυτή  την  πρόταση , να κυκλοφορήσει μία 
κατάσταση  και να γράψετε ξανά το  τελευταίο  σας  e-mail που  
είναι σε  ενέργεια και όποιος  δεν  έχει e-mail να πει, εγώ θέλω 
ταχυδρομείο .  Ναι σύμφωνοι θέλεις  να πεις  κάτι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μία παρατήρηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα πες  την  εδώ 
συνάδελφε . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επειδή  κάποιοι από  μας  ενδεχομένως έχουνε 
υπηρεσιακό και ένα ιδιωτικό e-mail, καλό θα είναι να 
στέλνονται  και στα δύο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία θα κυκλοφορήσει 
κατάλογος  εάν  συμφωνείται να τα γράψετε μέσα και τα δύο . 
Καταρχήν  συνάδελφοι συμφωνείτε με  την  πρόταση  εδώ της  
γραμματείας ;  Υπάρχει κάποιος  που  διαφωνεί; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και την  προσθήκη  της  επιβεβαίωσης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ακούστε  με , θα 
κυκλοφορήσει ένας  κατάλογος  που  θα γράψετε τα e-mail σας , 
ένα, δύο , τρία, όσα e-mail έχει ο  καθένας , και όποιος  δεν  έχει 
θα πει, θέλω ταχυδρομείο . Όχι να το  ξαναγράψουμε  Κώστα σε  
παρακαλώ. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πάμε  παρακάτω, η  πρόταση  είναι πολύ  σωστή , 
προχωράμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ωραία, εντάξει, ένα 
λεπτό , να κυκλοφορήσει ένα λεπτό  ο  κατάλογος , ωραία. 
 Το  3ο θέμα τώρα, έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  
προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή , συνάδελφοι 3ο θέμα, παρακαλώ 
ο  κατάλογος  που  κυκλοφορεί να συμπληρωθεί και να 
επιστρέψει, όποιος  δεν  θέλει e-mail να γράψει ταχυδρομείο . 
 Συνάδελφοι 3ο θέμα, υποβλήθηκε  σύμφωνα με  το  άρθρο  
8 παράγραφος  1 έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  
Διοικούσα Επιτροπή  του  κανονισμού  λειτουργίας  της  
Αντιπροσωπεία, η  με  ημερομηνία 21-11-11 επιστολή  του  
συναδέλφου  Κασαπάκη, η  οποία κοινοποιήθηκε  στον  Πρόεδρο  
της  Διοικούσας  Επιτροπής  στις  27 Νοεμβρίου  του  ’11. 
Συνάδελφοι βοηθείστε  λίγο , έχουμε  μια επερώτηση  εδώ, την  
οποία την  υποβάλλει ο  συνάδελφος  ο  Κασαπάκης . Υπέβαλλε 
και με  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ένα γράμμα και λέει: 
 Προς  τον  Πρόεδρο  της  Αντιπροσωπείας  
Θέμα: Επερώτηση  
 Κ . Πρόεδρε – σε  εμένα δηλαδή  απευθύνεται – αιτούμαι  
της  συζήτησης  στο  θέμα 3 της  ημερήσιας  διάταξης της  από  
21-11-11 ερώτησής μου  προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή  του  
Τμήματος  και μέχρι τώρα καμία ληφθείσα απάντηση  γραπτή  ή  
προφορική . 
 Παράλληλα αιτούμαι  τη  γενίκευση  της  συζήτησης  όπως  
προβλέπει ο  κανονισμός  λειτουργίας  του  περιφερειακού  
τμήματος . 
 Δηλαδή  αιτείται ο  συνάδελφος  να γίνει η  κουβέντα περί 
της  ερώτησης που  έκανε  στη  Διοικούσα Επιτροπή , αλλά δεν  
αιτείται μόνο  αυτό , αιτείται με  βάση  τον  κανονισμό  τη  
γενίκευση  της  συζήτησης . Δηλαδή  η  επερώτηση  ουσιαστικά 
αφορά τον  ίδιο  και τον  Πρόεδρο  της  Διοικούσας , η  γενίκευση  
που  ζητάει λέει ότι μπορεί να το  ρωτήσει ή  να τοποθετηθεί 
οποιοσδήποτε  άλλος . Αυτό  για να γίνει με  βάση  το  άρθρο  8 
παράγραφος  πάλι 6, για να γίνει γενίκευση , για να μπορέσει 
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να τοποθετηθεί κάποιος  άλλος , πρέπει να το  αποφασίσει η  
Αντιπροσωπεία. Δηλαδή  η  Αντιπροσωπεία δέχεται να γίνει 
γενίκευση  στην  επερώτηση  αυτή  του  συναδέλφου  Κασαπάκη; 
Ρωτώ το  Σώμα δέχεται ή  δεν  δέχεται; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Μα δεν  κατάλαβε  το  Σώμα 
Πρόεδρε τι αφορά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, κοιτάξτε  να πάμε  
λίγο  στην  αλληλογραφία. Ο  συνάδελφος  ο  Κασαπάκης  έκανε  
ένα γράμμα στις  21/11ου  προς  τον  Πρόεδρο  της  
Αντιπροσωπείας  προκειμένου  να απευθυνθεί προς  τη  
Διοικούσα και λέει το  εξής . Μα θα με  ακούσετε  για να 
αποφασίσετε  κιόλας ; 
 Η  παρούσα επιστολή  – σας  είπα πριν  η  επιστολή  είναι 
22/11ου  – απευθύνεται στη  Διοικούσα Επιτροπή  του  Τμήματος  
και υποβάλλεται δια του  Προέδρου της  Αντιπροσωπείας  
σύμφωνα με  το  άρθρο  8 παράγραφος  1 του  κανονισμού  
λειτουργίας  της  Αντιπροσωπείας  Περιφερειακού  Τμήματος  του  
ΤΕΕ .  
 Στις  σελίδες  της  εφημερίδας  ΝΕΑ  ΚΡΗΤΗΣ 29-1-11 σε  
άρθρο  με  τίτλο  «Ηρακλειώτης  καταγγέλλει ότι έπεσε  θύμα 
μηχανικού  – λύση  από  την  Πολεοδομία», ο  Πρόεδρος  της  
Διοικούσας  Επιτροπής  έκανε  βαρύγδουπες  και βιαστικές  ως  
συνήθως  δηλώσεις , χωρίς  να είναι γνώστης  του  θέματος , 
φαίνεται από  το  περιεχόμενο  των  δηλώσεών  του . Δεν  
ξεκαθάρισε  ότι ο  καταγγελλόμενος  δεν  είναι διπλωματούχος  
μηχανικός  μέλος  του  ΤΕΕ  και δήλωσε  ότι θα τον  παραπέμψει 
στο  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ .  Είναι προφανές  ότι 
δεν  έχει ιδέα πως  λειτουργεί το  Π .Σ. (το  Πειθαρχικό  
Συμβούλιο).  
 Εν  κατακλείδι ερωτάτε η  Διοικούσα Επιτροπή  του  
Τμήματος  αν  γνωρίζει το  θέμα πως  και πότε  θα υλοποιηθούν  
οι δηλώσεις  του  Προέδρου της , καθώς  επίσης  και τι 
πληροφόρηση  υπάρχει και σε  ποιο  σημείο  βρίσκεται το  θέμα.  
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 Αυτή  ήτανε  η  επιστολή  του  συναδέλφους  του  Κασαπάκη, 
διαβιβάστηκε στη  Διοικούσα Επιτροπή  και σήμερα  υπέβαλλε 
ένα θέμα, ένα έγγραφο  ο  συνάδελφος  Κασαπάκης  και λέει ότι, 
εγώ το  κάνω σαν  επερώτηση  με  βάση  τη  θεματολογία του  
άρθρου  που  είπαμε  πριν , αλλά παράλληλα θέλω να γίνει και η  
γενίκευση  της  συζήτησης . Δηλαδή  όχι μόνο  να ρωτήσω εγώ 
και να απαντήσει ο  Πρόεδρος , αλλά να τοποθετηθεί και ο  
οποιοσδήποτε  άλλος  επιθυμεί, αυτό  λέει ο  συνάδελφος . Αυτό  
λοιπόν  με  βάση  τον  κανονισμό  για να γίνει, δηλαδή  για να 
τοποθετηθεί οποιοσδήποτε  άλλος  συνάδελφος , θα πρέπει να 
το  αποφασίσει το  Σώμα. Το  αναφέρει… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μου  επιτρέπετε να βοηθήσουμε  το  Σώμα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συγγνώμη , συγγνώμη , αυτό  
το  λέει το  άρθρο  8 παράγραφος  6, ότι γενίκευση  της  
συζήτησης  επί του  συγκεκριμένου  επιτρέπεται μόνο  με  
σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος , κατά πλειοψηφία. 
 Θέλεις  να πεις  κάτι; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ναι, είναι η  γνωστή  υπόθεση  με  την  
υπομηχανικό  Δαϊλάκη , η  οποία… 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τώρα ήρθε σαν  δημοσίευμα; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μα από  τότε  και δεν  απαντήσανε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Έκανες  ερώτηση  και δεν  σου  απάντησε  ο  
Πρόεδρος ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Η  Διοικούσα όχι ο  Πρόεδρος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και θέλει γενίκευση  της  
συζήτησης  αυτό  λέει. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Εγώ στη  Διοικούσα δεν  το  έχω ακούσει αυτό  το  
πράγμα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εντάξει δεν  το  έχεις  ακούσει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι, ο  συνάδελφος  
έβαλε  θέμα γενίκευση  της  συζήτησης , το  Σώμα ερωτάται θέλει 
γενίκευση  της  συζήτησης  ή  να ρωτήσει ο  συνάδελφος  και να 
απαντήσει ο  Πρόεδρος ; Απλά είναι τα πράγματα. Ρωτώ θέλει 
γενίκευση  της  συζήτησης ; Να δω χέρια, ποιοι θέλουν  
γενίκευση , 1, 2, 3, εσείς  4, 5, 6, ναι ρωτάω ποιοι θέλουν  
γενίκευση , λέει 1, 2, 3, 4, 5,, 6, 7 εκεί κάτω, εσύ ; 8, 8 άτομα 
θέλουν  γενίκευση . 
 Ποιοι δεν  θέλουν  γενίκευση ; Συνάδελφοι ποιοι δεν  
θέλουν  γενίκευση ; Συνάδελφοι ακούτε  όλοι; Ακούτε  όλοι; Ποιοι 
δεν  θέλουν  γενίκευση  της  συζήτησης ; Να δω χέρια, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, από  εδώ; 12 και εγώ 13 και ποιοι 
δηλώνουν  παρών ; 1, 2, 3, 4. 
 Συνεπώς  το  θέμα δεν  θα γίνει γενικευτεί, θα απαντήσει, 
θα κάνει την  ερώτηση  ο  συνάδελφος  και θα απαντήσει ο  
Πρόεδρος . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι αλλά μπορεί να απαντήσει και οποιοδήποτε  
μέλος  της  Διοικούσας , αφού  η  ερώτηση  είναι προς  τη  
Διοικούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει θα το  δεχθούμε  
αυτό , είπαμε  γενικότερα. 
 Λοιπόν  πάμε  στο  θέμα αυτό  συνάδελφε  Κασαπάκη έχεις  
το  λόγο . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Εδώ υπάρχει ένα έγγραφο  πρωτοκολλημένο 
στην  υπηρεσία του  τμήματος  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  4165 
ημερομηνία 22-11-2011 προς  τον  Πρόεδρο  της  
Αντιπροσωπείας  ΤΕΕ /ΤΑΚ , κοινοποίηση  και ξέρω εγώ. Από  
‘κει και ύστερα αν  εσείς… 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ο  Πρόεδρος  της  Αντιπροσωπείας  μπορεί να το  
έχασε ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι λέτε ; Δεν  κατάλαβες . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ο  Πρόεδρος  το  κοινοποίησε  στον  
Πρόεδρο  της  Διοικούσας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχει σταλεί το  έγγραφο . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Από  εκεί και ύστερα είναι η  γνωστή  υπόθεση  
με  την  Κα Δαϊλάκη  που  έχει απασχολήσει κατά κόρον  τον  
τεχνικό  κόσμο  και την  τιμή  των  συναδέλφων  μηχανικών . 
Συνάδελφε  αν  με  αφήσεις  να ολοκληρώσω θα πω τι θέλω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, αφήστε , αφήστε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ξεκινώ λοιπόν  και λέω ότι η  παρούσα 
απευθύνεται, να τα πάρουμε  τα πράγματα από  την  αρχή  για 
να καταλάβετε όσοι θέλετε  να καταλάβετε, η  παρούσα 
απευθύνεται στη  Διοικούσα Επιτροπή  του  Τμήματος  και 
υποβάλλεται δια του  Προέδρου της  Αντιπροσωπείας , 
σύμφωνα με  το  άρθρο  8 παράγραφος  1 του  κανονισμού  
λειτουργίας  της  Αντιπροσωπείας  Περιφερειακού  Τμήματος  του  
ΤΕΕ . 
 Στις  εφημερίδες , στις  σελίδες  της  εφημερίδας  ΝΕΑ  
ΚΡΗΤΗ  στις  29-1-2011 σε  άρθρο  με  τίτλο  «Ηρακλειώτης  
καταγγέλλει ότι έπεσε  θύμα μηχανικού  - λύση  από  την  
Πολεοδομία», ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  Επιτροπής  έκανε  
βαρύγδουπες  και βιαστικές  ως  συνήθως  δηλώσεις , χωρίς  να 
είναι γνώστης  του  θέματος , φαίνεται από  το  περιεχόμενο των  
δηλώσεών  του . Δεν  ξεκαθάρισε  ότι ο  καταγγελλόμενος  δεν  
είναι διπλωματούχος  μηχανικός  μέλος  του  ΤΕΕ  και δήλωσε  
ότι, θα τον  παραπέμψει στο  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  του  
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ΤΕΕ /ΤΑΚ .  Είναι προφανές  ότι δεν  έχει ιδέα πως  λειτουργεί το  
Π .Σ. (το  Πειθαρχικό  Συμβούλιο) παραπομπή και διαγραφή .  
 Εν  κατακλείδι ερωτάτε η  Διοικούσα Επιτροπή  του  
Τμήματος  αν  γνωρίζει το  θέμα πώς  και πότε  θα υλοποιηθούν  
οι δηλώσεις  του  Προέδρου της , καθώς  επίσης  και τι 
πληροφόρηση  υπάρχει και σε  ποιο  σημείο  βρίσκεται το  θέμα. 
 Αν  θέλετε  να διαβάσω και τι έγγραφε  η  εφημερίδα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για διάβασε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνοπτικά, συνοπτικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για διάβασε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Πρόεδρε δεν  είναι προσωπικά τα θέματα μην  
τα παίρνεις  προσωπικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν  σου  είπα κάτι, που  σου  είπα 
να διαβάσεις ; Διάβασε  σου  είπα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ηρακλειώτης  καταγγέλλει ότι έπεσε  θύμα 
μηχανικού , λύση  από  την  Πολεοδομία 29-1-2011.  Φως  στην  
άκρη  του  τούνελ  για την  υπόθεση  του  συμπολίτη  μας  κ . 
Μουντράκη  που  καλείται  όπως  έγραψε  χθες  η  ΝΕΑ  ΚΡΗΤΗ  
από  την  Πολεοδομία Ηρακλείου , να γκρεμίσει σχεδόν  
ολόκληρη  την  πολυκατοικία την  οποία έχτισε , προκειμένου  να 
νομιμοποιήσει το  κτίσμα, το  οποίο  λόγω εξαπάτησης  όπως  ο  
ίδιος  καταγγέλλει εκ  μέρους πολιτικής  μηχανικού , δεν  διαθέτει 
νόμιμη  άδεια. Πολιτικής  ναι έτσι γράφει. 
 Από  πλευράς  Πολεοδομίας  προτείνεται τώρα 
συγκεκριμένη  λύση  ενώ με  φόντο  τις  καταγγελίες  και το  
δημοσίευμα της  εφημερίδας  στο  ζήτημα παρεμβαίνει τώρα και 
η  Διοίκηση  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ανατολικής  Κρήτης . 
Για τον  άτυχο  κ . Μουντράκη  φαίνεται πως  ξεπροβάλει τώρα η  
δυνατότητα να μπει ένα τέλος  στον  Γολγοθά τον  οποίο  είχε  
περάσει τόσο  οικονομικά όσο  και ψυχολογικά, έχοντας  πέσει 



   σελίς  53           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

σύμφωνα με  τα όσα καταγγέλλει ο  δικηγόρος  του  κ . Μανόλης  
Μαρκογιαννάκης , θύμα αετονύχη  πολιτικής  μηχανικού . Ο  ίδιος  
μέσω των  περιουσιακών  του  στοιχείων  και τα λεφτά που  
δαπάνησε , σε  κατασκευαστικές  παρεμβάσεις  ουσιαστικά ο  
άνθρωπος  γκρέμισε  1,5 όροφο , δεν  κατόρθωσε  να 
εξασφαλίσει το  πράσινο  φως  της  Πολεοδομίας , για την  
πολυώροφη  πολυκατοικία. Αλλά αντιθέτως  του  ζητήθηκαν  
εσχάτως  και νέες  παρεμβάσεις  σε  ότι αφορά τη  σκάλα και το  
ασανσέρ του  οικήματος , κάτι που  απαιτεί όμως  σχεδόν  την  
κατεδάφιση  της  πολυκατοικίας . 
 Μπροστά στο  αδιέξοδο αυτό  ο  κ . Μουντράκης  ζήτησε  την  
παρέμβαση  της  Δημοτικής  Αρχής  και φαίνεται πως  βρίσκεται 
πλέον  μία άκρη  στο  ζήτημα. Τουλάχιστον  αυτό  τόνισε  χθες  ο  
αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  Μανόλης  Βασιλάκης , ο  οποίος  
εξήγησε  πως  υπάρχει μία λύση  η  οποία μπορεί να δοθεί. Είναι 
όμως  προϋπόθεση  να συναινέσουν  και οι συνιδιοκτήτες . Με  τη  
λύση  αυτή  τη  ασανσέρ μπορεί να παραμένει στις  σημερινές  
του  διαστάσεις  και ο  συμπολίτης  μας  μπορεί να βγάλει 
κανονικά την  άδεια. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ να τελειώσει, να 
τελειώσει. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ζήτησα και μου  είπατε να διαβάσω τι γράφει η  
εφημερίδα συνάδελφε . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, για να λέτε  πάλι αυτά που  τα ξέρουν όλοι. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τα ξέρετε όλοι, άλλοι όμως  δεν  τα ξέρουνε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν  τα γνωρίζουμε  όλοι. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Καλώς  ή  κακώς  θα συζητηθεί το  θέμα, αφού  
δεν  τον  γνωρίζουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μισό  λεπτό  να ολοκληρώσει, 
ολοκλήρωσε  συνάδελφε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Άρα μειώνονται  οι νόμιμες  διαστάσεις , οπότε  
μένει ως  έχει σήμερα και δεν  χρειάζεται καμία παρέμβαση . 
Διερεύνηση  υπόθεσης , πάντα με  την  εφημερίδα έτσι;  
 Παρέμβαση  Ινιωτάκη, σε  κάθε περίπτωση  το  δημοσίευμα 
της  ΝΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και η  καταγγελία του  συγκεκριμένου  
ανθρώπου που  έπεσε  θύμα πολιτικής  μηχανικούς  του , η  οποία 
του  έβγαλε πλαστή  άδεια, δίχως  κανείς  μάλιστα ακόμα και 
όταν  άρχισαν  να  πωλούνται διαμερίσματα να το  πάρει είδηση , 
προκάλεσαν  χθες  την  άμεση  παρέμβαση  του  Προέδρου 
ΤΕΕ /ΤΑΚ  Πέτρου  Ινιωτάκη. 
 Ο  κ . Ινιωτάκης  ήρθε σε  επαφή  μαζί μας  και ξεκαθάρισε  
πως  θα διερευνήσει στενά την  υπόθεση  της  πλαστής  άδειας , 
οδηγώντας  εφόσον  υπάρχουν  αποδείξεις  την  εν  λόγω 
μηχανικό στο  Πειθαρχικό  Συμβούλιο  με  το  αίτημα της  
διαγραφής . 
 Θα ζητήσουμε  αναλυτικά στοιχεία γιατί το  θέμα είναι 
πολύ  σοβαρό , δεν  μπορεί ο  τοπικός  κλάδος  2.500 μηχανικοί 
της  Ανατολικής  Κρήτης , να εκτίθενται  έτσι από  μία κατάπτυστη  
τέτοια συμπεριφορά.  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  …για το  τι έγινε , πρώτα – πρώτα η  
συναδέλφισσα αυτή  είναι η  μοναδική  η  οποία έχει και έννομο  
συμφέρον , από  το  Πανεπιστήμιο  βγήκε  η  μοναδική  
συναδέλφισσα που  είναι στο  Πανεπιστήμιο , στην  Τεχνική  
Υπηρεσία που  από  εκεί ξεκινούσαν  και αυτή  η  ίδια η  κυρία 
δούλευε εκεί. Η  οποία έχει έννομο  συμφέρον  και λέει, για ποια 
πολιτική  μηχανικό; Μοναδική, τη  φωτογραφίζανε  ότι εγώ είμαι 
αυτή  η  οποία έκανα αυτά τα πράγματα, δεν  έχει καμία σχέση  η  
συναδέλφισσα. 
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 Από  ‘κει και ύστερα απάντηση  καμία από  τον  Πρόεδρο  τι 
έγινε  και τι δεν  έγινε  και που  έχει το  θέμα και γι ’  αυτό  έκανα 
την  ερώτηση , απλά πράγματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ο  Πρόεδρος  της  
Διοικούσας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι για να καταλάβετε 
γιατί ζήτησα να μην  γενικευτεί η  συζήτηση , γιατί εδώ θα φάμε  
το  χρόνο  μας  τζάμπα και άδικα, βεβαίως  και έχουμε  πολύ  πιο  
σημαντικά θέματα. 
 Ήταν  Γενάρης  πέρυσι, τώρα τη  θυμήθηκα την  
περίπτωση , με  παίρνει στο  τηλέφωνο ένας  δημοσιογράφος  
από  τη  ΝΕΑ  ΚΡΗΤΗ , δεν  θυμάμαι ούτε  καν  ποιος  είναι και 
άρχισε  να μου  λέει λοιπόν  αυτά τα οποία περιέγραψε ο  
Γιάννης , δεν  μου  είπε ότι ήτανε  γυναίκα, ούτε  όνομα βέβαια, 
στο  ραδιόφωνο ζωντανή  εκπομπή . Και του  λέω, αν  έχουνε 
συμβεί κύριε  δημοσιογράφε  όλα αυτά και έρθουνε εμένα στο  
γραφείο  μου  οι καταγγελίες  ενυπόγραφες , εγώ ως  Πρόεδρος  
του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  δεσμεύομαι  ότι θα τις  παραπέμψω στο  
Πειθαρχικό , γιατί μου  έκανε  το  ερώτημα κόρακας  κοράκου  μάτι 
δεν  βγάζει και εσείς  προστατεύετε και δεν  έχουμε  ακούσει 
ποτέ  περίπτωση  μηχανικού  να έχει παραπεμφθεί. Ποιος  σας  
το  είπε λέω; Μα δεν  ειπώθηκε  καν  το  όνομα, ούτε  αν  ήταν  
τεχνολόγος , καταρχάς  και οι τεχνολόγοι πάνε στο  Πειθαρχικό  
μας  Γιάννη, πάνε και οι τεχνολόγοι. 
 Λέω οποιοσδήποτε  έχει κάνει, εγώ δεν  ξέρω του  λέω τι 
είναι αυτά δηλώνετε εσείς  αυτή  τη  στιγμή , στο  ραδιόφωνο όχι 
στην  εφημερίδα, μετά το  πήραν  και το  κάνανε  ρεπορτάζ , εγώ 
ούτε  το  ρεπορτάζ  είχα δει την  άλλη μέρα. Θυμάμαι τη  
συνέντευξη  στην  εκπομπή , ότι δεν  μπορείτε να λέτε  ότι θα 
τεθούν  υπόψη  του  Προέδρου τέτοιες  βαρύτατες  κατηγορίες  και 
εγώ θα κάνω σαν  να μην  τις  είδα. Θα τις  δω, θα τις  παραλάβω 
και ως  Πρόεδρος  θα τις  παραπέμψω στο  Πειθαρχικό . Δηλαδή  
πού  είναι το  μεμπτό , πού  είναι το  κακό; Πού  είναι ότι ο  
Πρόεδρος  δεν  ξέρει τον  κανονισμό  λειτουργίας  του  
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Πειθαρχικού , πού  είναι το  ως  συνήθως  προέτρεξε που  λέει 
εδώ. Δηλαδή  αυτά τώρα δεν  μπορώ να τα καταλάβω, ότι 
βιάστηκες  ως  συνήθως , δηλώσεις  χωρίς  να είναι γνώστης , 
δηλαδή  αυτά ρε  Γιάννη συγγνώμη  δηλαδή  αν  δεν  θέλεις  να 
δημιουργήσεις  ας  πούμε  εντυπώσεις  τι είναι; 
 Εγώ οποιαδήποτε  αίτηση… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Θα δευτερολογήσω Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  …οποιοδήποτε  θέμα φτάνει στο  
Πειθαρχικό  και ειδικά αυτή  την  περίοδο με  αυτή  τη  
συγκεκριμένη  σύνθεση , έχουμε  και τιμωρίες συναδέλφων . Και 
αυτό  είναι κάτι που  πραγματικά αν  θέλετε  σε  μία περίοδο  
κρίσης  σε  όλα τα επίπεδα, είναι κάτι που  το  περιμένει η  
κοινωνία, όχι μόνο  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  από  όλους  
τους  φορείς . 
 Κανένας  Δικηγορικός  Σύλλογος  δεν  μπορεί να 
προστατεύσει ένα δικηγόρο  που  δεν  θα κάνει καλά τη  δουλειά 
του , κανένας  Ιατρικός Σύλλογος  που  θα βρει ότι τα πιάνει ο  
γιατρός  δεν  πρέπει να καλύψει τα μέλη  του  και κανένας  
μηχανικός  όταν  έχουν  γίνει οποιεσδήποτε  παραβάσεις , δεν  
μπορεί ο  Πρόεδρος  ή  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  να κάνει ότι 
δεν  το  είδε. Αυτό  του  είπα εγώ, ούτε  μου  είπε αν  είναι 
τεχνολόγος  ή  δεν  είναι, που  είναι και δευτερεύων , ούτε  
αναφερθήκαμε  σε  ονόματα, ούτε  ήρθανε στοιχεία ποτέ  στα 
χέρια μου  για να το  παραπέμψω και δεν  παραπέμφθηκε  από  
μένα τουλάχιστον  η  συγκεκριμένη  περίπτωση . Και γι ’  αυτό  
ακριβώς  επειδή το  θεωρούσα δευτερευούσης  σημασίας  
ζήτημα, όπως  είναι και πολλά άλλα ζητήματα, όπως  είναι 
ζητήματα τα οποία έχουνε δει ας  πούμε  είτε το  φως  της  
δημοσιότητας  είτε δεν  το  έχουνε δει, αλλά θεωρώ ότι δεν  
μπορεί ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
να αναλώνει το  χρόνο  του  με  την  κάθε καταγγελία ή  να τρέχω 
στον  Εισαγγελέα επειδή καταγγέλθηκε  ας  πούμε  ο  Πρόεδρος  
ότι δεν  απάντησε  εδώ εντός  60 ημερών  και γιατί δεν  απάντησα 
εντός  60 ημερών , δεν  μπορώ να απασχολώ.  
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Θεωρώ ότι ο  χρόνος  που  έχω να αφιερώσω και εγώ 
προσωπικά και η  Διοικούσα την  περίοδο  αυτή  που  τρέχουν  
τόσο  σοβαρά ζητήματα, είναι πολύ  πιο  σημαντικά και πιο  
ουσιαστικά, παρά να αναλώνομαι  και εγώ προσωπικά και η  
Διοικούσα σε  δευτερευούσης  σημασίας  και να ανατρέξω να 
βρω τη  δήλωση  της  20ης… Το  είπα στον  Τσικαλάκη , ανέλαβε  
Νίκο  σε  παρακαλώ να δεις . Μου  λέει Πρόεδρε δεν  το  βρήκα, 
αυτό  που  μας  διάβασε , εγώ δεν  ήξερα καταρχάς  πού  
απευθυνότανε ο  Γιάννης . Μου  λέει ο  Νίκος  ο  Τσικαλάκης  
έψαξα δεν  έχουν  ηλεκτρονικό  αρχείο , δεν  ξέρω που  
αναφέρεται. 

Ο  Γιάννης  το  έχει κρατήσει, το  βρήκε , μας  το  διάβασε  
πολύ  ωραία, έτσι έχουν  τα πράγματα. Μην  θέλουμε  λοιπόν  να 
μετατοπίζουμε  το  ενδιαφέρον  σε  μια περίοδο  που  όπως  τα 
είπαν  και οι προηγούμενοι και Ξυλούρης  και όλοι οι 
συνάδελφοι, τραχιά, δύσκολα προβλήματα, και αντί να 
εστιάζουμε  εμείς  στην  κάμηλο , εστιάζουμε  στον  κώνωπα. Υπό  
αυτή  την  έννοια δεν  ήθελα ούτε  να συνεχιστεί ούτε  να 
γενικευτεί η  συζήτηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλεις  να… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Θέλω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σύντομα όμως , συγγνώμη  
συνάδελφοι ένα λεπτό , ένα λεπτό , η  διαδικασία λέει, ερωτάει ο  
ερωτών  απαντά ο  Πρόεδρος  ή  αν  ορίσει μέλος  της  Διοικούσας  
ο  Πρόεδρος , απάντησε  ο  Πρόεδρος  τέλος . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να συμπληρώσω ως  Διοικούσα, έλα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ρε  παιδιά η  διαδικασία είναι 
συγκεκριμένη , αν  είναι κάτι πολύ  σύντομο  πείτε  το  να 
τελειώνουμε  να πάμε  παρακάτω. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ναι είναι σύντομο . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο  συνάδελφος  Κασαπάκης . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι αυτός  και μετά θα μιλήσω εγώ, μίλησε  και 
μετά θα μιλήσω εγώ, Κώστα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία συνάδελφε , γρήγορα 
όμως , ήδη  έχουμε  θέματα παρακάτω τώρα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Δεν  θα καθυστερήσω, αλλά επί της  ουσίας  να 
πω, ανεξάρτητα τώρα με  το  ύφος  δεν  ξέρω τι έχει γράψει, πως  
ακριβώς  το  έχει γράψει ο  Γιάννης  ας  πούμε , αλλά θέλω να πω 
ότι δεν  ήξερα ότι ρώτησες  τη  Διοικούσα αυτό  το  πράγμα. Αλλά 
θέλω να πω Πρόεδρε ότι δεν  είναι κώνωπας  αυτό  το  θέμα, 
έχει συζητηθεί στην  Αντιπροσωπεία ξανά, απορώ πως  δεν  το  
θυμάστε , έχει γίνει χαμός  σε  όλο  το  Ηράκλειο , 
πλαστογράφηση  οικοδομικών  αδειών  στην  Πολεοδομία. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Αυτό  είναι το  θέμα, αυτό  είναι το  θέμα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Και είναι πολύ  σημαντικό  θέμα και είχαμε  πει, 
αλλά απορώ πως  το  ξεχνάμε  όλοι τόσο  εύκολα. Είχαμε  πει ότι 
είναι σκάνδαλο και ότι έπρεπε το  Επιμελητήριο  βεβαίως  να 
λάβει μέτρα γι ’  αυτό  το  θέμα. Δεν  μπορεί να 
πλαστογραφούνται  άδειες που  έχουν  εκδοθεί με  αριθμό  αδείας  
για άλλη  οικοδομή  και να κτίζεται άλλη ας  πούμε . 
 Επίσης  δεν  είμαι και τόσο  σίγουρος  και ότι ο  κύριος  που  
διαμαρτύρεται ήταν  θύμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Κασαπάκης  
να προσθέσει κάτι, μην  το  τραβάμε  περισσότερο , έλα 
συνάδελφε .     
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  τιμωρήθηκε  συνάδελφε , δεν  τιμωρήθηκε , 
διότι είχε  το  θράσος  να καταθέσει αίτηση  για να πάρει 
αναβάθμιση  μισθού  και να γίνει Προϊσταμένη  του  τεχνικού  
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τμήματος  στο  οποίο  δουλεύει. Δεν  διαφωνώ με  αυτά που  είπε 
ο  Πρόεδρος  σε  ότι αφορά το  θέμα, ότι ο  Πρόεδρος  δεν  μπορεί, 
ακριβώς… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχία συνάδελφοι, 
ησυχάστε  να τελειώνουμε , ησυχάστε , έλα συνάδελφε , έλα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Δεν  διαφωνώ όπως  είπε ο  Πρόεδρος  στο  θέμα 
ότι δεν  είναι αναγκασμένος  να κάνει αυτά τα πράγματα, γι ’  
αυτό  ακριβώς  υπάρχουν  και οι ερωτήσεις  – επερωτήσεις , 
Βαϊλάκη  μπορώ να συνεχίσω;  Γι ’  αυτό  ακριβώς  υπάρχουν  και 
οι ερωτήσεις  – επερωτήσεις , αν  αυτά που  διερωτήθηκες  
Πρόεδρε από  το  βήμα, θα με  έπαιρνες , μα κάθε μέρα είμαι 
εδώ, να μου  πεις , μα ρε  Γιάννη τι λες , τι είναι αυτά τα 
πράγματα; Εγώ ο  ίδιος  θα μπορούσα να σε  βοηθήσω να λυθεί 
το  πρόβλημα, αφού  δεν  είχες  την  πληροφόρηση  και να μου  
πεις  τι είναι αυτά τα πράγματα που  ρωτάς ; Γι ’  αυτό  ακριβώς  
το  λόγο  γίνεται και αυτή  η  ερώτηση  – επερώτηση , προβλέπει η  
νομοθεσία αυτά τα πράγματα. 
 Όσον  αφορά, συμφωνώ με  τον  Κώστα απόλυτα, ότι δεν  
είναι ένα μείζον  θέμα, για σένα μπορεί να είναι, για μένα είναι 
όμως  μεγάλης  σημασίας , διότι η  συνάδελφος  αυτή  δεν  
μπορούσε  να πάει στην  υπηρεσία της . Δηλαδή  επειδή δεν  είχε  
φωτογραφήσει τα έπιασες , τα έκανες , τα έδειξες. Δηλαδή  εμείς  
οι υπόλοιποι τι κάνουμε ; Δεν  προλαβαίνετε και συμφωνώ, γι ’  
αυτό  λοιπόν  υπάρχουνε, έχουνε προβλεφθεί από  τον  
κανονισμό  αυτές  οι διαδικασίες . Αν  αυτές  οι διαδικασίες  
θεωρείτε χάσιμο  χρόνου  με  γεια σας  με  χαρά σας , αλλά – 
Πρόεδρε συγγνώμη  – αλλά το  θέμα είναι μείζον , ίσως  επειδή 
ήταν  και πολιτικό , εμένα πάει και η  σκέψη  μου  επειδή ήτανε  
ορισμένου  χρώματος η  συγκεκριμένη  κυρία. Ήτανε  τεχνική  
σύμβουλος  του  πρώην  Νομάρχη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου) 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μα εσύ…, μα δεν  κάναμε , δεν  προχωρήσατε , 
δεν  προχωρήσατε  παρακάτω, τι κάνατε; Την  στείλατε ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν  ήρθαν  στοιχεία, τίποτε  δεν  
ήρθε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα αφού  στα έστειλα εγώ τα στοιχεία και δεν  
έκανες  τίποτα, έπρεπε να αντιδράσει ο  Πρόεδρος  από  δικού  
του , με  συγχωρείς  και τα υπόλοιπα, με  συγχωρείς  τα στοιχεία 
που  δεν  είχες  μου  τα ζήτησες ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Κασαπάκη η  
διαδικασία είναι συγκεκριμένη , έγινε  η  ερώτηση , παρακαλώ, 
θέλεις  να προσθέσεις  κάτι άλλο; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ναι θέλω να προσθέσω. 
 Το  θέμα είναι πολύ  σοβαρό  και πρέπει από  τώρα και 
ύστερα αν  έχετε διάθεση  να το  ψάξουμε , να το  
κουβεντιάσουμε  για να επιβεβαιώσουμε  και ότι τιμούμε  τους  
συναδέλφους  μας  και όχι να δικαιούται  αυτή  τώρα η  κυρία να 
υποβάλλει αίτηση  αξιολόγησης  για να πάρει βαθμό  
Προϊσταμένου  ή  δεν  ξέρω πως  λέγεται στα δημόσια, δεν  
ασχολούμαι  με  δημόσιο  δεν  ξέρω. Αν  είχε όμως  μία 
καταγγελία, ένα πέρασμα από  το  Πειθαρχικό , δεν  θα 
μπορούσε  να κάνει τίποτα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να απαντήσω…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία Πρόεδρε απάντησε  
για να κλείσει το  θέμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν  για να κλείσει το  θέμα, εάν  
πραγματικά Γιάννη ήθελες  να κυνηγήσουμε  τη  συγκεκριμένη  
συνάδελφο , έπρεπε να φέρεις  το  φάκελο  με  όλα τα στοιχεία 
και να τα καταθέσεις  στο  γραφείο  και να τα δώσω κατευθείαν  
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στον  Πρόεδρο  του  Πειθαρχικού. Και να αφήσεις  τα σχόλια 
κ .λ .π . για τη  δημιουργία εντυπώσεων , και να δούμε  στην  
ουσία… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Κατά τη  γνώμη  σου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Εγώ αυτό  είπα, εγώ δεν  ήξερα 
καν  για ποια αναφερόταν  και αν  θα έρθει σε  γνώσει του  
Προέδρου αυτές  οι καταγγελίες  που  έλεγε ο  δημοσιογράφος  ή  
που  λες  εσύ , βεβαίως  θα πάνε στο  Πειθαρχικό . 
 Εάν  θέλεις  λοιπόν  φέρε  μου  τον  αύριο  στο  γραφείο  να τα 
παραπέμψω κατευθείαν .         
 
 
 

ΘΕΜΑ  4ο  
 

Απολογισμός – ισολογισμός του 2011 και οικονομικός 
προϋπολογισμός του 2012 του ΤΕΕ /ΤΑΚ  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επόμενο  θέμα, 
απολογισμός  – ισολογισμός  του  2011 και οικονομικός  
προϋπολογισμός  του  2012 του  ΤΕΕ /ΤΑΚ . 
 Η  συναδέλφισσα Παπαδάκη να μας  αναλύσει, οι 
συνεργάτες  ναι, τα θέματα απολογισμού  – ισολογισμού  και 
προϋπολογισμού  του  ’12. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Παρακάλεσε  όμως  Πρόεδρε να 
κάνουν  λίγο  ησυχία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ησυχάστε  σε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Η  Εμμανουέλλα δεν  είναι 
συνηθισμένη  σε… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  μη  μιλάτε ,  
ησυχάστε  μη  μιλάτε  να ακούσουμε  περί τα απολογισμού  και 
ισολογισμού  και του  προϋπολογισμού  του  ’12, γιατί σε  λίγο  θα 
ψηφίσετε  επ ’  αυτού .  Όποιος  θέλει ρε  παιδιά να μιλήσει να 
βγει έξω, ησυχάστε . 
 Ορίστε. 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Ο  απολογισμός  και ο  ισολογισμός  του  2011 και 
οι οικονομικός  προϋπολογισμός  του  2012 εγκρίθηκαν  με  την  
υπ ’  αριθμό  62 απόφαση  της  6ης συνεδρίασης  της  Διοικούσας  
Επιτροπής  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  στις  9-2-2012. 
 Θα ξεκινήσουμε  με  τον  απολογισμό  του  2011, ο  οποίος  
δείχνει τη  δράση  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ , τον  τρόπο  δηλαδή  με  τον  
οποίο  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  διαχειρίστηκε  τα χρήματα του  ΤΕΕ . 
 Έσοδα: Η  τακτική  επιχορήγηση  του  ΤΕΕ  ήτανε  328.000 
ευρώ, έκτακτη  επιχορήγηση  ήταν  μηδέν , οι κρατήσεις  κ .λ .π . 
έσοδα 260.472,11 ευρώ, το  υπόλοιπο  της  χρήσεως  του  2010 
ήταν  340.695,16 ευρώ, το  σύνολο  των  εσόδων  είναι 
929.167,27 ευρώ. 
 Έξοδα:  Το  σύνολο  των  εξόδων  ήταν  793.315,77 ευρώ, 
που  αφορούν  την  πληρωμή  των  423 ενταλμάτων  που  
εκδόθηκαν  από  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ , θεωρήθηκαν  και εγκρίθηκαν  από  
το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  Ηρακλείου , μείον  δύο  ενταλμάτων  τα 
οποία επέστρεψαν  με  πράξη  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  – 1η 
Υπηρεσία Επιτρόπου . Το  διαθέσιμο  υπόλοιπο  του  2011 είναι 
135.851,50 ευρώ και το  σύνολο  των  εξόδων  929.167,27 ευρώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ησυχάστε  – συγγνώμη  – 
ησυχάστε  να ακούσετε  τα νούμερα γιατί αν  θέλετε  να κάνετε  
ερωτήσεις  μετά. 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Συνεχίζω με  τον  ισολογισμό  του  2011, ο  οποίος  
είναι: 
 Ενεργητικό: έπιπλα και σκεύη  12.233,40 ευρώ, 
βιβλιοθήκη  69,92 ευρώ. Το  διαθέσιμο  υπόλοιπο  του  2011 



   σελίς  63           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

135.851,50 ευρώ και το  σύνολο  του  ενεργητικού  148.154,82 
ευρώ.  
 Παθητικό: το  κεφάλαιο  είναι 346.091,55 ευρώ, τα 
αποτελέσματα χρήσεως  είναι μείον  197.936,73 ευρώ και το  
σύνολο  του  παθητικού  148.154,82 ευρώ. 
 Θα συνεχίσω με  τον  οικονομικό  προϋπολογισμό  του  
2012 ο  οποίος  εγκρίθηκε  από  τη  Διοικούσα Επιτροπή  του  
ΤΕΕ /ΤΑΚ  ως  ακολούθως : 
 Τα έσοδα: Τακτική  επιχορήγηση  του  ΤΕΕ  324.000, 
έκτακτη  επιχορήγηση  μηδέν , λοιπές  επιχορηγήσεις  417.932,14 
ευρώ, κρατήσεις  υπέρ δημοσίου  ασφαλιστικών  ταμείων  κ .λ .π . 
827.667,90 ευρώ και το  σύνολο  των  εσόδων  1.569.600 ευρώ 
και το  σύνολο  των  εξόδων  1.569.600 ευρώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ερωτήσεις  τώρα, ξεκινάμε  
ερωτήσεις , μπορείς  να κάτσεις  και να ακούσεις  τις  ερωτήσεις  
όλες . 
 Κασαπάκης  λοιπόν  ερώτηση , άλλος  συνάδελφος  που  
θέλει να ρωτήσει; Ξυλούρης , άλλος  συνάδελφος ; 
Ρουκουνάκης , άλλος ; κλείνει ο  κατάλογος  των  ερωτήσεις  
είπαμε , Κασαπάκης , Ξυλούρης , Ρουκουνάκης , συνάδελφε  
Κασαπάκη. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ειπώθηκε  ότι επεστράφησαν  δύο  εντάλματα 
από  τον  Επίτροπο , τι αφορούσαν  αυτά τα δύο  εντάλματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης  
ερώτηση , έλα στο  μικρόφωνο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Για να απαντήσεις , σημείωνε 
Εμμανουέλλα να θυμάσαι τις  ερωτήσεις . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Θέλει συνάδελφοι να απαντήσει μία – μία; Εγώ 
ήθελα να ξέρω, να μας  κάνει μία αναλυτική  παρουσίαση , το  
θέμα των  εργασιακών  σχέσεων  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο . 
Δηλαδή  πόσοι είναι, με  τι εργασιακή  σχέση  είναι, αν  
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χρωστάμε , σε  ποιους  χρωστάμε , ποιους  έχουμε  πληρωμένους , 
ποιους  δεν  έχουμε  πληρωμένους  και γιατί. 
 Και δεύτερον , τον  προϋπολογισμό  που  λέμε  ότι φτάνει το  
1.400.000 να μας  αναλύσετε  ακριβώς  από  πού  δηλαδή  είναι 
αυτά, πιθανόν  να έχω και άλλη ερώτηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφος  Ρουκουνάκης . 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:  Και εγώ θα ήθελα βασικά να ρωτήσω την  
πρώτη  ερώτηση  του  κ . Ξυλούρη , σχετικά με  τους  υπαλλήλους , 
γιατί απ ’  όσον  γνωρίζω τον  υπάλληλο  του  Τεχνικού  
Επιμελητηρίου  στον  Άγιο  Νικόλαο  είναι 14 μήνες  απλήρωτος  
και αν  έχουνε προβλεφθεί αυτά τα κονδύλια και πότε  
προβλέπεται τέλος  πάντων  να γίνει η  πληρωμή  του . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κα Παπαδάκη θέλετε  να 
απαντήσετε ; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Τα δύο  εντάλματα που  επέστρεψαν  ήταν , το  
πρώτο  με  τον  αριθμό  167/2011 που  αφορά την  πληρωμή  
ποσού  2.200 ευρώ, για την  καταβολή αποζημίωσης   του  κ . 
Νίκου  Τσικαλάκη  για τη  συμμετοχή  του  σε  Ομάδα Εργασίας  
του  Τ .Ε .Ε ./Τ .Α .Κ . με  αντικείμενο   την  έκδοση  του  περιοδικού 
ΤΑΥ , για το  χρονικό  διάστημα από  1-1-11 έως  30-4-11 και ο  
λόγος  ήταν  ότι δεν  εφαρμόστηκαν  οι διατάξεις  του  άρθρου  7 
του  νόμου  3833 του  2010. Θέλετε  να σας  διαβάσω όλη  την  
πράξη  της  Επιτρόπου ; Σύμφωνα με  την  πράξη  6/2011 η  
εντελλόμενη με  το  υπό  κρίση  χρηματικό  ένταλμα δαπάνη, 
εφόσον  είναι κατά μήνα μεγαλύτερη  από  400,00 ευρώ για το  
πρόεδρο  και 300,00 ευρώ για τα  μέλη  και τον  γραμματέα 
σύμφωνα με  την  διάταξη  του  άρθρου  7 του  Ν .  3833/2010 είναι 
μη  νόμιμη  και ως  εκ  τούτου  το  χρηματικό  ένταλμα δεν  μπορεί 
να θεωρηθεί. 
 Για τον  ίδιο  λόγο  επέστρεψε αθεώρητο και το  ένταλμα 
168/2011 με  την  πράξη  4/2011 συνολικού  ποσού  12.209 ευρώ 
που  αφορά την  καταβολή αποζημίωσης  της  ομάδας  εργασίας  
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΄΄ Έκδοση  εντολών  πληρωμής  και μηχανογραφική  υποστήριξη  
του  συστήματος  αμοιβών  του  Τ .Ε .Ε .΄΄  του  Τ .Ε .Ε ./Τ .Α .Κ . κατά 
το  χρονικό  διάστημα 1/1/2011- 31/3/2011 Δικαιούχοι του  
εντάλματος  ήταν   ο  Χριστόφορος  Αδαμάκης , ο  Μανόλης  
Καραβελάκης  και εγώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτά δηλαδή  δεν  
πληρώθηκαν . 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Αυτά γύρισαν  με  πράξη  ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  πληρώθηκαν . 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Δεν  πληρώθηκαν . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το  δεύτερο ποιο ; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Η  ομάδα εργασίας  που  είναι ο  Χριστόφορος  
Αδαμάκης , ο  Μανόλης  Καραβελάκης  και εγώ, για την   αμοιβή  
από  1-1-11 έως  31-3-11. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Αυτό  μας  το  επέστρεψε. 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Αυτά τα δύο  εντάλματα επέστρεψαν  με  την  
πράξη  Νο  4/2011 στις  19/7/2011 το  ένταλμα 168/2011 και το  
ένταλμα 167/2011 με  την  πράξη  6/2011 στις  9-8-2011. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Με  τι δικαιολογία; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ότι δεν  εφαρμόστηκαν  οι διατάξεις  του  άρθρου  7 
του  νόμου  3833/2010 και στα δύο  εντάλματα ο  ίδιος  λόγος , 
ορίστε; 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  300 ακαθάριστα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τα υπόλοιπα; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Στο  Επιμελητήριο  δουλεύουνε μόνιμοι 
υπάλληλοι οι : ο  Κώστας  Χαμηλοθώρης   , η  Τατιάνα  Δανασή , 
η  Αρετή   Μεθυμάκη  και μέχρι τώρα και η  Ειρήνη  Κουρουπάκη 
αλλά τώρα πάλι έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με  την  
μετάταξή  της  που  είχε να πληρωθεί κοντά δύο  χρόνια. 
Πληρώθηκε  πέρυσι για ενάμισι χρόνο  που  της  χρωστούσαμε  
από  1/11/2009 και τώρα από  1-1-2011 είναι πάλι απλήρωτη 
του  ’12 συγγνώμη  από  1-1-12, ως  υπάλληλοι αορίστου χρόνου  
εργάζονται  ο  Νίκος   Τσικαλάκης  και η  Γεωργία Τζιρίτα. Η  
Χριστιάννα Τσαϊνη και εγώ που  είμαστε  με  σύμβαση  ανάθεσης  
επιστημονικού  έργου . Εγώ έχω πληρωθεί τώρα για το  2011. 
Στον  Χριστόφορο  Αδαμάκη  και στον  Μανόλη  Καραβελάκη  τους  
έχουμε  δώσει ένα μέρος  για το  2011, έλαβαν  300 ευρώ το  
μήνα για 12 μήνες  και τους  χρωστάμε  ακόμα τα υπόλοιπα. Στο  
Μανόλη  Καραβελάκη  για το  2012 του  έχει γίνει σύμβαση  
ανάθεσης  επιστημονικού  έργου . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πού  στηρίζεται αυτή  300 ευρώ; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Στο  νόμο  3833/2010. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάτι άλλο; Έχεις  να 
προσθέσεις  κάτι άλλο ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο   Χριστόφορος  απεχώρησε ; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Ο  Χριστόφορος  έχει φύγει από  το  Νοέμβριο  του  
’11, αφού  δεν  πληρωνότανε  βρήκε  αλλού  δουλειά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Λέω αν  αποχώρησε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έφυγε  δηλαδή ; 
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ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Έφυγε  ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχεις  κάτι άλλο; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Στον  προϋπολογισμό  έχουμε  βάλει ένα ποσό  
περίπου  πάνω – κάτω σαν  τον  περυσινό, δεν  σημαίνει ότι θα 
καταναλώσουμε  1.569.000, το  έχουμε  βάλει έτσι, δεν  θα 
φτάσουμε  αυτό  το  ποσό  για τον  προϋπολογισμό . 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε  σε  τοποθετήσεις  
συνάδελφοι. 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Απλήρωτοι είναι η  Ειρήνη η  Κουρουπάκη που  
είναι μόνιμη  υπάλληλος  και είναι απλήρωτη από  1-1-12 και 
χρωστάμε  και ένα υπόλοιπο  στον  Χριστόφορο  και στον  
Καραβελάκη  για την  αμοιβή  τους  το  2011. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ο  Καραβελάκης  παρέχει υπηρεσία ακόμα; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Ο  Καραβελάκης  παρέχει ναι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Οι μόνιμοι  υπάλληλοι…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά)…, οι μόνιμοι όμως . 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Οι μόνιμοι, η  Ειρήνη η  Κουρουπάκη είχε  έρθει 
το  Νοέμβριο  του  2009 με  μετάταξη  από  το  ΤΕΒΕ , αλλά η  
Επίτροπος  τότε  είχε  επιστρέψει με  πράξη  την  πρώτη  της  
πληρωμή , μετά πήγε  η  υπόθεση  της  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  
στην  Αθήνα, ακριβώς  τα ξέρει ο  Πρόεδρος  καλύτερα το  
πήγαινε  έλα των  ενταλμάτων  της . Τώρα πάντως  πάλι έχει 
πρόβλημα και από  1-1-12 είναι απλήρωτη. Γιατί είναι η  
υπόθεσή  της  είναι στον  Υπουργό , στο  Υπουργείο  βασικά, το  
Υπουργείο  το  δικό σας  το  ΥΠΥΜΕΔΙ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λόγω μετάταξης  δηλαδή ; Για 
τη  μετάταξη ;  
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ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Για τη  μετάταξη  ναι, είχε  πει ο  Πρόεδρος  του  
ΤΕΕ  ότι θα το  προχωρούσε , αλλά δεν  ξέρω τι έχει γίνει, γιατί 
σήμερα μίλησε  πάλι με  το  Υπουργείο  και έχει πρόβλημα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Με  ποιον  μίλησε ; 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Με  την  διευθύντρια του  Διοικητικού  του  
Υπουργείου δεν  ξέρω πώς  την  λένε;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Αναστασίου . 
 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:  Αναστασίου , Καπετανάκη, 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ξεκινάμε  τοποθετήσεις  με  
τον  Πρόεδρο  της  Διοικούσας  και μετά ποιοι άλλοι θέλουν  να 
τοποθετηθούν ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πολύ  γρήγορα, πήρατε  μία γεύση  
από  αυτά που  είπε η  Εμμανουέλλα για τον  εργασιακό  
μεσαίωνα που  επικρατεί στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και στο  
ΤΑΚ  και αυτό  είναι καλό να το  ξέρουμε και ειδικά οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες , σε  σχέση  με  το  τι απαιτήσεις  έχουμε  ας  πούμε  
σε  επίπεδο  πληροφόρησης  και υποστήριξης  από  τα παιδιά του  
Επιμελητηρίου . Εδώ είναι πολύ  λίγος  κόσμος  σε  σχέση  με  το  
πόσοι θα έπρεπε να είναι, οργανόγραμμα που  έπρεπε να 
υπάρχει αυτή  τη  στιγμή  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  που  να 
λέει, τόσοι είναι στο  Ηράκλειο , τόσοι στα Χανιά ή  τόσοι στην  
Θεσσαλονίκη  δεν  υπάρχει. Υπάρχει το  οργανόγραμμα το  
οποίο  καλύπτει μόνο  τις  οργανικές  θέσεις  για το  ΤΕΕ  στην  
Αθήνα και δευτερευόντως στο  ΤΕΕ  στην  Θεσσαλονίκη . Στα 
υπόλοιπα περιφερειακά εάν  η  συγκυρία το  επιτρέψει και γίνει 
κάποια πρόσληψη  μπορεί να πάρει και κανείς  πρώτος, αν  
είναι πολύ  πιεστικός , έναν  άνθρωπο  να καλύψει κάποια κενά. 
 Είναι μία χύμα κατάσταση  που  έχει αναλάβει ο  Πρόεδρος  
και έχει πει ότι θα το  λύσει κάνοντας  και τακτοποιώντας  το  
οργανόγραμμα που  θα ξέρουμε το  κάνει τμήμα με  βάση  τον  



   σελίς  69           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

πληθυσμό  του , με  βάση  τα έσοδά του , δεν  ξέρω με  ποια 
κριτήρια θα βάλουμε , τι κόσμο  πρέπει να έχουμε . 
 Εμείς  λοιπόν  πραγματικά πριν  από  τρία χρόνια 
βρεθήκαμε  σε  μια πολύ  δεινή  θέση , να φύγουν  τέσσερις  
μόνιμοι υπάλληλοι και να μείνουνε τρεις , όταν  ήμασταν  1.400 
και σήμερα κοντεύουμε  στις  3.000 και παλεύουμε με  νύχια και 
με  δόντια, είχαμε  βρει το  τρυκ  των  ομάδων  εργασίας , το  οποίο  
είχαμε  πάρει τον  Χριστόφορο , είχαμε  πάρει την  Ήρα, είχαμε  
πάρει τη   Χριστιάνα στην  βιβλιοθήκη , όπου  τα παιδιά ήταν  και 
νέα, δουλεύανε , ήρθανε τα παιδιά από  τον  ΟΑΕΔ με  το  stage 
δωρεάν  και έβγαζαν  πάρα πολύ  δουλειά. Η  Εμμανουέλλα 
μάλιστα έχει πάρει πάνω της  και το  λογιστήριο  γιατί η  Τατιάνα 
γέννησε  δύο  παιδιά. Την  πήραμε  την  Τατιάνα από  το  ΙΕΚΕΜ 
και με  το  που  την  παίρνουμε  μου  λέει Πρόεδρε παντρεύομαι. 
Στον  ένα μήνα μου  λέει Πρόεδρε συγγνώμη  που  θα σας  το  πω 
είμαι έγκυος . Έρχεται η  Τατιάνα από  την  πρώτη  γέννα στον  
τρίτο  μήνα πάνω μου  λέει, τι να σου  πω ρε  Πρόεδρε είμαι 
έγκυος  στο  δεύτερο παιδί.  
 Αυτή  ρε  παιδιά η  κατάσταση  όμως  και ευτυχώς  που  
βρέθηκε  η  Εμμανουέλλα ένα νέο  παιδί με  ενδιαφέρον  και το  
πήρε  πάνω της  το  λογιστήριο  και το  καλύπτει και με  τον  πλέον  
άψογο  τρόπο . Ο  Χριστόφορος  δεν  άντεξε , 7-8 μήνες  
απλήρωτος  το  παιδί σηκώθηκε  και έφυγε , παρόλο που  δεν  θα 
χάσει κανένας , ούτε  ο  Μανόλης  ο  Καραβελάκης , 
προσπαθήσαμε  να κάνουμε  τη  ρύθμιση  μας  το  επέστρεψε 
πίσω, γιατί έπρεπε να του  είχαμε  βάλει 300 ευρώ το  
maximum.  Το  κάναμε  σε  δεύτερο χρόνο  έτσι για να πάρουν  
ένα μέρος  κάποιων  χρημάτων , τώρα θα τους  κάνουμε  ένα 
συμφωνητικό  ότι μας  παρείχαν  κάποιες  υπηρεσίες , 
συγκεκριμένες επιστημονικές , για να τα αποπληρώσουμε . 
Μάλιστα τον  Χριστόφορο  θα τον  πληρώσουμε  από  το  
παρατηρητήριο  οδικής  ασφάλειας , έχουμε  βρει και τα χρήματα, 
δεν  θα είναι χρήματα του  ΤΕΕ , είναι από  τη  συμφωνία που  
έχουμε  κάνει με  το  παρατηρητήριο  με  την  Περιφέρεια,  12.500 
περίπου που  του  χρωστάμε , θα είναι αμοιβή  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  
από  το  παρατηρητήριο  οδικής  ασφάλειας .  
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 Του  Μανόλη  του  Καραβελάκη  το  ποσό  το  οποίο  του  
χρωστάμε  θα το  καλύψουμε  από  το  ταμείο , δεν  είναι εξάλλου  
και πολύ  σημαντικό .  
 Η  Ειρήνη τώρα η  Κουρουπάκη, η  Ειρήνη με  το  που  ήρθε 
δυστυχώς  είχαμε  πρόβλημα, έγινε  μία μετάταξη  με  λάθος  του  
ΤΕΕ  κεντρικά από  τις  υπηρεσίες , δεν  ξέρω για ποιο  λόγο  
σκάλωσε  το  θέμα διοικητικά, δεν  ήθελε  το  ΤΕΕ  να μας  
απεμπλέξει από  αυτή  την  ιστορία. Κάναμε  ότι είναι δυνατόν  με  
νομική  υποστήριξη  σε  ανώτατο  επίπεδο , πήγε  στο  Ελεγκτικό  
Συνέδριο , κερδίσαμε  τα δικαστήρια. Παρόλα αυτά υπήρχε  
απόφαση  του  Υπουργού την  οποία αυτή  τη  στιγμή  να γυρίσει 
πίσω στην  προηγούμενή της  δουλειά και τώρα προσπαθούμε  
να γίνει ανάκληση  αυτής  της  απόφασης  του  Υπουργού και να 
παραμείνει το  κορίτσι στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο , όπως  το  
θέλει και αυτή  και θέλουμε  και εμείς , γιατί δεν  έχουμε  
προσωπικό . Γιατί φανταστείτε  αν  φύγει και αυτή  από  την  
γραμματεία, μιλάμε  για την  πλήρη  κατάρρευση  μετά και της  
γραμματείας . 
 Τώρα το  θέμα της  υποστήριξης  των  ελευθέρων  
επαγγελματιών  για τις  αμοιβές  που  είναι πολύ  σημαντικό  και 
το  κάλυπτε  ο  Χριστόφορος  πολύ  καλά, πρέπει να βρούμε  
συνάδελφοι έναν  άνθρωπο  ο  οποίος  θα πάει να εκπαιδευτεί. 
Είχανε πει ότι θα μας  βοηθούσανε, αλλά έπεσαν  τα αυθαίρετα, 
έπεσαν  τώρα οι ελεγκτές  δόμησης  και έχουν  βραχυκυκλώσει 
και πάνω που  έδιωξαν  ένα κάρο  κόσμο . Έχουν  δεσμευτεί ότι 
αμέσως  μετά το  τέλος  του  μήνα τώρα ξέρω εγώ, θα τους  
στείλουμε  έναν  άνθρωπο  ή  τον  Χαμηλοθώρη  ή  αν  δούμε  πάλι 
κάποιο  παιδί μέσω των  ομάδων  εργασίας , γιατί τώρα 
πληροφορήθηκα ότι κατάλαβαν  το  λάθος  τους  που  έκοψαν  τις  
ομάδες  εργασίας , δηλαδή  το  επιστημονικό έργο και τον  τρόπο  
αυτό  που  εμείς  πληρώναμε  κάποιους  ανθρώπους  εφόσον  δεν  
κάνουν  προσλήψεις , για να πάρουμε  ή  μετατάξεις , γιατί και 
μετατάξεις  προσπαθούμε  να κάνουμε  και μετατάξεις  ψάχνουμε  
να βρούμε , αλλά βρες  ας  πούμε  τον  άνθρωπο  που  σου  κάνει, 
τον  άνθρωπο  τον  οποίο  θα χρειάζεσαι  και δεν  θα χρειάζεται 
από  την  Περιφέρεια ή  από  το  δήμο  για να τον  πάρεις . Πάρα 
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πολύ  δύσκολο , γιατί αν  είναι να πάρεις  κάποιον  από  τον  ΟΣΕ  
από  την  Αθήνα που  θα έρθει και θα κάθεται και θα σου  πιάνει 
την  καρέκλα, καλύτερα να μην  πάρεις . Να βρεις  άνθρωπο  που  
σου  κάνει, που  ξέρεις  ότι θα δουλέψει για το  Επιμελητήριο , 
που  θα αγαπά το  Επιμελητήριο  για να τον  πάρεις . 
 Οπότε  το  πλαίσιο  είναι πάρα πολύ  δύσκολο , ευτυχώς  
μου  είπαν , δεν  το  έχω δει, ότι αλλάξανε την  απόφαση  τους  και 
τα 300 ευρώ αυτό  το  επονείδιστο  ποσό  που  είχαν  βγάλει για 
κάθε μηχανικό σε  κάθε ομάδα εργασίας  ανά μήνα, το  πήρανε  
πίσω και θα μπορούμε  πλέον  να παίρνουμε  με  ομάδες  
εργασίας  και να εκπονούμε  και το  επιστημονικό έργο, αλλά και 
σε  κάποιες  περιπτώσεις  βεβαίως  να καλύπτουμε  όπως  είναι 
για παράδειγμα το  θέμα των  αμοιβών , με  ένα νέο  συνάδελφο , 
ένα νέο  παιδί που  θα το  εκπαιδεύσουμε και θα μπορεί να 
παρέχει και να κάνει υποστήριξη  π .χ. ο  Χριστόφορος . 
 Και όλα αυτά τα λέω για να καταλάβετε πως  αυτοί οι 5-6 
άνθρωποι που  είναι στο  Επιμελητήριο , βγάζουν  σε  πέρας  από  
το  διοικητικό κομμάτι, αυτό  το  επιστημονικό έργο, αυτό  το  
επιχειρησιακό  έργο, αυτό  το  έργο των  εκδηλώσεων  και ότι 
πραγματικά έχουν  ξεπεράσει τους  εαυτούς  τους . Και θέλω από  
όλους  την  κατανόηση  και σε  σχέση  όταν  θα ακούσετε  ένα 
συνάδελφο  εξωτερικά να λέει μα τι κάνει το  ΤΕΕ /ΤΑΚ .  Τι κάνει 
το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  παιδιά, αυτή  είναι η  πραγματικότητα και 
δυστυχώς  δεν  έχουμε  κανένα όπλο  να την  αλλάξουμε . Και θα 
πρέπει να το  καταλάβουν  και οι συνάδελφοι και να 
υποστηρίζουν  όσο  μπορούν  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , το  ΤΑΚ  
και τους  συναδέλφους  που  δουλεύουν  εδώ μέσα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Μπορώ όμως  Πρόεδρε να πω κάτι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι τοποθετήσεις , 
όποιος  θέλει να βγει να κάνει τοποθέτηση , Βαϊλάκης  ένα, 
Ξυλούρης , τρίτος  Κασαπάκης , άλλος  συνάδελφος  που  θέλει να 
κάνει τοποθέτηση ; Κλείνει ο  κατάλογος , Βαϊλάκης , Ξυλούρης , 
Κασαπάκης , ξεκινάμε . 
 Βαϊλάκης . 
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Οι τοποθετήσεις  πόσο  βρε  παιδιά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οι τοποθετήσεις  δεν  πρέπει 
να υπερβαίνουν  τα πέντε  λεπτά πάντα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:  Εγώ δεν  θέλω να πω και πολλά πράγματα, εγώ 
απλούστατα θέλω να πω το  εξής , ότι εγώ έφυγα από  τη  
Διοικούσα το  2008, τέλος  του  ’08 και ήξερα ότι το  ΤΕΕ  είναι ο  
νομικός  σύμβουλος  της  πολιτείας , σύμβουλος  πολιτείας  και 
όταν  γύρισα βρήκα μια δημόσια υπηρεσία. Η  οποία εκτελεί 
εργασίες  που  είναι η  δουλειά της  Πολεοδομίας , είναι δουλειά 
της  Εφορίας , είναι δουλειά…, τι δουλειά έχει το  ΤΕΕ  να τα 
κάνει όλα αυτά, εγώ δεν  έχω καταλάβει τελικά. Του  Στρίτζη , 
συγγνώμη  τώρα καλά το  είπες  εσύ , του  Στρίτζη  δουλειές  είναι 
αυτές  τώρα; Δεν  έχω καταλάβει τώρα, το  κεντρικό τώρα έχει 
κάνει το  Επιμελητήριο  να βγάζει άδειες, να κάνει αυτά, να 
κάνει, τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή ; 
 Και δεν  είναι δηλαδή  μόνο  έλλειψη  υπαλλήλων  που  
σαφώς  είχαμε  εδώ 5-6 υπαλλήλους  που  ήτανε  πολύ  έμπειροι, 
χωρίς  να θέλω να προσβάλλω τα νέα παιδιά, αλλά βέβαια 
είχαμε  υπαλλήλους  που  ήτανε  από  το  ’74, από  το  ’75 μέχρι 
και το  2008. Οι ίδιοι ξέρανε τα πάντα και δεν  ήτανε…, δηλαδή  
είχαμε  6-7 υπαλλήλους  εμπειρότατους , χωρίς  να έχουμε  το  
βάρος  που  έχουμε  τώρα. Και τώρα έχουμε  νέα παιδιά τα οποία 
δεν  μπορούμε  και να πληρώσουμε  και κάνουνε  τελικά τη  
δουλειά που  έπρεπε να την  κάνει κανονικά η  Πολεοδομία ή  
δεν  ξέρω ποια υπηρεσία. Εκεί είναι εμένα η  απορία μου , δεν  
μπορώ να το  καταλάβω αυτό  το  πράγμα και κανονικά δεν  θα 
έπρεπε να το  δεχθούμε . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Προχθές  που  ήρθε το  είπε, βρήκε  καινούριο  
ρόλο για το  Επιμελητήριο , αυτό  που  είπε. 
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Μπορεί να βρήκε  καινούριο  ρόλο για το  κεντρικό 
Επιμελητήριο , να πάει να τα κάνει στο  κέντρο  αυτά, που  έχει 
υπαλλήλους , που  έχει κόσμο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εσείς  νομίζετε  ότι το  λέω ψέματα που  τους  
έψαχνα, εγώ προκαλώ, εύχομαι να μην  έχετε κανένα νομικό  
πρόβλημα στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και να ψάχνετε. 
Πηγαίνετε  να βρείτε τη  Μεθυμάκη, πιο  εύκολο  είναι να σου  
κάτσει το  6άρι στο  τζόκερ παρά να βρεις  δικηγόρο  εκεί πέρα. 
Δεν  μπορείς  να τους  βρεις  και δεν  το  λέω εγώ, η  Αρετή  η  
καημένη  μου  λέει Κώστα τι να σου  πω, δεν  μπορούμε  να τους  
βρούμε  και μας  λένε  πηγαίνετε στους  ιδιώτες  δικηγόρους . 
Αυτό  είναι ανήθικο  τελεία και παύλα. Είναι ανήθικο , διότι εγώ 
δεν  φτάνει ρε  που  με  απολύουνε  πάω και τους  λέω, ρε  παιδιά 
τι είναι εδώ, δεν  το  ξέρουμε αυτό  και αφού  τους  αποδείχνω ότι 
η  εργασιακή  μου  σχέση  δεν  μπορεί να με  απολύσουνε, α, 
σοβαρά λέει; Για στείλτε  μου  σε  εμένα. Εγώ μωρέ  θα στο  
στείλω αλλά αυτό  είναι καπηλεία, διότι το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  εμείς  τους  πληρώνουμε  και δεν  κάνουνε  το  
στοιχειώδες , να ξέρουν ότι όταν  απολυθεί ένας  συνάδελφος  
μηχανικός , να του  πουν  τουλάχιστον  μη  διεκδικήσεις  γιατί δεν  
μπορείς  να βρεις  τίποτα.  Να σου  πουν  ποιος  είναι ο  νόμος . 
 Με  αυτή  την  έννοια θέλω να πω το  εξής , έχω ψηφίσει 
πολλές  φορές  προϋπολογισμούς  σε  διάφορα σωματεία που  
έχω εκλεγεί των  50 δραχμών , των  100 δραχμών , των  1.000 
δραχμών , έχω καταψηφίσει προϋπολογισμούς  πάρα πολλές  
χιλιάδες  ευρώ, για ένα θέμα, ξεκαθαρίζουμε . Δεν  βάζουμε  
κανένα θέμα διαχείρισης , τελειώνω με  αυτό , τα παιδιά κάνουν  
τη  δουλειά τους  με  τον  καλύτερο  τρόπο  και η  συναδέλφισσα 
εδώ και όλοι οι συνάδελφοι που  είναι εκεί πέρα, τελεία για να 
μην  το  ξανακουβεντιάσουμε  ποτέ . Όμως  καταψηφίζουμε  γιατί 
ένας  που  ξέρει να διαβάσει, όχι ότι ξέρω εγώ, αυτό  εδώ πέρα 
είναι μία αξονική  τομογραφία, είναι μία μαγνητική  που  δείχνει 
που  πας . Πέντε  πραγματάκια δηλαδή  εδώ πέρα. 
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 Πρώτον , και δεν  είναι τυχαία η  ερώτηση  που  έκανα, όταν  
μου  λέει εμένα η  συνάδελφος  ότι έχει να πληρωθεί η  άλλη 
δέκα μήνες , εγώ αν  ήμουνα Πρόεδρος  παιδιά θα είχα 
παραιτηθεί. Εγώ δεν  θέλω να κάνετε  αυτό  που  θα έκανα εγώ, 
αν  ήμουνα στην  Αντιπροσωπεία όταν  θα ερχότανε ο  Στρίτζης  
θα του  έβαζα μπανανόφλουδες  κάτω να σπάσει τη  λεκάνη του . 
Θα του  το  έκανα όχι για τίποτα άλλο, θα οργάνωνα την  πάλη 
των  εργαζομένων , μόλις  έρχονται  οι Πρόεδροι από  πάνω, να 
μπει μπροστά ο  Πρόεδρος  που  εγώ πιστεύω και το  λέω 
αλήθεια ότι παλεύει για να λυθεί το  πρόβλημα, μόλις  έρθουνε 
οι Πρόεδροι από  πάνω να κατεβούμε  και να τους  γιουχάρουμε . 
Ότι εδώ είναι απλήρωτοι, εδώ παιδιά έπαιρνα τον  Χριστόφορο  
το  συνάδελφο  και ντρεπόμουνα να του  ζητήσω πληροφορίες , 
μου  λέει έφυγα γιατί δεν  είχανε να με  πληρώσουνε. 
 Και ρωτάω τώρα εγώ, τι κάνουμε  εμείς  εδώ όταν  εμείς  
έχουμε  εργαζόμενους  με  εργασιακή  σχέση  χειρότερη  από  την  
γαλέρα. Πώς  είναι δυνατόν  ρε  παιδιά εγώ ο  Κώστας  ο  
Ξυλούρης  και ο  Φανουράκης  ο  Κώστας , να ψηφίσουμε  αυτό  το  
πράγμα; Καλιά να την  κόψω τη  χέρα μου  να πω ότι θα την  
βάλω στο  φούρνο  να την  φάνε οι μύγες . Όχι γιατί είναι πολλά 
ή  γιατί είναι λίγα, διότι αν  το  εγκρίνουμε  αυτό , αυτόματα 
δεχόμαστε  ότι η  συναδέλφισσα η  Εμμανουέλλα απαγορεύεται 
να κάνει παιδί στη  ζωή  της . Είναι απλό δηλαδή  και σας  καλώ 
να το  καταψηφίσουμε , όχι γιατί έχει διαχειριστικά λάθη  ή  δεν  
έχει καλή  πρόθεση , είναι ανήθικο  μόνο  και μόνο  που  ζητάμε  
από  συνάδελφους  δικούς  μας  να δουλεύουνε χωρίς  να 
πληρώνονται ρε  παιδιά. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ο  ισολογισμός  λέει αυτό  το  πράγμα; 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Βεβαίως , όταν  δέχεσαι αυτή  τη  λογική , όταν  την  
έχεις  τη  λογική  αυτή  τι κάνεις ; Διαχειρίζεσαι τη  μιζέρια. Εγώ 
αυτή  τη  μιζέρια, γι ’  αυτό  είπα ότι δεν  βάζω θέμα διαχείρισης  
ότι τρώνε  τα λεφτά, αυτά τα λεφτά είναι, όμως  όταν  το  δέχεσαι 
Φανή αυτό  το  πράγμα σημαίνει ότι εγώ θεωρώ σαν  δεδομένο 
ότι δεν  μπορώ να την  πληρώσω, άρα διαχειρίζομαι  τα 
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υπόλοιπα και λέω παράδειγμα, δεν  θα έλεγα αλλά θα στο  πω. 
Λέει εδώ για παράδειγμα, λέει δεν  μπαίνω σε  λεπτομέρειες , 
λέει, φιλοξενίες  και δεξιώσεις  30.000, οργάνωση  συνεδρίων  
35.000 και εκτυπώσεις  40.000. Μιλάμε  για ένα ποσό  σοβαρό , 
εγώ δεν  μπαίνω ούτε  καν  σε  αυτή  τη  λεπτομέρεια. Το  γεγονός  
μόνο  των  εργασιακών  σχέσεων  που  διέπεται από  τις  αμοιβές  
αυτές , διότι από  εδώ είναι η  κόκκινη  κλωστή  που  τα δένει όλα 
αυτά, εμάς  δεν  μας  επιτρέπει νομίζω κατά τη  γνώμη  μου , να 
το  δεχθούμε . 
 Και κατά δεύτερον  θα έλεγα αυτά που  είπε ο  Βαϊλάκης  
ότι τι δουλειά κάνει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , γιατί τα κάνει 
κ .λ .π ., αλλά είναι αλλουνού  παπά Ευαγγέλια. Εγώ σας  
προτείνω παιδιά για λόγους  μόνο  και μόνο  ευθιξίας  δηλαδή  
απέναντι στο  θέμα το  εργασιακό  των  παιδιών , να 
καταψηφίσουμε  τον  προϋπολογισμό , να τον  επιστρέψουμε  σαν  
απαράδεκτο, να βάλουμε  όρο  ότι θα εξασφαλιστούν  όλοι οι 
εργαζόμενοι που  δουλεύουν , θα έχουν  μόνιμη  εργασιακή  
σχέση  με  όλα τους  τα δικαιώματα με  ότι προβλέπει ο  νόμος  
και μετά τα υπόλοιπα να τα συζητήσουμε . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Αυτό  γράψε  το  σε  ένα ψήφισμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Κασαπάκης  
παρακαλώ. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Γύρω από  το  θέμα όσον  αφορά τα εργασιακά 
υπάρχει και το  προηγούμενο, ότι αν  κάποια στιγμή  αν  θέλετε  
εκβιάσουμε  δεν  γίνεται τίποτα. Ιστορικά θα αναφερθώ στο  
γεγονός  διότι καλά ή  κακά τυγχάνει να είμαι ίσως  και από  τους  
παλαιότερους  στο  Επιμελητήριο  εκλεγμένος . Ο  Κατσιδονιώτης  
ο  Μανόλης  όταν  πρωτοξεκίνησε εδώ είχε πάρει μεταγραφή  
από  τους  εργολάβους , την  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ . Κάποια στιγμή  
λοιπόν  ήταν  κάπως  μπερδεμένα πάλι τα πράγματα και έρχεται 
ο  τότε  Πρόεδρος  που  έγινε  και μετά Υπουργός , όχι ο  Λιάσκας , 
του  ΠΑΣΟΚ , Κουλουμπής , και του  λέει, Πρόεδρε εδώ έχω ένα 
χρόνο  να με  πληρώσουνε, λέει τι είναι αυτά τα πράγματα; 
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Κάνε μήνυση  στο  Επιμελητήριο . Έκανε  μήνυση  στο  
Επιμελητήριο  ο  Μανόλης  τότε  που  είμαστε  στο  Επιμελητήριο . 
Κάνε μήνυση  στο  Επιμελητήριο , έκανε  μήνυση  ο  Μανόλης  ο  
Κατσιδονιώτης  στο  Επιμελητήριο  και μετά τα πράγματα 
λυθήκανε . 
 Δηλαδή  κάποια προσπάθεια πρέπει να γίνει, δυστυχώς  ή  
ευτυχώς  φώναζα και φωνάζαμε  και κάποιοι άλλοι, βλέπαμε  ότι 
κάποια στιγμή  τελειώνουνε αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
ήτανε  εδώ και οι κατά καιρούς  διοικήσεις  έλεγαν  άσε  το  για 
μετά, την  καυτή  πατάτα για μετά. Φτάσαμε  στο  απροχώρητο, 
δηλαδή  το  Επιμελητήριο  έχει μία συνέχεια είτε μας  αρέσει είτε 
δεν  μας  αρέσει. Τα σφάλματα των  προηγούμενων  τα 
πληρώνουν  οι τωρινοί και πάει λέγοντας . 
 Καμιά φορά λοιπόν  όταν  λέμε  ορισμένα πράγματα, να 
μην  θεωρείτε ότι είναι λαϊκισμοί ή  δεν  ξέρω εγώ τι 
ρομαντισμοί. Αυτό  το  πρόβλημα με  τους  εργαζόμενους  ήδη  το  
ξέραμε , ήδη  το  λέγαμε , παιδιά τι θα γίνει, παίρνει σύνταξη  ο  
ένας , παίρνει σύνταξη  ο  άλλος  και κανείς  μα κανείς  από  τις  
διοικήσεις  και τους  υπεύθυνους , όχι σημερινή διοίκηση  η  
προηγούμενη δεν  ενδιαφερότανε . Να που  φτάσαμε , ορισμένα 
πράγματα λοιπόν  χρειάζεται να πάνε και στην  άκρη , ίσως  κατά 
κάποιο  τρόπο  να έχει δίκιο  και ο  Ξυλούρης , να πει ρε  παιδιά, 
γιατί αν  δεν  απειλήσεις  στην  Ελλάδα δυστυχώς  όλοι ξέρουμε 
πως  λειτουργούν  τα πράγματα. Δεν  είναι δυνατόν  αυτοί στην  
Αθήνα μια ζωή  να χρειάζονται εκβιασμό , εκβιασμό  – εκβιασμό . 
 Όσον  αφορά βέβαια, εγκρίνω και επαυξάνω και εγώ αυτά 
που  λέει ο  Ξυλούρης , δεν  υπάρχει περίπτωση  ότι γίνεται 
σπατάλη , αλλά δεν  μπορώ να εγκρίνω και το  θέμα όσον  
αφορά, το  μοναδικό θέμα που  καταψηφίζω τα έξοδα της  
πίττας . Διότι για μένα η  πίττα είναι ένα βαρυσήμαντο  γεγονός , 
που  μιλάει μόνο  ο  Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου , δέκα 
συνάδελφοι, δέκα συναδέλφοι. Θέλουμε  να βραβεύσουμε  
οποιοδήποτε ; Με  γεια του  με  χαρά του . Στην  Αθήνα 
επανειλημμένα έχω βρεθεί, όταν  ο  Πρόεδρος  κάνει το  κόψιμο  
της  πίττας , γίνονται  βαρυσήμαντες  δηλώσεις  από  τον  Πρόεδρο  



   σελίς  77           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 

και παραβρίσκονται και Υπουργοί και όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς  
δυστυχώς  το  θεσμό  αυτό  το  κόψιμο  της  πίττας… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι άμα έχετε 
κουραστεί να διακόψουμε . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Το  κόψιμο  της  πίττας  το  κάναμε  δεν  ξέρω και 
εγώ, κουκλοθέατρο . Εκδηλώσεις  ναι, κόψιμο  πίττας  όμως  όχι. 
Και για να επανέλθω πάλι, και πέρυσι με  τους  δασκάλους  μας  
είπανε την  ιστορία της  ζωής  τους , γιατί δηλαδή ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Με  τον  Αλεξίου ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Με  τον  Αλεξίου  ναι.  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ολοκλήρωσες  συνάδελφε ; 
Συνάδελφε  Πρόεδρε  θέλεις  να δευτερολογήσεις ;  Συγγνώμη , 
θέλεις  να δευτερολογήσεις ; Ωραία, ο  συνάδελφος  Ινιωτάκης . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Δεν  έχει κανείς  άλλος ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι δεν  υπάρχει άλλος , όχι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Παιδιά να είναι ξεκάθαρα τα 
πράγματα, όπως  το  είπε ο  Κώστας  είναι μία τομογραφία, είναι 
μία ακτινογραφία. Τα 30 χιλιάρικα π .χ. που  βάζουμε  στα 
συνέδρια, δεν  είναι ότι θα κάνουμε  30 χιλιάρικα συνέδρια, 
πέρυσι είχαμε  βάλει π .χ. 40 και δεν  κάναμε  και συνέδριο  
κανένα και μπορεί να περίσσεψαν  όλα ή  να είναι 2-3 χιλιάδες . 
 Κάνεις  μία πρόβλεψη  και λες , βάζω αυτό  το  ποσό  ώστε 
να μην  χρειάζεται να πάω σε  τροποποίηση  από  εδώ και 
τροποποίηση  από  την  Αθήνα και να αφήσω 8 μήνες , 10 μήνες  
ξέρω εγώ ενδεχομένως απλήρωτους  είτε τα παιδιά είτε 
οποιονδήποτε . Οπότε  όλα τα φουσκώνεις , τις  μισθοδοσίες , τις  
εισφορές  του  ΙΚΑ , ενώ τις  ξέρεις  πάνω – κάτω πόσες  είναι 
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ακριβώς , τις  φουσκώνεις  και αυτές  και γι ’  αυτό  φουσκώνει και 
γίνεται 1,5 εκατομμύριο  ή  1.400.000 που  είναι φέτος . 
 Φέτος  τις  μικρύναμε  όλες  από  λίγο  και αφήσαμε  πάνω – 
κάτω περίπου  την  ίδια λογική  που  είχε και πέρυσι και 
πρόπερσι ο  σχεδιασμός  μας . Όμως  το  να μην  το  ψηφίσεις  δεν  
έχει καμία σχέση  με  όλα αυτά που  είπες  Κώστα, μπορείς  
βεβαίως  να πεις  και να συμφωνήσω και να προσυπογράψω 
και σε  αυτά που  είπες  εσύ  και σε  αυτά που  είπε ο  Βαϊλάκης , 
ακριβώς  να βγάλουμε  σήμερα μία ανακοίνωση  να την  
υπογράψουμε  όλοι. Όμως  αν  δεν  τον  ψηφίσουμε , ας  πούμε  ότι 
μπορούσαμε  όλες  οι παρατάξεις  να πούμε  σήμερα δεν  τον  
ψηφίζουμε  ρε  παιδί μου  τον  προϋπολογισμό , να κηρύξουμε  
επανάσταση . Αυτό  είναι που  θα διώξει και τα παιδιά αυτά και 
που  θα αφήσει απλήρωτους  τους  εργαζόμενους  τους  μόνιμους  
και που  θα κλείσει το  Επιμελητήριο , τη  λειτουργία του  
συνολικά. Τόσο  απλά. 
 Αν  θέλουμε  λοιπόν  να είμαστε  υπεύθυνοι, εάν  υπάρχει 
οποιοδήποτε  ζήτημα στον  προϋπολογισμό  ότι κάνετε  λάθος  
εκτίμηση , δεν  βάζετε  σωστά λεφτά εκεί ή  δεν  βάζετε  εκεί, 
όπως  ο  Γιάννης  εγώ δεν  θέλω να ψηφίσω τις  πίττες  ρε  παιδί 
μου . Είναι μία αντίληψη  η  οποία λέει, εγώ δεν  θέλω να κάνετε  
αυτού  του  τύπου  τις  εκδηλώσεις . Το  καταλαβαίνω, όμως  για το  
πολιτικό  ζήτημα να λες  καταψηφίζω στο  σύνολο  τον  
προϋπολογισμό , υπάρχει ένα θέμα το  οποίο  νομίζω 
τουλάχιστον  δεν  ανταποκρίνεται την  ακρίβεια και στην  
ειλικρίνεια με  την  οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε  τα 
ζητήματα στο  θέμα της  πορείας  και της  διαχείρισης  των  
οικονομικών  του  Επιμελητηρίου . 
 Υπό  αυτή  την  έννοια σας  καλώ βεβαίως  αγαπητοί 
συνάδελφοι να τον  υπερψηφίσετε  όλοι. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Συγγνώμη  Πρόεδρε όχι ότι θέλω…, επειδή το  
έχουμε  πει εκατοντάδες  φορές  αυτό  το  πράγμα θέλω να πω το  
εξής , συγγνώμη  αυτό  είναι πραγματικά… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Ξυλούρης . 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Προσέξτε, άκουσέ  με  Αντώνη επειδή ήσουνα και 
υψηλός  πολιτικός  Προϊστάμενος . Αυτός  ο  φόβος  ξέρεις  είτε 
στη  Βουλή , αν  δεν  ψηφίσεις  τον  προϋπολογισμό  είτε στο  βήμα 
αν  δεν  τον  ψηφίσεις  θα κοπούν  τα μαρούλια του  Δημάρχου 
πρέπει να το  ξεπεράσουμε . Ο  προϋπολογισμός  έχει το  
δικαίωμα και υποχρέωση  είτε υπέρ είτε κατά είτε λευκό , δεν  
παίρνει εκβιαστικά σταματάει και απολύονται , αυτό  είναι 
υποκριτικό και δεν  ισχύει. Ίσα – ίσα που  ενισχύει άμα τον  
καταψηφίσεις  σαν  απαράδεκτο, να τους  αναγκάσεις  να 
προσλάβουνε  και άλλους . 
 Δηλαδή  θέλω να πω μη  βάζουμε  τώρα και εκφοβισμούς  
ότι άμα δεν  ψηφίσουμε  δεν  θα κοιμηθεί ο  Σπρίτζης , ας  μην  
κοιμηθεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι νομίζω, ένα 
λεπτό , συνάδελφε  Ξυλούρη . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ορίστε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Νομίζω ότι ο  καθένας  είπε 
την  άποψή  του , εγώ αν  κατάλαβα καλά ο  Επίτροπος  δεν  
μπορεί να εγκρίνει δαπάνες  αν  δεν  έχεις  εγκεκριμένο  
προϋπολογισμό , απλά είναι τα πράγματα, θα μείνουν  
απλήρωτοι, είναι απλά τα πράγματα. Από  ‘κει και πέρα το  
Σώμα θα αποφασίσει. 
 Συνάδελφοι μετά τη  συζήτηση  και τις  ερωτήσεις  κ .λ .π ., 
τίθεται στην  κρίση  του  Σώματος  η  υπερψήφιση  ή  όχι του  
απολογισμού  και του  ισολογισμού  2011 και στη  συνέχεια του  
προϋπολογισμού , μπορεί να είναι και χωριστά, αλλά 
απολογισμός  – ισολογισμός  του  ’11 είναι περίπου  το  ίδιο  
πράγμα; Θέλετε  χωριστά; Χωριστά, χωριστά τρεις  
ψηφοφορίες . 
 Απολογισμός  του  ’11, τέσσερα νούμερα είπε η  κοπέλα 
προηγουμένως , ποιοι υπερψηφίζουν ; Απολογισμός  του  ’11, 
μέτρα σε  παρακαλώ Γιάννη. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Θα παρακαλέσω να μην  ανεβοκατεβάζετε, 
τουλάχιστον  την  ώρα της  ψηφοφορίας  να είστε  σοβαροί.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Απολογισμός  του  ’11 
υπερψηφίζουν ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  30. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 30, ποιοι καταψηφίζουν  
απολογισμό  του  ’11; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  2. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  2, ποιοι λευκό ;  1, λευκό  – 
παρών  1.  Συνεπώς  εγκρίνεται ο  απολογισμός  του  2011 και 
πάμε  στον  ισολογισμό  του  2011. 
 Ισολογισμός  του  2011, ποιοι υπερψηφίζουν ; Ισολογισμός  
του  ’11, ισολογισμό , δεν  φτάσαμε  προϋπολογισμό  ακόμα, 
ισολογισμός  του  ’11, ψηφίζουνε  ισολογισμό  του  ’11 30 έτσι; 
Ποιοι καταψηφίζουν  τον  ισολογισμό  του  2011; 2, ποιοι παρών   
και λευκό ; Ένας . 
 Συνεπώς  υπερψηφίζεται ο  ισολογισμός  του  2011. 
 Πάμε  στον  οικονομικό προϋπολογισμό  χρήσεως  2012, 
ποιοι υπερψηφίζουν  τον  προϋπολογισμό  του  2012; 
Υπερψηφίζουν  30, ποιοι καταψηφίζουν  τον  προϋπολογισμό  
του  2012; 2, φαντάζομαι  ότι το  χέρι είχε  τραβηχτεί, ποιοι 
καταψηφίζουν ; 2 έτσι; Πάμε  ποιοι λευκά – παρών ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Εγώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένας , συνεπώς  
υπερψηφίζεται ο  προϋπολογισμός  χρήσεως  του  2012. 
 Μετά την  υπερψήφιση  απολογισμού  – ισολογισμού  του  
’11 και προϋπολογισμού  του  ’12, πάμε  στο  επόμενο  θέμα.            
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ΘΕΜΑ  5ο  
 

Συμπλήρωση  και αντικατάσταση  εισηγητών  του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπορείτε να ησυχάσετε ; 
Έχουμε  δύο  θέματα ακόμα, το  ένα θέμα είναι συμπλήρωση  και 
αντικατάσταση  εισηγητών  του  Πειθαρχικού Συμβουλίου , μα θα 
με  ακούτε ; Βρε  παιδιά ησυχάστε  δεν  θα μπορώ να μιλήσω 
αύριο , συμπλήρωση  και αντικατάσταση  εισηγητών  του  
Πειθαρχικού  Συμβουλίου  του  Τμήματος , είναι ένα θέμα που  το  
ταλανίζουμε  εδώ και 8 μήνες , το  είχαμε  Πρόεδρε παραπέμψει 
και στη  Διοικούσα Επιτροπή , δεν  ξέρω αν  η  Διοικούσα 
Επιτροπή  έκανε  κάτι και δεν  ξέρω αν  και απόψε  μπορούμε  να 
κάνουμε  κάτι. 
 Υπάρχουν  από  τις  παρατάξεις  προτάσεις ; Θέλουμε  
τουλάχιστον  έξι μέλη , λέγαμε  προηγουμένως  ότι κάποια 
θέματα πρέπει να παραπεμφθούν  στο  Πειθαρχικό  Συμβούλιο , 
σε  ποιους  παιδιά θα παραπεμφθούν ; Έχετε σκεφτεί ποιοι είναι 
οι εισηγητές ; Ελάχιστοι, σε  λίγο  δεν  θα έχουμε  εισηγητές . 
 Άρα πρέπει όλοι, όλες  οι παρατάξεις  να προτείνουν , 
μέλη  εισηγητές  μπορεί να είναι και μη  μέλη  της  
Αντιπροσωπείας . Έχετε  προτείνει ονόματα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι, (…) Πρόεδρε τα έχει βρει και 
θα στα δώσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν  τα έχουμε  έτσι; Οπότε  
θα τα πάμε , θα τα ζητήσω και θα τα φέρω για…, ωραία. 
Συνάδελφοι δεν  τελειώσαμε .  (αλλαγή κασέτας) 
 

ΘΕΜΑ  6ο  
 

Ρυθμιστικό σχέδιο  Ηρακλείου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε  Σγουρέ . 
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ΣΓΟΥΡΟΣ:  Συνάδελφοι πριν  μπω στο  θέμα της  εισήγησής  
μου… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορείτε να ησυχάσετε  να 
ακούσουμε ; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Θα ήθελα συμπληρωματικά να πω δυο  πράγματα 
σε  σχέση  με  αυτά που  ειπώθηκαν  στο  πρώτο  θέμα, ίσως  ήτανε  
μία μικρή  παράληψη  το  ότι δεν  τοποθετήθηκα τότε . 
 Ετοιμάζεται ένα διήμερο  για βιοκλιματική  αρχιτεκτονική  
αρχές Μαΐου . Έχει ήδη  υπάρξει μέχρι τώρα αρκετή συζήτηση  
με  τους  ανθρώπους  οι οποίοι θα έρθουνε. Μας  ενδιαφέρει 
αυτό  το  διήμερο  για βιοκλιματικό  σχεδιασμό  να έχει ένα 
χρήσιμο  αποτελεσματικό περιεχόμενο . Δηλαδή  όταν  τελειώσει 
να έχουνε γίνει δύο  εργαστήρια που  θα επιτρέπουνε  στους  
συναδέλφους  να χρησιμοποιήσουν  εργαλεία που  σχετίζονται 
με  σχεδιαστικές  προσεγγίσεις  πάνω στα ζητήματα του  
παθητικού  σχεδιασμού. 
 Ξέρετε πάρα πολύ  καλά ότι ο  ΚΕΝΑΚ  για τον  οποίο  
βέβαια νομίζω ότι κάποια στιγμή  πρέπει να κάνομε  μία 
συζήτηση , είναι ένας  κανονισμός  ο  οποίος  εκτός  από  τις  
θετικές  του  προβλέψεις  έχει φτάσει στο  σημείο  να προβλέπει 
μελέτες  θέρμανσης  και κλιματισμού , ακόμα και σε  κτίσματα 
60-70 τετραγωνικών . Νομίζω ότι αυτά δεν  είναι σοβαρά 
ζητήματα κατά την  άποψή  μου  την  προσωπική . 
 Από  την  άλλη  πλευρά το  βιοκλιματικός  σχεδιασμός  και 
γενικότερα όλα τα ζητήματα που  σχετίζονται με  βιοκλιματικές  
προσεγγίσεις  και ιδιαίτερα το  ζήτημα του  παθητικού  
σχεδιασμού που  δεν  κοστίζει τίποτα και δεν  χρειάζεται 
εξοπλισμούς , είναι ένα ζήτημα το  οποίο  επιδεικτικά επειδή 
ακριβώς  δεν  σχετίζεται άμεσα με  την  αγορά, έχει 
αποσιωπηθεί. Δεν  υπάρχει ευρωπαϊκή  οδηγία αυτή  τη  στιγμή  
δεν  υπάρχουν…, η  European (…) όπως  λέμε  για το  ζήτημα η  
ευρωπαϊκή  επιτροπή  δεν  ενδιαφέρεται για το  ζήτημα αυτό , 
τους  ενδιαφέρουνε οι ΑΠΕ , τα φωτοβολταϊκά και οι 
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ανεμογεννήτριες . Νομίζω όμως  ότι στην  Ελλάδα του  νότου  
που  έχει μια πολύ  μεγάλη παράδοση  πάνω σε  σχετικά 
ζητήματα, υπάρχει μία εμπειρία, υπάρχει μία προβληματική  
για πάρα πολλά χρόνια. Εμείς  νομίζω ότι έχουμε  κάθε λόγο  να 
υπερασπιζόμαστε  την  προσέγγιση  ενός  σχεδιασμού, ο  οποίος  
πραγματικά θα εισάγει τα στοιχεία, μπορεί να είναι χρήσιμα 
για τον  καθένα χωρίς  να έχουνε κόστος . 
 Νομίζω λοιπόν  ότι αυτή  τη  διημερίδα Πρόεδρε πρέπει να 
το  αναφέρουμε , γιατί εμείς  θέλουμε  να αφήσει ένα θετικό  ίχνος  
και να βοηθήσει τους  συναδέλφους , αυτή  την  περίοδο  που  
υπάρχει μία αναζήτηση  πάνω σε  ζητήματα και εναλλακτικού  
σχεδιασμού. Και από  την  άλλη μεριά θέλω να σας  ενημερώσω 
ότι σήμερα κατά σύμπτωση  μας  ενημέρωσαν  από  το  κεντρικό 
Υπουργείο  Πολιτισμού , ότι στη  νέα ημερήσια διάταξη  για την  
κήρυξη , συγκεκριμένα είχαμε  ζητήσει τώρα και 8 μήνες  όπως  
ξέρετε το  ζήτημα της  κήρυξης  του  ηρώου , είχαμε  υποστήριξη  
πάρα πολύ  με  άλλους  8 φορείς  της  πόλης  τη  διαδικασία της  
κήρυξης  του  ηρώου  στην  πλατεία Ελευθερίας . Μας  είπαν  ότι 
τελικά μετά από  8 μήνες  συζήτησης , το  θέμα δεν  πήγε  για 
συζήτηση  στο  Κεντρικό  Συμβούλιο  Μνημείων . Ήδη  από  αύριο  
εγώ πρότεινα να επανεργοποιηθεί πάλι το  συντονιστικό . 
 Είναι σαφές  ότι η  λογική  της  προστασίας  στο  Κεντρικό  
Υπουργείο  Πολιτισμού  και στις  θεσμικές  εκφράσεις  της  
πολιτείας , πρέπει να διατρέχεται μόνο  από  συμφέροντα. Όταν  
δεν  υπάρχουν  συμφέροντα τα πράγματα πρέπει να αφεθούνε 
να γίνουνε  όλα συντρίμμια. Αυτά ενημερωτικά πριν  το  θέμα 
του  ρυθμιστικού . 
 Όπως  ξέρετε τον  Ιούνιο  του  2011 παραδόθηκε  η  πρώτη  
φάση , δηλαδή  η  φάση  της  ανάλυσης , της  ομάδας  της  Κας  
Καραθανάση  η  οποία έχει αναλάβει την  εκπόνηση  του  
ρυθμιστικού  Ηρακλείου . Το  ΤΕΕ  κλήθηκε  από  τότε , από  τον  
Ιούλιο  που  ξεκίνησε  η  διαβούλευση  να συμμετέχει στην  
δημόσια συζήτηση . Η  δημόσια συζήτηση  αυτή  ξεκίνησε  στα 
τέλη  του  Ιούλη  του  2011, το  ΤΕΕ  συμμετείχε  συστηματικά και 
ολοκληρώθηκε  λίγο  πριν  τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα από  
πλευράς  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  είχα οριστεί εγώ ως  
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εκπρόσωπός μας  στην  Επιτροπή  Διαβούλευσης . Εγώ 
θεώρησα ότι το  πράγμα έπρεπε να αποκτήσει μία μεγαλύτερη  
ευρύτητα και έτσι πρότεινα στη  Διοικούσα να συγκροτηθεί 
εσωτερικά στο  Επιμελητήριο  μία 5μελής  ομάδα συναδέλφων , η  
οποία θα αναλάβει να κάνει την  επεξεργασία της  θέσης , 
συμμετέχοντας  ενεργά παράλληλα και στη  διαβούλευση , την  
οποία παρουσιάσαμε  τελικά το  Δεκέμβριο . 
 Έτσι λοιπόν  με  την  πρότασή  μου  τότε  το  Σεπτέμβριο  του  
2011 συγκροτήθηκε  μία 5μελής , την  οποία συμμετείχε  εκτός  
από  μένα η  συνάδελφος  η  Βάνα η  Σφακιανάκη μέλος  της  
Διοικούσας , η  Κική  η  Κοιλάδη  η  οποία είναι η  συντονίστρια της  
Μόνιμης  Επιτροπής  Πολεοδομίας  και Χωροταξικού  
Σχεδιασμού, η  Φανή η  Κουτσουμπού , η  Πρόεδρος  του  
Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων  Νομού  Ηρακλείου , γιατί φανταστείτε  
ότι ο  Σύλλογος  Νομού  Ηρακλείου  Αρχιτεκτόνων  δεν  είχε καν  
κληθεί στη  διαβούλευση , το  αφήνω ασχολίαστο , μπορεί να το  
σχολιάσει η  Φανή στη  συνέχεια. Και ο  συνάδελφος  με  πολύ  
μεγάλη εμπειρία σε  πολεοδομικές  μελέτες  και σε  προσέγγιση  
γενικά ζητημάτων  διευθέτησης  του  χώρου , ο  Γιώργος  ο  
Πετράκης . 
 Στη  διάρκεια αυτής  της  διαβούλευσης  εξελίχθηκε  
παράλληλα και μία δική μας  συνάντηση  στο  χώρο  του  
Επιμελητηρίου  και τελικά στις  16 του  Δεκέμβρη  σε  αυτή  την  
αίθουσα με  καλεσμένους  όλους  όσους  συμμετείχαν , έγινε  η  
παρουσίαση  των  πορισμάτων  των  θέσεων  της  πρώτης φάσης  
και απ ’  ότι γνωρίζω αυτή  την  περίοδο , γι ’  αυτό  ζήτησα από  τη  
Διοικούσα να μπει το  θέμα στην  Αντιπροσωπεία, πρέπει να 
αποσταλεί το  υλικό  αυτό  από  τους  αντίστοιχους  φορείς  στην  
Αθήνα, ούτως  ώστε να προχωρήσει η  επεξεργασία της  
δεύτερης  φάσης . 
 Δεν  ξέρω αν  έχετε πάρει το  κείμενο  το  οποίο  ζήτησα να 
μοιραστεί, είναι ένα κείμενο  στο  οποίο  γίνεται μία συνθετική  
παρουσίαση  των  θέσεων  που  προκύψανε  και 
σχηματοποιηθήκανε  στη  διάρκεια αυτής  της  διαβούλευσης . 
Θέλαμε  να έχει τη  μέγιστη  δυνατή  αντιπροσωπευτικότητα η  
θέση  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  για ένα τόσο  μεγάλο, 
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σοβαρό  και σπουδαίο  ζήτημα, το  οποίο  σε  λίγο  καιρό  ίσως  θα 
είναι Προεδρικό  Διάταγμα και θα αποτελεί ένα εργαλείο . Κατά 
την  άποψή  τη  δικιά μας  ένα εργαλείο  χρήσιμο  για να πιέσουμε  
σε  μία θετική  κατεύθυνση  την  εξέλιξη των  ζητημάτων  των  
σχετικών . 
 Σταθήκαμε  ιδιαίτερα στο  ζήτημα των  κατευθύνσεων  που  
πρέπει να έχει ο  σχεδιασμός , ως  επίπεδο  σχεδιασμού,  
υποκείμενο  ενός  περιφερειακού  σχεδιασμού, ο  οποίος  
υπάρχει και εν  πάση  περιπτώσει πρέπει να συμπορεύεται  μαζί 
του  και μας  ενδιέφερε  βέβαια ιδιαίτερα να σταθούμε  σε  
ζητήματα τα οποία έχουνε να κάνουνε  με  την  αναγνώριση  ενός  
τοπίου  σήμερα το  οποίο  μετασχηματίζεται με  δραματικό  
τρόπο . Τα ζητήματα είναι προφανές  της  ρύθμισης  του  χώρου , 
τα ζητήματα της  χωροταξικής  και της  πολεοδομικής  
οργάνωσης  μητροπολιτικών  περιοχών . Είναι ζητήματα τα 
οποία επηρεάζονται πάρα πολύ  από  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  
εξελίσσεται συνολικότερα η  κατάσταση  του  γενικότερου αν  
θέλετε  πολιτικού , παραγωγικού και κοινωνικού  
παραδείγματος . 
 Οι γενικές  κατευθύνσεις  που  διατυπώθηκαν  σε  αυτή  τη  
διαβούλευση  ήτανε  οι εξής . Καταρχήν  θελήσαμε  το  ρυθμιστικό 
Ηρακλείου  να εκφράζει μια αναφορά στην  αστική περιοχή  την  
ευρύτερη  της  πόλης  του  Ηρακλείου  και σε  καμία περίπτωση  να 
μην  προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά χωροταξικού  νομού , 
όπως  με  διάφορους  τρόπους  μέχρι τώρα υπήρχε  η  τάση  να 
έχει μορφοποιηθεί.  

Εάν  δείτε  τα όρια τα γεωγραφικά τα οποία 
περιλαμβάνονται στο  ρυθμιστικό Ηρακλείου  θα 
παραξενευτείτε, είναι σχεδόν  όλος  ο  Νομός  Ηρακλείου . Γιατί; 
Διότι μέσα από  τη  λογική  δώσε και εμένα μπάρμπα τα δυο  – 
τρία προηγούμενα χρόνια που  γινότανε η  διαβούλευση  για το  
ποιες  περιοχές θα περιληφθούνε τελικά σε  αυτό  το  υπό  
εκπόνηση  ρυθμιστικό, κατάφεραν  οι όμοροι δήμοι του  
Ηρακλείου  να ενσωματωθούν , αφήνοντας  απέξω κάποιους  
μακρινούς  δήμους , π .χ. τη  Βιάννο η  οποία είναι μία περιοχή  
όπως  ξέρετε η  οποία έχει ένα ιδιαίτερο  ζήτημα σε  ζητήματα 
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που  έχουνε να κάνουνε  με  την  εξέλιξή της  την  παραγωγική  και 
την  κοινωνική  τα τελευταία χρόνια. Αφήνοντας  ένα κομμάτι 
από  τη  Μεσσαρά και περιλαμβάνοντας  μία τεράστια περιοχή , η  
οποία δεν  έχει να κάνει μόνο  με  την  μητροπολιτική  περιοχή  
του  Ηρακλείου , αλλά έχει να κάνει ουσιαστικά με  το  
μεγαλύτερο  κομμάτι του  νομού . 

Εμείς  είπαμε  λοιπόν  ότι ένα ρυθμιστικό σχέδιο  εκ  των  
πραγμάτων  δεν  μπορεί να είναι χωροταξικό νομού , πρέπει να 
εστιάσει στην  μητροπολιτική  περιοχή  την  ευρύτερη  του  
περιφερειακού  κέντρου  του  σημερινού  της  Κρήτης . Μας  
ενδιαφέρουν  ιδιαίτερα τα ζητήματα τα αναλυτικά που  
σχετίζονται με  την  αναγνώριση  της  παραγωγικής  διάταξης της  
σημερινής , των  κοινωνικών  χαρακτηριστικών , αλλά και της  
πολιτισμικής  ταυτότητας  του  ευρύτερου χώρου  της  πόλης . Να 
έχουν  μία κατεύθυνση  που  να σχετίζεται με  την  ισχυρή  
επιλογή  του  περιφερειακού  χωροταξικού , για τη  δημιουργία 
ενός  πολυπολικού  μελλοντικού  οργανωτικού  σχήματος  σε  
επίπεδο  νησιού . 

Μας  ενδιαφέρουν  ιδιαίτερα τα ζητήματα που  έχουν  να 
κάνουν  με  την  αναγνώριση  και την  ανάλυση  της  ποιότητας  του  
οικιστικού  πλούτου  και όταν  λέμε  ποιότητα οικιστικού  πλούτου  
συνάδελφοι αναφερόμαστε  και στις  προβληματικές  ζώνες  που  
τον  αφορούνε και όπως  ξέρετε προβληματικές  ζώνες  δεν  είναι 
μόνο  οι περιοχές αυθαιρέτων , είναι οι περιοχές που  έχουν  να 
κάνουνε  με  καταλήψεις  ρεμάτων  ή  καταπατήσεις  των  αιγιαλών  
ή  καταστροφή  των  φυσικών  πόρων  μέσω της  οικοδόμησης  
δασικών  εκτάσεων  ή  ανάμιξη  και η  γειτνίαση  οχλουσών  
χρήσεων  με  περιοχές κατοικίας  και περιοχές αποκλεισμού  
ολόκληρων  ανθρώπινων  κοινοτήτων .  Όπως  πολύ  
χαρακτηριστικά ξέρετε είναι το  παράδειγμα της  φιλοξενίας  της  
στέγασης  των  συμπολιτών  μας  Ρομά στην  περιοχή  της  
Αλικαρνασσού , το  οποίο  είναι ένα ζήτημα καυτή  πατάτα, που  
για ορισμένους  φαίνεται πρέπει να αφεθεί να το  επιλύσει ο  
χρόνος  μόνος  του  ή  καμιά φορά και ο  Εισαγγελέας , ο  οποίος  
θεωρεί ότι με  απαγορεύσεις  ή  με  παρεμβάσεις  του , μπορεί να 
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μετατρέπει ένα κυρίως  πολιτικό  και πολεοδομικό  ζήτημα σε  
νομικό  ζήτημα ή  σε  δικαστικό . 

Με  λογικές  τέτοιου  τύπου  οργάνωσης  των  προσεγγίσεων  
του  σχεδιασμού, το  ΤΕΕ  όπως  ξέρετε έχει σαφώς  διαφορετική 
έτσι αντίληψη . Μας  ενδιαφέρει τα ζητήματα του  χώρου  και της  
υποδοχής  των  λειτουργιών  που  έχουνε να κάνουνε  με  την  
μητροπολιτική  περιοχή , να αντιμετωπίζονται με  ένα πολύ  πιο  
ευρύ  συνθετικό τρόπο , ο  οποίος  να ανακατανέμει όλες  τις  
δυναμικές  εξέλιξης  που  υπάρχουν , χωρίς  να παραγνωρίζει τις  
περιοχές, οι οποίες  αποτελούνε ασυνέχειες  στη  σημερινή 
πολεοδομική  συγκρότηση  της  πόλης . 

Το  ζήτημα για παράδειγμα των  μεγάλων  μητροπολιτικών  
αναφορών  που  ξεκινάνε από  τα Λινοπεράματα όταν  θα 
φύγουνε  και συνεχίζονται στην  περιοχή  του  Παγκρητίου , στην  
περιοχή  του  παλιού  πολεοδομικού  ανατολικού  κέντρου , στην  
περιοχή  της  Αλικαρνασσού  του  αεροδρομίου , στην  περιοχή  
του  Καρτερού και του  ΞΕΝΙΑ  και φτάνουνε μέχρι τη  Βάση  την  
παλιά την  Αμερικάνικη , είναι ζητήματα που  έχουνε να κάνουνε  
με  την  οργάνωση  του  δημόσιου  χώρου  γύρω από  την  πόλη , τα 
οποία χρειάζονται μία πολύ  σοβαρή  φροντίδα, συστηματική , 
ούτως  ώστε οτιδήποτε  προκύψει από  εδώ και πέρα στα 
πλαίσια ενός  ρυθμιστικού , να δώσει μία θετική  διέξοδο  και να 
δημιουργήσει ένα προστιθέμενο κεφάλαιο  στην  ποιότητα του  
δημόσιου  χώρου  της  πόλης . 

Μας  ενδιέφερε  επίσης  ιδιαίτερα και το  θίξαμε  το  ζήτημα 
της  οργάνωσης  των  διάσπαρτων  αρχαιολογικών  μας  χώρων  
και ιδιαίτερα η  οργάνωση  του  μεγάλου  δικτύου  των  χώρων  
που  έχει να κάνει με  την  Κνωσό . Ξέρετε πάρα πολύ  καλά ότι η  
Κνωσός  είναι ένας  χώρος  ο  οποίος  θα έπρεπε ήδη  να είναι 
στον  κατάλογο της  παγκόσμιας  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της  
ΟΥΝΕΣΚΟ  και πολύ  απλά δεν  είναι γιατί δεν  έχει φροντίσει 
κανείς  γι ’  αυτό . Γιατί; Γιατί πέρα από  ευχολόγια υπάρχουν  και 
συγκεκριμένοι πρακτικοί τρόποι που  πρέπει να στεκόμαστε  
απέναντι στα ζητήματα. 

Εγώ το  μόνο  που  έχω ακούσει τα τελευταία τρία χρόνια 
και σχετίζεται με  τον  αρχαιολογικό  χώρο  της  Κνωσού , είναι η  
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απομείωση  των  ζωνών  προστασίας . Εάν  θεωρούμε  ότι με  
απομειώσεις  των  ζωνών  προστασίας  είναι δυνατόν  όλος  αυτός  
ο  πλούτους  ο  αρχαιολογικός , όλη  η  στρωματογραφία η  
μνημειακή  της  περιοχής  και όλο  τελικά το  πολιτιστικό  
πρόσημο  του  τόπου  μας , της  φυσιογνωμίας  και της  ταυτότητάς  
του  να προχωρήσει μπροστά, είμαστε  πάρα πολύ  γελασμένοι. 
Πρέπει να αναλάβουμε  δράση , και παράλληλα βέβαια πρέπει 
να κάνουμε  παρεμβάσεις  το  ανοργάνωτο  θαλάσσιο  ιστορικό 
μέτωπο της  πόλης . Προηγουμένως  ρωτούσα το  συνάδελφο  
Γιώργο Φουρναράκη  τι γίνεται με  τις  δύο  μελέτες  που  είναι σε  
εξέλιξη στο  παραλιακό ιστορικό μέτωπο των  ανατολικών  και 
δυτικών  νεωρίων . Ο  Γιώργος  μου  απάντησε  ότι δίδει 
χρημάτων  ή  περίπου  αυτό  κατάλαβα, έχουν  κολλήσει και αυτές  
και μπορείτε κάλλιστα περνώντας  κάθε μέρα από  τα δυτικά 
νεώρια, να θαυμάσετε το  μετασχηματισμό  στις  λαμαρίνες , ο  
οποίος  ανά βδομάδα περιλαμβάνει διαφορετικές  ύβρεις . Αυτό  
είναι το  πρόσωπο  του  ιστορικού  μετώπου  της  πόλης  το  οποίο  
ανεχόμαστε όλοι μας  γιατί περνούμε  κάθε μέρα από  εκεί.  

Ένα άλλο  ζήτημα που  θέσαμε  είναι η  αντιμετώπιση  αλλά 
με  πολύ  δυναμικό τρόπο  του  θέματος  της  οργάνωσης  των  
μεγάλων  αξόνων  κυκλοφορίας  της  περιοχής  του  Ηρακλείου  και 
της  διασύνδεσής  του  με  την  υπόλοιπη  Κρήτη , αλλά και με  τους  
χώρους επιρροής  του  και αναφέρομαι  βέβαια σε  στρατηγικούς  
νέους  χώρους όπως  τις  πύλες  εισόδου , με  τη  δημιουργία 
πιθανότατα ενός  νέου  αεροδρομίου  και βεβαίως  η  επέκταση  
και η  βελτίωση  των  λιμενικών  εγκαταστάσεων , με  τη  
δημιουργία επιτέλους  μίας  μαρίνας , η  οποία πρέπει να 
χωροθετηθεί με  ορθολογικό  τρόπο . 

Όλα τα ζητήματα που  σχετίζονται με  το  οδικό  δίκτυο  
ξέρετε ότι υπάρχει μία τάση  διάνοιξης  νέων  αξόνων , είναι 
ζητήματα που  πρέπει να τα δούμε  μέσα από  μια λογική  όχι 
μόνο  δημιουργίας  νέων  καταστροφών  στο  περιβάλλον , αλλά 
και μέσα από  την  λογική  μίας  αποκατάστασης  ήδη  του  τοπίου . 
Το  τοπίο  ξέρετε πάρα πολλοί ότι έχει θιγεί ανεπανόρθωτα με  
παρεμβάσεις . Θεωρούμε  ότι δεν  χρειάζεται μία νέα 
παράκαμψη η  οποία θα ενώσει το   Ηράκλειο  με  το  χώρο  του  
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Καστελίου , χρειάζεται σαφέστατα να γίνει μια βελτίωση  της  
ήδη  υπάρχουσας  σύνδεσης  και βεβαίως  πρέπει να βελτιωθούν  
σε  αυτή  την  περίπτωση  οι προσπελάσεις  και οι συνδέσεις  των  
κάθετων  αξόνων , που  εξυπηρετούνε την  ευρύτερη  περιοχή . 

Επίσης  ένα άλλο  ζήτημα το  οποίο  τέθηκε , είναι το  ζήτημα 
της  οργάνωσης  ενός  κοινωνικού  εξοπλισμού  περιφερειακής  
εμβέλειας  τον  οποίο  χρειαζόμαστε και ο  οποίος  σε  κάθε 
περίπτωση  αυτή  τη  στιγμή  εμφανίζεται να διαθέτει υστερήσεις , 
αναφέρομαι  για παράδειγμα στην  οργάνωση  των  μεγάλων  
χώρων .  Το  Αρχαιολογικό Μουσείο  Ηρακλείου , ακούμε  ότι θα 
ανοίξει τον  προσεχή  Μάιο , μακάρι να ανοίξει ολόκληρο , 
λέγεται ότι θα ανοίξει το  μισό  και βεβαίως  δεν  είναι μόνο  το  
Αρχαιολογικό Μουσείο  Ηρακλείου , αλλά είναι και όλο  το  δίκτυο  
των  περιφερειακών  υποδομών  γύρω από  το  Ηράκλειο , τα 
οποία αποτελούν  στοιχεία μιας  επιθετικής  αν  θέλετε  δυναμικής  
σχέσης  με  την  πολιτισμική  ταυτότητα του  τόπου , όπως  είναι το  
Μουσείο  Καζαντζάκη στη  Μυρτιά, το  οποίο  φαίνεται να έχει 
φοβερά  προβλήματα, κάποιοι λένε ότι μπορεί να κλείσει 
κιόλας .  Και βεβαίως  δεν  αναφέρομαι  σε  πινακοθήκες  που  
έχουνε στήσει άνθρωποι εθελοντές  όπως  στη  Βιάννο, στον  
Κερατόκαμπο  που  είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα για το  τι σημαίνει εθελοντισμός  και αυταπάρνηση , 
η  οποία έχει αφεθεί στη  μοίρα της  και είναι κλειστή .  

Ένα ζήτημα γενικότερο  που  έχει να κάνει με  τα 
παραπάνω είναι ο  προσδιορισμός  ενός  ανοιχτού  δημοκρατικού  
πλαισίου  για ένα διάλογο  και μια όσο  γίνεται πιο  συμμετοχική  
εξέλιξη αυτού  του  σχεδιασμού. Σε  καμία περίπτωση  δεν  μας  
ενδιαφέρει ο  σχεδιασμός  και ιδιαίτερα ο  σχεδιασμός  που  
αναφέρεται στις  προβλέψεις  ενός  ευρύτερου ρυθμιστικού  
σχεδίου , νέος  σχεδιασμός , ο  οποίος  θα έχει να κάνει μόνο  με  
τις  κύριες  θεσμικές  εκφράσεις  που  γνωρίζουμε  με  την  
Αυτοδιοίκηση  ή  με  το  κεντρικό κράτος . 

Μας  ενδιαφέρει να συμμετέχουν  οι τοπικές  ανθρώπινες  
κοινότητες , οι τοπικές  παραγωγικές  κατηγορίες . Αυτό  
επιχειρήθηκε  εάν  θέλετε  και στη  διάρκεια της  εξέλιξης  της  
πρώτης φάσης , μόνο  που  είναι γεγονός  ότι χάθηκε  από  ένα 
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σημείο  και μετά ο  έλεγχος , γιατί σε  πάρα πολλές  από  τις  
συναντήσεις  που  γίνανε υπήρχε  μία συμμετοχή  η  οποία ήτανε  
εκτός  οποιουδήποτε  πρωτοκόλλου , δηλαδή  μπορούσε  ο  
καθένας  να μπει να καταθέσει μία άποψη , αυτό  μπορεί να 
ακούγεται δημοκρατικό , δεν  είναι όμως  καθόλου  συστηματικό , 
καθόλου  ορθολογικό  και καθόλου  χρήσιμο  και αποτελεσματικό 
στο  τέλος . 

Σε  μία εποχή  λοιπόν  σημερινή που  δεν  είναι μόνο  μία 
εποχή  πολιτικής , μια εποχή  κρίσης , αλλά είναι μία εποχή  
κρίσης  της  πολιτικής  και της  πολιτικής  αντιπροσώπευσης , 
νομίζουμε  ότι πρέπει να αναζητήσουμε  νέα παραδείγματα. Και 
τα νέα παραδείγματα πιστεύουμε  ως  Τεχνικό  Επιμελητήριο  ότι 
δεν  είναι με  το  περιεχόμενο  που  έχει μέχρι σήμερα το  γνωστό  
πολιτικό  και ιδεολογικό  παράδειγμα που  κυριαρχεί, το  οποίο  
το  αντιμετωπίζει όλα μόνο  μέσα από  τη  λογική  οργάνωσης  των  
αποτελεσμάτων  των  οικονομικών  και του  κέρδους .  

Θεωρούμε  ότι οι ανθρώπινες κοινότητες  αποτελούνται  
από  ανθρώπους  που  είναι ενεργά υποκείμενα και τα οποία εν  
πάση  περιπτώσει μπορούνε «εκπροσωπώντας  την  πόλη» και 
τους  δημοκρατικούς  θεσμούς  μιας  δημοκρατικής  κοινωνίας , να 
θεσμοποιούν  σε  τοπικό  επίπεδο  και να ξεπερνούν  πολλές  
φορές  ζητήματα που  δεν  έχει προβλέψει ο  ίδιος  ο  κεντρικός  
μηχανισμός . 

Στη  συνέχεια διατυπώνουμε  μια σειρά από  ζητήματα 
ειδικά τα οποία ουσιαστικά είναι πρόκριμα για τη  δεύτερη 
φάση , που  θεωρούμε  ότι πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα, 
αναφέρονται αναλυτικά, δεν  θέλω να σας  κουράσω άλλο. Και 
υπάρχει και ένα παράρτημα στο  τέλος  αυτής  της  εισήγησης , 
θεώρησα ότι ήτανε  σκόπιμο  στο  παράρτημα αυτό  να 
διατυπωθούν  κύρια ζητήματα ή  θέσεις  που  είχαν  τεθεί από  
όλους  τους  συναδέλφους  που  συμμετείχαν  σε  αυτή  την  
επιτροπή . Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ  χρήσιμο  να τα διαβάσει 
κανείς  προσεκτικά, γιατί θα δει ότι με  σχολαστικό  τρόπο  
υπάρχει μια ώσμωση , δηλαδή  υπάρχει μια καταχώρηση  όλων  
αυτών  των  πραγμάτων  μέσα στη  συνολική  μας  πρόταση . 
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Δεν  θέλω να πω περισσότερα πράγματα, επειδή στην  
αίθουσα ήδη  υπάρχουνε δυο  συνάδελφοι καλοί που  
συμμετείχαν  σε  αυτή  την  επιτροπή, η  Φανή η  Κουτσουμπού  η  
Πρόεδρος  του  Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων  με  αυτή  την  ιδιότητα 
συμμετείχε  η  Φανή και βέβαια ως  μέλος  του  ΤΕΕ  και της  
Αντιπροσωπείας  και ο  συνάδελφος  ο  Γιώργος  ο  Πετράκης , θα 
ήθελα να τους  καλέσω στο  βήμα για μια τοποθέτηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συναδέλφισσα 
Κουτσουμπού . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Πρώτα απ ’  όλα να πω και εγώ ότι θεωρώ 
ότι αυτή  η  συνεργασία που  έγινε  τουλάχιστον  του  Συλλόγου  
Αρχιτεκτόνων  με  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , ήταν  πάρα πολύ  
θετική  και όσο  λειτούργησε . Γιατί από  ένα σημείο  και ύστερα 
χαθήκαμε  και όχι με  ευθύνη  κάποιου  δεν  το  λέω γι ’  αυτό . 
Νομίζω ότι προχώρησε  πάρα πολύ  καλά και μπήκε  πάρα πολύ  
συγκεκριμένα. 
 Επίσης  να πω ότι εν  πάση  περιπτώσει δεν  ξέρω γιατί, 
μάλλον  ξέρω εγώ γιατί αλλά δεν  είναι του  παρόντος , ο  
Σύλλογος  Αρχιτεκτόνων  δεν  καλέστηκε  από  την  Περιφέρεια. 
Από  ένα σημείο  και ύστερα άρχισε  να καλείται  για να συμβάλει 
σε  αυτό , στις  θέσεις  του  ρυθμιστικού . 
 Το  άλλο  που  θέλω να πω είναι, ότι ίσως  πρέπει να 
κάνουμε  μία άλλη  επιτροπή  ακόμα για να φύγει ένα κείμενο  
έτσι συγκροτημένο  προς  τα πάνω και όχι με  παράρτημα πίσω 
ο  Σύλλογος  Αρχιτεκτόνων  κάνει αυτό  και αυτό . Εφόσον  
συμφωνούμε  σε  κάποια κοινά  να φύγουν  κοινά, εάν  
διαφωνούμε  σε  κάτι ας  φύγει και χωριστά, ας  φύγει ως  
παράρτημα, αλλά σε  κάποια νομίζω ότι συμφωνούμε , γι ’  αυτό  
θα πρέπει ίσως  να κάνουμε  μια επιτροπή σε  αυτά που  θα 
συμφωνήσουμε  να πάνε από  κοινού . Ναι, αυτό  λέω, εννοώ να 
συναντηθούμε , όχι να συγκροτήσουμε  μία άλλη επιτροπή. 
 Και επί της  ουσίας , εγώ θα πάω επιγραμματικά και 
γρήγορα γιατί όντως  είναι πάρα πολλά τα θέματα, όμως  
θεωρώ ότι και τα μέλη  της  Αντιπροσωπείας  δυστυχώς  το  
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βάλαμε  πάλι τελευταίο  θέμα, φύγανε τα περισσότερα μέλη  και 
εντάξει το  θεωρώ θέμα ουσίας  και θα έπρεπε ίσως  να γίνει μία 
συζήτηση  ευρύτερη , για να έχουν  ιδέα οι συνάδελφοι της  
Αντιπροσωπείας . 
 Πρώτα απ ’  όλα να πω και εγώ ότι το  ερώτημά μου  στον  
Πρόεδρο  και δεν  θέλησα να πάρω τότε  το  λόγο , γιατί εγώ 
γενικά δεν  θέλω να καθυστερεί η  διαδικασία για τις  ΑΠΕ , είναι 
και ένα θέμα που  όχι μόνο  λόγω το  τι μας  έρχεται μέσω 
μεσοπροθέσμου  και fast track επείγει να αντιμετωπίσουμε . 
Αλλά και μέσα στο  ρυθμιστικό επείγει να αντιμετωπίσουμε  
πώς  δηλαδή , με  τι κριτήρια πέρα από  τα κριτήρια της  
ανάπτυξης  που  εν  πάση  περιπτώσει κάπως  περίεργα 
μπαίνουν  μονάχα όσον  αφορά την  αύξηση  της  παραγωγής  της  
ενέργειας  και όχι κριτήρια όπως  θα είναι της  προστασίας  του  
φυσικού  τοπίου  ή  των  ειδικών  ζωνών  που  θα πρέπει να 
προστατευτούν . Ή  αρχιτεκτονικά ακόμα κριτήρια που  θα 
πρέπει εν  πάση  περιπτώσει να προσδιορίσουμε , να 
οριοθετήσουμε  χωρίς  αυτό  να σημαίνει ή  να φανεί ότι είμαστε  
ενάντια στις  ΑΠΕ  γενικώς . Γιατί κάπως  έτσι φαίνεται  μία τέτοια 
τοποθέτηση  καταρχήν .  Σε  συνδυασμό  βέβαια πάντα με  την  
βιοκλιματική  που  επικαλέστηκε ο  συνάδελφος  ο  Οδυσσέας . 
 Το  δεύτερο που  θέλω να πω και είναι ένα δεύτερο θέμα 
έτσι στην  αρχή  που  πρέπει να αναδείξουμε  και ως  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  το  κουβεντιάσαμε  με  τον  Οδυσσέα, είναι να 
βάλουμε  μπροστά κάποιες  εν  πάση  περιπτώσει εκδηλώσεις , 
ημερίδες , θα το  δούμε  πως , τη  μορφή , για το  δημόσιο  χώρο . 
Είναι ένας  τομέας  που  πάσχει, τα είπε ο  Οδυσσέας  κάποια 
πράγματα, δεν  θέλω να επεκταθώ περισσότερο , όμως  θα 
συναντηθούμε  φαντάζομαι  και θα έχουμε  συγκεκριμένη  
πρόταση . 
 Πάμε  τώρα επί της  ουσίας  του  ρυθμιστικού . Αυτό  που  
εντοπίσαμε  και εμείς  ήτανε  τα όρια μελέτης , αυτό  δεν  είναι 
ρυθμιστικό είναι χωροταξικό νομού  πια. Θα πρέπει να 
εστιάσουμε  στον  αστικό και περιαστικό χώρο , σε  αυτό  το  χώρο  
που  σε  πρώτο  επίπεδο  επηρεάζει και επηρεάζεται από  τη  
μητρόπολη  που  λέγεται Ηράκλειο . 
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 Το  δεύτερο πράγμα που  θέλω να επιμείνω δεν  θα 
αναλύω συνάδελφοι πολύ  τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι 
κάποια πράγματα είπε και ο  Οδυσσέας , θα κουράσουνε και 
ίσως  δεν  συγκρατήσουμε  και ότι πρέπει. Το  δεύτερο που  
πρέπει να επιμείνουμε  είναι η  συμμετοχική  διαδικασία και την  
πρωτοβουλία αυτή  θα πρέπει πρώτα απ ’  όλα να σπρώξουμε  
να την  πάρει ο  δήμος , πράγμα το  οποίο  δεν  έχει κάνει μέχρι 
στιγμής . Εμείς  έχουμε  κάνει παραστάσεις  ο  Σύλλογος  
Αρχιτεκτόνων  για δημιουργία στο  δήμο  επιτροπής  
αρχιτεκτόνων  ειδικών  επιστημόνων , αν  θέλει να βάλει και 
άλλους  γιατί δεν  είναι μόνο  ειδικοί αρχιτέκτονες  αυτοί που  
εμπλέκονται στο  ρυθμιστικό, εν  πάση  περιπτώσει μπορεί να 
εμπλακούν  και άλλοι. Σήμερα στείλαμε  και έγγραφο  ζητώντας  
πλέον  έγγραφα να δημιουργηθεί αυτή  η  επιτροπή γιατί δεν  
νομίζουμε  ότι μπορεί να το  σηκώσει αυτό  το  θέμα ο  
Αντιδήμαρχος  συνάδελφος  Βασιλάκης  μαζί με  τη  Μαριέλλα 
έτσι όπως  ήρθε στην  εισήγηση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου . 
Νομίζω ότι έχει υποβαθμιστεί εντελώς  από  το  δήμο  και σε  
αυτό  θα πρέπει να επιμείνουμε  και θα πρέπει να έρθουμε  ίσως  
σε  συνεννόηση , να κάνουμε  από  κοινού  ενέργειες . 
 Από  τη  συνεχή  παρακολούθηση  που  χρειάζεται εμάς , 
νομίζω ότι…, βέβαια θα μου  πείτε  έχουμε  πάρα πολλά 
προβλήματα ότι όταν  γίνεται ένα ρυθμιστικό στο  Ηράκλειο  θα 
πρέπει να χτυπάει καμπανάκι εν  πάση  περιπτώσει. Θα πρέπει 
να χτυπάει καμπανάκι και για όλους  τους  φορείς , ίσως  κάποια 
στιγμή  ας  το  κάνει το  Τεχνικό  Επιμελητήριο , να καλέσει όλους  
τους  φορείς  να τοποθετηθούνε , να συμμετέχουνε όχι να 
τοποθετηθούνε . 
 Οι παρατηρήσεις  λοιπόν  που  συνοπτικά έχουμε  να 
κάνουμε  είπε κάποια πράγματα ο  Οδυσσέας , να πω και εγώ 
κάποια άλλα που  νομίζω ότι δεν  συμπεριλήφθησαν , δεν  τα 
είπες  όλα ναι. Πρώτα απ ’  όλα όσον  αφορά τη  μελέτη  νομίζω 
ότι θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση  των  στοιχείων  για την  
περίοδο  της  προηγούμενης  απογραφής  που  δεν  υπάρχει. Να 
γίνει επικαιροποίηση  επίσης  των  εκτιμήσεων  με  βάση  πλέον  
τα στοιχεία της  κρίσης , γιατί ξέρω εγώ νομίζω ότι με  κάτι 
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εκτιμήσεις  που  κάνει η  μελέτη  το  ότι θα ξεπεράσει το  μέσο  
όρο , το  75% της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  αλλού  αρμενίζει ως  
περιφέρεια η  Κρήτη . 
 Ίσως , χωρίς  να θέλω να κατηγορήσω τη  μελετήτρια έχει 
μια εικόνα προ  πέντε  ετών , όμως  αυτό  δεν  βοηθάει στο  να 
πάμε  σε  σημερινά συμπεράσματα. 
 Επίσης  το  τρίτο  που  θέλω να πω, ότι όταν  κάνεις  μία 
μελέτη , καλείς  τους  φορείς  να ανοίξεις  μία συζήτηση  στο  τι 
πρότυπα, τι δείκτες , τι φέρουσες  ικανότητες  υιοθετείς . Με  την  
έννοια ότι ενώ βάζει τρία σενάρια στο  τέλος , των  τάσεων , της  
μέσης  βιώσιμης  και της  βιώσιμης , δεν  υπάρχει κοινός  τόπος . 
Δηλαδή  εάν  δεν  συμφωνήσεις  σε  μία βάση  για το  τι συζητάς , 
τώρα δεν  ξέρω κάποιοι συνάδελφοι ίσως…, εάν  δεν  
συμφωνήσεις  σε  κοινούς  δείκτες  εν  πάση  περιπτώσει, σε  
κοινές  παραμέτρους  πώς  θα λες  ότι αυτό  είναι έτσι και αυτό  
είναι αλλιώς ; Αυτό  δεν  καταλαβαίνω και γι ’  αυτό  δεν  κατάφερα 
ποτέ  μου  στην  Περιφέρεια, να συμμετάσχω σε  αυτή  την  
κουβέντα που  ήθελε  επίμονα ο  συνάδελφος  ο  Αλεξάκης , να 
μπούμε  ποιο  σενάριο  προτιμάμε , βιώσιμο  ή  μη . Αφήστε  που  
εν  πάση  περιπτώσει όταν  πας  στο  δια ταύτα ήταν  τόσο  γενικά, 
ναι εντάξει, το  τρίτο  γενικώς , όλοι στο  τρίτο  θα τοποθετηθούμε  
εννοείται, αλλά είναι τόσο  γενικό  που  εμένα έτσι μου  
δημιουργεί απορία.  
 Εν  πάση  περιπτώσει για να μην  κουράσω σε  αυτά τα 
πράγματα να τα λύσουμε  στην  επιτροπή. Επίσης  νομίζω ότι 
πρέπει να επιμείνουμε  σε  κάποια πράγματα, όπως  ας  πούμε  
λέει για τον  πρωτογενή  τομέα και για το  δευτερογενή ξέρω 
εγώ τις  παθογένειες , τη  μείωση  κ .λ .π .  Δεν  αναδεικνύει 
καθόλου  αιτίες  τουλάχιστον  όσον  αφορά σε  τοπικό  επίπεδο  
και όχι τις  πολιτικές  εννοώ ούτε  τις  τοπικές . Σε  τοπικό  
επίπεδο  ώστε μετά να ληφθούν  μέτρα για να πάμε  σε  ένα 
διαφορετικό μοντέλο  ανάπτυξης  ή  σε  διαφορετικές  νοοτροπίες . 
Αυτό  δεν  το  αναδεικνύει καθόλου . 
 Πρόσφατα είχαμε  ας  πούμε  το  νομοσχέδιο  που  
κατατέθηκε  για τον  εναλλακτικό  τουρισμό  και μαλώναμε  τι 
σημαίνει ήπια ανάπτυξη . Όσοι εμπλακήκαμε  εν  πάση  
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περιπτώσει και το  κουβεντιάζαμε , μαλώναμε  τι σημαίνει ήπια 
ανάπτυξη  και δεν  θα βρούμε  άκρη  αν  προσπαθούμε  με  
γενικούς  αφορισμούς  και σε  κεντρικό επίπεδο  να λύσουμε  
τοπικά προβλήματα. Εγώ τουλάχιστον  εκεί έχω καταλήξει. 
Τώρα δεν  θέλω να το  αναλύσω άλλο. 
 Για την  εκτός  σχεδίου  περιοχή . Προστασία και κριτήρια 
για ειδικές  ζώνες , ΑΠΕ  που  έχουμε  τώρα το  ξανάπαμε  
προηγουμένως , οριοθετήσεις  παραγωγικών  ζωνών , κριτήρια 
βάζει κάποια, δεν  βάζει σε  άλλα. Οριοθετήσεις  
υποβαθμισμένων  ζωνών , ενώ λέει ότι σε  κάποιες  δεν  θα 
πρέπει να οριοθετηθούν  οι υποβαθμισμένες  ζώνες ; Και στον  
αστικό χώρο  και στον  εξωαστικό  χώρο  και να υπάρχει 
διαβάθμιση  της  υποβάθμισής  τους , ώστε να πάρεις  και τα 
απαραίτητα μέτρα στο  επόμενο  στάδιο ; Εγώ νομίζω ότι μόνο  
έτσι σε  μία ανάλυση  μπορείς  μετά να περάσεις  σε  σύνθεση  και 
να είσαι σωστός  όχι με  γενικεύσεις . Το  διάβασα βιαστικά, 
sorry δεν  το  έλαβα, το  διάβασα απόψε  γι ’  αυτό , ίσως  
παράληψη  και δικιά μου  που  δεν  σε  πήρα τηλέφωνο, δεν  το  
έλαβα το  κείμενο . 
 Το  άλλο  που  θέλω να πω το  γενικό  και που  το  είπα εκεί 
πέρα, εγώ έχω έναν  προβληματισμό  σε  σχέση  με  το  πώς  
ορίζει τις  χωρικές  ενότητες . Με  την  έννοια ότι έτσι μέσα από  
τις  χωρικές  ενότητες , έτσι όπως  τις  ορίζει, σε  οριζόντιο  και 
παράλληλα με  το  παραλιακό μέτωπο , οδηγείται στο  να 
προτείνει ως  μητροπολιτικό  κέντρο  τις  Γούβες . Έλεος ! Αυτό  
τουλάχιστον  θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε  μέχρι θανάτου . 
Εάν  δηλαδή  το  μητροπολιτικό  κέντρο  του  Ηρακλείου  πάει στη  
Βάση  των  Γουβών , εγώ το  θεωρώ πέρα από  πολεοδομικό  
λάθος  και εσκεμμένη ενέργεια που  αλλού  σκοπεύει. 
 Μετά εγώ νομίζω ότι έχει τη  δυνατότητα γιατί το  ρώτησα 
κιόλας  σε  περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ  που  δεν  έχουν  οριστεί χρήσεις  
να οριστούν  χρήσεις . Αυτό  που  λες  για τις  ΑΟΣ εγώ δεν  είπα 
να οριοθετήσει ΑΟΣ το  ρυθμιστικό, κάπως  έτσι φαίνεται εδώ 
μέσα, τέλος  πάντων  το  έγραψα εκείνη την  ημέρα, δυστυχώς  
έφυγα για μια κηδεία στην  Πελοπόννησο  και το  έγραψα 
βιαστικά και ίσως  παρανοήθηκε . Μπράβο  ναι ως  υλικό  
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εργασίας , εγώ λέω ότι θα πρέπει από  το  ρυθμιστικό σχέδιο  να 
αντιμετωπιστεί και ο  θαλάσσιος  χώρος  είτε αυτό  σημαίνει 
μαρίνα είτε ιχθυοκαλλιέργεια είτε πως  θα επηρεαστεί και θα 
επηρεάσει τις  ΑΟΣ εν  πάση  περιπτώσει, αυτό  ήθελα να πω. 
Και δεν  έχω και το…, αν  θες  δεν  έχω ασχοληθεί και με  το  θέμα 
για να μπορέσω να συγκεκριμενοποιήσω, όμως  θα πρέπει 
να… 
 Ένα άλλο  θέμα που  έβαλα ήτανε  αυτό  σε  σχέση  με  το  
λιμάνι. Το  λιμάνι είναι ίσως  ένα από  τα μεγάλα ζητήματα που  
θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε . Λέει στη  μελέτη  μέσα ότι ο  
χώρος  του  λιμανιού  πιέζει και πιέζεται αφόρητα από  την  πόλη , 
αυτό  το  πράγμα συμβαίνει, το  βλέπουμε  και ο  χώρος  του  
λιμανιού  δεν  μπορεί να αναπτυχθεί και η  πόλη  δεν  μπορεί να 
αναπτυχθεί και να αποκτήσει το  θαλάσσιο  μέτωπο που  εν  
πάση  περιπτώσει πρέπει να έχει προς  το  παλιό  λιμάνι. Πέρα 
από  το  ότι υπάρχει το  ιστορικό μέτωπο που  θα έπρεπε για 
μένα να αναπτυχθεί προς  τα εκεί.  

Παλιότερο  αίτημα του  συλλόγου  ήταν  όντως  ίσως  το  
εμπορικό λιμάνι να σηκωθεί να πάρει τα μπογαλάκια του  και 
να φύγει. Αφού  δεν  μπορεί έτσι και αλλιώς  να επιβιώσει εκεί 
πέρα, δεν  μπορεί να αναπτυχθεί όπως  πρέπει, ας  μένει μόνο  
η  κρουαζιέρα και ας  σηκωθεί να φύγει το  εμπορικό λιμάνι να 
πάει ξέρω εγώ να χωροθετηθεί κάπου  αλλού , που  ούτε  
φορτηγά θα έχουμε . Θα έχουμε  ένα άλλο μέτωπο  στο  λιμάνι. 
Αυτή  την  προοπτική ανεξάρτητα το  αν  υπάρχουν  σήμερα 
δυνατότητες  να υλοποιηθεί ναι ή  όχι μέσα από  το  ρυθμιστικό 
σχέδιο  πρέπει να φανεί. Ενώ κάνει την  παρατήρηση  δηλαδή  
δεν  υπάρχει πρόταση . 

Και ένα άλλο  σημαντικό  σημείο  τώρα δεν  ξέρω μπορεί να 
ξέχασα κάποια γιατί τα πέρασα…, εγώ και το  λέω στο  Γιώργο 
περισσότερο . Προτείνει ενοποίηση  των  οικοδομικών  
συνεταιρισμών  όλης  εκείνης  της  περιοχής  με  επέκταση  
ουσιαστικά της  οικοδομικής  δραστηριότητας . Εγώ δεν  
συμφωνώ, δηλαδή  αν  αυτό  όλο  το  πράγμα, γιατί το  είδα και 
στον  χάρτη , γίνει ένας  όγκος  οικοδομημένος , νομίζω ότι 
υποβαθμίσουμε  περισσότερο  αυτή  την  περιοχή , νομίζω ότι θα 
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πρέπει να δούμε  μία άλλη ανάπτυξη  εκεί πέρα και να το  δούμε  
πως . 

Επίσης  υπάρχει έλλειμμα όσον  αφορά την  ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση  στις  τουριστικές  περιοχές και κυρίως  όσον  
αφορά την  υποστήριξή  τους  από  το  δημόσιο  χώρο . Αυτό  
κυρίως  στο  βόρειο  άξονα.  Α , και εγώ επιμένω σε  αυτή  την  
οροθέτηση  πολιτιστικών  πάρκων  στην  εκτός  σχεδίου  περιοχή , 
νομίζω ότι είναι μία ιδέα που  εν  πάση  περιπτώσει όπου  
εφαρμόστηκε  είναι πάρα πολύ  καλή και σου  λύνει προβλήματα 
τα οποία…, όπως  οι βιβλιοθήκες . Εγώ ας  πούμε  λέω να 
παραμείνει η  Βικελαία, εμείς  λέμε  να παραμείνει η  Βικελαία 
στο  ιστορικό κέντρο  ως  σημείο  αναφοράς , να μείνουν  τμήματά 
της  εκεί πέρα αλλά δεν  νομίζω ότι οι ανάγκες  μπορούν  να 
αναπτυχθούν  μέσα σε  αυτό  το  κτήριο . Θα πρέπει να δούμε , να 
ορίσουμε  τέτοια πάρκα που  να μπορούν  να είναι ζωντανά 
πάρκα. Ο  απόδημος  ελληνισμός  ζητάει τέτοια πράγματα και 
δυστυχώς  η  Κρήτη  που  θα έπρεπε να είναι πρώτη  σε  αυτού  
του  είδους  το  κάλεσμα και να ανταποκρίνεται, δεν  υπάρχουν  
τέτοιου  είδους  δραστηριότητες .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία θέλετε  να πείτε  κάτι; 
Ο  συνάδελφος  Πετράκης . 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ:  Νομίζω ότι η  Φανή και ο  Οδυσσέας  ήτανε  
αρκετά κατατοπιστικοί σε  ότι αφορά τη  δουλειά που  έκανε  η  
επιτροπή  και τις  προτάσεις  και φαντάζομαι  ότι το  κείμενο  
συμφωνώ με  την  Φανή, ότι μπορεί να κωδικοποιηθεί με  τις  
θέσεις  πιο  ξεκάθαρα και χωρίς  να υπάρχει όλο  αυτό  το  
παράρτημα στο  τέλος  να σταλεί πάνω. 
 Αυτό  που  ήθελα εγώ να σταθώ και που  το  έθιξε  και σε  
κάποιο  βαθμό  και η  Φανή, είναι η  σχέση , καταρχήν  η  επιλογή  
της  έκτασης  και την  ηθική  που  περιέχει όλη  αυτή  η  επιλογή . 
Σε  καμία περίπτωση  δεν  μπορούμε  να δούμε  το  Ηράκλειο  να 
λειτουργεί σαν  ένα τέτοιο  κέντρο  το  οποίο  θα απορροφά όλη  
την  ευρύτερη  περιοχή  του  νομού  και ουσιαστικά ο  νόμος  θα 
λειτουργεί σαν  ένα δορυφόρος  της  πόλης . Κάτω από  αυτή  την  
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έννοια, καταρχήν  θα πρέπει να οριστούν  και να ξεκαθαριστούν  
οι καθαρά αστικές  λειτουργίες  και μέσα στην  πρόταση  να 
έρθουν  να χωροθετηθούνε ξεκάθαρα οι οχλούσες  όπως  το  
λιμάνι είναι ξεκάθαρο  πλέον  ότι πρέπει να φύγει, αυτό  το  
έχουμε  πει. Αλλά θα επιμείνω σε  ένα σημείο  που  έχει να κάνει 
με  την  οργάνωση  των  χωρικών  ενοτήτων  σε  επίπεδο  πλέον  
ευρύτερης περιοχής  που  εκ  των  πραγμάτων  αγγίζει το  
ρυθμιστικό. 
 Εάν  μιλάμε  για μια ανοιχτή  ανάπτυξη  σε  επίπεδο  
περιφέρειας , σε  καμία περίπτωση  δεν  πρέπει να υιοθετήσουμε  
τις  βασικές  επιλογές  που  κάνει το  ρυθμιστικό τώρα που  βλέπει 
την  πόλη  σαν  απλά ένα υδροκέφαλο οργανισμό , ο  οποίος  
ουσιαστικά ελέγχει και καθοδηγεί χωροταξικά όλη  την  
περιοχή . Η  υπόθεση  των  χωρικών  ενοτήτων , των  αυτόνομων  
παραγωγικά πολιτισμικά ή  με  όποιους  άλλους  όρους  θέλουμε  
να το  προσδιορίσουμε , είναι και ένα ζητούμενο  που  θα πρέπει 
να το  διεκδικήσουμε  από  το  χωροταξικό της  Περιφέρειας , το  
οποίο  μέσα στον  επόμενο  μήνα υπογράφεται η  σύμβαση  απ ’  
ότι έχω μάθει και θα ξεκινήσει η  εκπόνησή  του . 
 Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε  εξ αρχής ότι 
διεκδικούμε  από  το  ρυθμιστικό να αναδείξει το  ρόλο της  πόλης  
του  Ηρακλείου  σε  σχέση  με  τις  αστικές  του  λειτουργίες , 
ενταγμένο  βέβαια στη  λογική  που  έχουμε  ήδη  πει και από  
παλιότερες  συζητήσεις  σε  αυτό  το  χώρο , ότι θα πρέπει να έχει 
ένα ρόλο υπερτοπικό, όχι μόνο  στο  επίπεδο  του  ελληνικού  
χώρου , αλλά και της  ανατολικής  μεσογείου  γενικά και να 
αναζητήσουμε  τις  λειτουργίες  εκείνες  και τους  θεσμούς  και 
τους  όρους  κάτω από  τους  οποίους  θα υλοποιηθεί ένα τέτοιο  
όραμα για το  Ηράκλειο .  
 Με  το  να ανοίγουμε  για λόγους  πολιτικούς  και εγώ θα 
έλεγα και ανήθικους  ως  ένα βαθμό  τόσο  μεγάλο την  έκταση  
επιρροής  του  ρυθμιστικού , σημαίνει ότι πολύ  καλά το  λες , 
κάποιο  λάκκο  έχει η  φάβα από  πίσω. Αυτό  λοιπόν  θα πρέπει 
να το  κόψουμε  μαχαίρι από  την  αρχή  σαν  θέση  τουλάχιστον  
του  ΤΕΕ .  
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 Κλείνω με  αυτό , ότι ας  αναζητήσουμε  το  ρόλο του  
Ηρακλείου , τις  αστικές  του  λειτουργίες  και ας  κόβουμε  λίγο  το  
βήχα γιατί θα κληθούμε  την  άλλη μέρα να πάρουμε  θέσεις  και 
να κυνηγάμε  αν  θέλετε  «οράματα» σε  εισαγωγικά το  βάζω 
εγώ, νέων  παρακαμπτηρίων  του  Ηρακλείου . Δηλαδή  
φανταστείτε  ένα καινούριο  παρακαμπτήριο  ο  οποίος  θα 
ξεκινάει από  τα Λινοπεράματα, θα πηγαίνει δεν  ξέρω και εγώ 
πού  μέχρι τις  Δαφνές  κάπου , θα στρίβει, θα κόβει τον  
Προφήτη  Ηλία και θα γυρνάει να ξαναβγαίνει δεν  ξέρω ποιος  
θα χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο  δρόμο  και τι νόημα έχει μέσα 
από  αυτό  το  τοπίο  όπως  πολύ  σωστά περιέγραψε και ο  
Οδυσσέας  νωρίτερα. 
 Άρα από  εδώ μέσα οι θέσεις  οι οποίες  θα διεκδικούμε , 
πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένες , στο  ρόλο και τη  
λειτουργία της  πόλης  του  Ηρακλείου , να ολοκληρώνεται σαν  
πολεοδομικό  συγκρότημα τέτοιο  που  να μπορεί να 
εξυπηρετήσει το  ρόλο τον  οποίο  πραγματικά μπορεί να παίξει 
και για την  περιφέρεια την  ευρύτερη  του  Ηρακλείου  και για την  
Κρήτη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να πάμε  στις  ερωτήσεις , 
μετά να γίνουν  τοποθετήσεις , απ ’  ότι κατάλαβα χρειάζεται μία 
περαιτέρω κωδικοποίηση  των  διαφόρων  γενικών  αλλά και 
συγκεκριμένων  προτάσεων  που  γράφονται εδώ έτσι δεν  είναι; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μορφοποίηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μορφοποίηση . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Μορφοποίηση , μορφοποίηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, το  οποίο  αν  
κατάλαβα καλά θα πρέπει να γίνει μία επεξεργασία από  την  
επιτροπή  και να ξανάρθει… 
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ΣΓΟΥΡΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, επεξεργασμένο κεντρικά στην  μελετητική 
ομάδα και θα είναι η  θέση  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  έτσι; Η  
οποία έχει διατυπωθεί ήδη  έτσι; Σε  αυτή  την  αίθουσα, από  ‘κει 
και πέρα εμείς  θεωρήσαμε  ότι πρέπει να συζητηθεί εδώ και σε  
επίπεδο  Αντιπροσωπείας , δεν  είναι θέμα μόνο  μίας  
επιτροπής . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Να στείλει ο  κάθε φορέας  χωριστά δηλαδή ; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Όχι εδώ λέει την  άποψη  του  ΤΕΕ , από  ‘κει και 
πέρα στη  διαβούλευση  συμμετέχουνε διάφοροι, το  τι θα 
στείλει ο  καθένας  είναι θέμα δικό του . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σωστά, το  θέμα είναι το  
εξής , συγγνώμη  πριν  πάμε  στις  ερωτήσεις , διαδικαστικά τώρα, 
συγγνώμη , εμείς  σήμερα… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Να στείλουμε  εμείς  χωριστά ως  Σύλλογος  
Αρχιτεκτόνων ; Νομίζω ότι συνδιαμορφώνουμε  άποψη . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Ναι, εμείς  όπως  θέλεις  συνδιαμορφώνουμε , αλλά 
κάποιοι άλλοι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ θέλω να ρωτήσω το  
εξής , σήμερα καλούμαστε  να επικυρώσουμε  αυτό  ή  θα γίνει 
κάτι άλλο ; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Να επικυρωθεί αυτό  ως  κατεύθυνση  και να φύγει 
εν  πάση  περιπτώσει, αυτό  είναι ένα κείμενο  εργασίας  το  οποίο  
παρουσιάστηκε  εδώ, το  παράρτημα όπως  σας  είπα 
περιλαμβάνει όλα όσα διατυπώθηκαν  στη  διάρκεια αυτής  της… 
 
ΠΡΕΟΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Της  επιτροπής , ναι, ναι, 
εντάξει. 
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ΣΓΟΥΡΟΣ:  Είναι προφανές  ότι το  κείμενο  που  θα πάει πάνω 
δεν  θα έχει όλα αυτά τα πράγματα, θα έχει κυρίως  έναν  
πυρήνα πραγμάτων  που  θα είναι το  πρώτο  μέρος  αυτού  του  
κειμένου . Το  οποίο  μπορεί να είναι ή  πιο  συνοπτικό  ή  και πιο  
ευρύ  σε  κάποια ζητήματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το  οποίο  θα το  φτιάξει 
κάποιος  και θα το  φέρουμε  για ψήφιση  εδώ. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Η  αρχική  επιτροπή, βεβαίως . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άρα αυτό  δεν  θα ψηφιστεί 
σήμερα. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Όχι ψηφίζουμε  σήμερα… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Καταρχήν  πρέπει να ψηφιστεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ωραία. 
 Πάμε  λοιπόν  στις  ερωτήσεις , ο  συνάδελφος  Μπάκιντας  
ένα, άλλος  συνάδελφος  που  θέλει να ρωτήσει;  Εγώ δύο , 
άλλος  συνάδελφος  για ερώτηση ;  Κλείνει ο  κατάλογος  
ερωτήσεων , Μπάκιντας , Αγαπάκης  και προχωράμε . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πάνω σε  αυτό  τώρα που  λέτε  που  είπες  
Πρόεδρε ήθελα και εγώ να ρωτήσω. Με  ποια δηλαδή  μορφή  
ήρθε το  θέμα εδώ και προφανώς  ήδη  απαντήσατε για 
ενημέρωση  εγώ το  κατάλαβα, αλλά είναι και για έγκριση . Να 
ρωτήσω γιατί αφού  είναι για έγκριση  εμείς  δεν  το  είχαμε  αυτό  
το  πράγμα και έχει μέσα κάποια πράγματα που  δεν  ξέρω 
μήπως  θα έπρεπε να τύχουν  ας  πούμε  μίας  περαιτέρω 
επεξεργασίας , γιατί έχει και ειδικά θέματα μέσα απ ’  ότι είδα 
τώρα, στα γρήγορα. Γιατί δεν  το  είχαμε  και γι ’  αυτό  ρωτάω, 
μήπως  θα έπρεπε να μην  το  ψηφίσουμε  έτσι όπως  είναι το  
κείμενο  αυτή  τη  στιγμή . Έχει μέσα θέματα όπως  για τους  
άξονες , όπως  γι ’  αυτό  που  είπες  Γιώργο για την  παράκαμψη 
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του  Ηρακλείου , τώρα εμείς  εδώ έτσι θα πάρουμε  απόφαση  
ψηφίζουμε  έτσι ένα κείμενο  που  έχει μέσα 20 ειδικές  
προτάσεις ;  
 Εγώ ρωτάω αν  αυτή  είναι η  τακτική  μας  και η  κατεύθυνση  
που  δίνουμε  τώρα και μήπως  θα έπρεπε να φτιάξει η  επιτροπή 
μια εισήγηση  τελική , να γίνει ίσως  και μία συζήτηση  ή  μες  
στην  Αντιπροσωπεία ή  εκτός  Αντιπροσωπείας . Να δοθεί 
εγκαίρως  να τη  μελετήσουμε , να πάει στους  συλλόγους , 
δηλαδή  δεν  μπορούμε  έτσι μπαμ  ας  πούμε  τώρα.  Αυτό , 
ρωτάω δηλαδή  αν  συμφωνείτε με  αυτό , αν  χρειάζεται να γίνει 
αυτό , εισήγηση  και εάν  μπορούμε  να μην  ψηφίσουμε  τώρα τα 
ειδικά θέμα όλα αυτά, αλλά μετά από  μία επεξεργασία 
μεγαλύτερη .  Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ακούγοντας  και εγώ 
τις  εισηγήσεις , συνάδελφοι συγγνώμη , συγγνώμη , ακούγοντας  
και εγώ…, παρακαλώ, παρακαλώ, μα μη  μιλάτε . Ακούγοντας  
και εγώ τις  εισηγήσεις  πέρα από  τα γενικά θέματα βλέπω σε  
κάποια πραγματικά περιέχονται πολύ  μεγάλα ειδικά θέματα, 
τα οποία δεν  είναι τόσο  εύκολο  μία κουρασμένη ομάδα αυτή  τη  
στιγμή  Αντιπροσωπείας  να πάρει μία απόφαση . 
 Εγώ για παράδειγμα έχω ένσταση  στο  εξής  και κάνω 
ερώτηση , όχι στην  παράκαμψη Ηρακλείου  παράλληλη στο  
ΒΟΑΚ  με  κατάληψη  στο  αεροδρόμιο  Ηρακλείου . Η  Κρήτη  έχει 
το  13% του  οδικού  δικτύου  της  χώρας , αυτό  το  διαβάζω στις  
ειδικές  προτάσεις  στη  δεύτερη φάση , είναι πρόταση . Εγώ 
ήθελα λοιπόν  να ρωτήσω, σήμερα ο  ΒΟΑΚ  όπως  διέρχεται 
από  το  Ηράκλειο , ουσιαστικά μοιράζει το  Ηράκλειο  στα δύο , 
ξέρουμε ποια θα είναι η  εξέλιξη η  κυκλοφοριακή  από  πλευράς  
κυκλοφοριακού  φόρτου ; Ήδη  σήμερα υπάρχουν  προβλήματα 
κυκλοφορίας , μετά από  20 χρόνια δεν  ξέρουμε ποια θα είναι η  
κατάσταση . Ξέρουμε  ποια θα είναι η  κατάσταση  που  να 
απαιτείται πράγματι μία ευρεία παράκαμψη με  άλλα 
χαρακτηριστικά; 
 Σήμερα στη  Θεσσαλονίκη  παράδειγμα μελετάται ήδη  η  
ευρεία παράκαμψη Θεσσαλονίκης  διότι δεν  καλύπτει η  
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υπάρχουσα ή  και σε  άλλες  πόλεις  κάτι παρόμοιο . Αυτό  το  
πράγμα έχει εξεταστεί κυκλοφορικά τι πρόκειται να γίνει σε  20 
χρόνια; Βέβαια είναι τόσο  μεγάλο έργο με  τέτοια οικονομική  
βαρύτητα που  δεν  μπορεί κανείς  να πει ένα ναι και ένα όχι με  
δυο  κουβέντες , θέλει τεχνοοικονομική  διερεύνηση  δεν  είναι 
τόσο  απλό. Εγώ εκεί εκφράζω μία ένσταση . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Πάντως  εγώ θέλω να πω κάτι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και μία ερώτηση . 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να μιλήσει και μετά. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  το  ήξερα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, εντάξει,  ηρεμία. 
 Επ ’  αυτού  έχω έτσι μια ερώτηση  μπορείς  να απαντήσεις , 
ορίστε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όταν  μιλάς  εσύ  σε  διακόπτει κανένας ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ηρεμήστε , ηρεμήστε. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τα ξέρεις  όλα πάντως . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Δεν  ξέρω ποιο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ ορίστε. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Θα πρέπει να συμφωνήσουμε  σε  κάτι και 
απευθύνομαι στην  επιτροπή συγγνώμη , αφορά την  πρώτη  
φάση . Η  πρώτη  φάση  δίνει κατευθύνσεις  και είναι γενικές  οι 
κατευθύνσεις , τώρα πως  η  μελετήτρια έχει περάσει και όντως  
μας  έχει μπερδέψει εκεί στα σενάριά της  σε  πολύ  
συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν  μπορεί να τεκμηριώσει, 
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νομίζω ότι εντελώς  λάθος  και δεν  πρέπει να πέσουμε  σε  αυτή  
τη  λούμπα. 
 Άρα οι δικές  μας  προτάσεις  θα πρέπει να είναι 
κατευθύνσεις , δηλαδή  μπορεί να είναι κατεύθυνση  ότι ξέρετε 
εάν  υπάρξει δυνατότητα στη  μελετήτρια πάρτε  το  εμπορικό 
λιμάνι και πηγαίνετέ  το  κάπου  χωρίς  να δίνει πρόταση , γιατί 
αυτό  δεν  μπορεί να συμβεί από  εμάς  προς  τη  μελετήτρια, 
εφόσον  μας  υποδείξει θέσεις  στη  δεύτερη φάση  που  είναι 
πλέον  η  συγκεκριμένη  φάση  και υποστηρίζεται από  αυτά που  
ζητά σήμερα. Σήμερα δεν  μπορεί να σου  υποστηρίξει κανένας  
για το  νότιο  άξονα αυτό  λέω. 
 Το  δικό μας  το  χαρτί θα πρέπει να είναι γενικές  
κατευθύνσεις  για τη  δεύτερη φάση  και όχι σε  συγκεκριμένα 
πλέον  πράγματα. Στη  δεύτερη φάση  που  θα υποστηρίζεται, θα 
αναλύεται και θα υποδεικνύεται, εκεί θα κάνουμε  τις  
παρεμβάσεις  μας . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, άρα η  επισήμανση  
εδώ δεν  είναι… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Αυτή  είναι η  διαδικασία…  (αλλαγή 
κασέτας) 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  …αν  θυμάμαι καλά, το  οποίο  έπρεπε να διαβάσει 
κανείς  πολύ  σχολαστικά, ναι η  περίληψη  ήτανε  130 σελίδες  
έτσι;  600 σελίδες  ήτανε  το  συνολικό  corpus, το  συνολικό  σώμα 
του  κειμένου . 
 Οφείλω να διευκρινίσω το  εξής  διότι φάνηκε και από  την  
ερώτηση  του  Κωστή . Το  κείμενο  το  συγκεκριμένο  που  ήρθε 
εδώ πέρα σήμερα είναι ένα κείμενο  εργασίας  το  οποίο  
περιλαμβάνει τρία μέρη . Το  ένα μέρος  το  πρώτο  είναι ένα 
κείμενο  γενικών  κατευθύνσεων   πάνω στην  πρώτη  φάση  της  
συζήτησης  του  ρυθμιστικού . Το  δεύτερο μέρος  λέει ζητήματα 
τα οποία έχουνε προκύψει από  αυτή  τη  συζήτηση  τα οποία θα 
τεθούν  σε  μια πιθανή διαβούλευση  στη  δεύτερη φάση , δεν  
είναι δηλαδή  κάτι της  στιγμής  αυτής  και το  τρίτο  μέρος  που  
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έχει να κάνει με  το  περίφημο  παράρτημα καταγράφει απλώς  
γραμματειακά αν  το  θέλετε , όλα αυτά τα οποία είχαν  ακουστεί 
από  όλους  όσοι συμμετείχαν  στην  επιτροπή, κατά τη  διάρκεια 
της  εξέλιξης  αυτής  της  συζήτησης . 
 Αυτό  λοιπόν  το  οποίο  το  οποίο  μας  ενδιαφέρει εμάς  
κυρίως  σήμερα, είναι να επικυρώσουμε , να επιβεβαιώσουμε , 
να πούμε  ένα ναι καταρχήν  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  η  θέση  
του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  παρουσιάστηκε  στις  16 
Δεκεμβρίου  σε  αυτή  την  αίθουσα.  
 Το  πρώτο  μέρος  λοιπόν  αυτού  του  κειμένου  ήδη  έχει 
παρουσιαστεί, είναι κάτι που  έχει συντελεστεί δεν  είναι κάτι το  
οποίο  θα συμβεί με  καταλάβατε; Είναι λοιπόν  ένα ζήτημα το  
οποίο  είναι σαφές  ότι δεν  μπορεί να είναι πρωθύστερο , το  
έχουμε  ολοκληρώσει πια ως  συζήτηση . Έχει κατατεθεί, έχει 
ακουστεί, θέλουμε  να το  καταθέσουμε  και επίσημα με  έναν  
τρόπο  ο  οποίος  μπορεί να είναι πιο  ευρύς , πιο  συνοπτικός , 
μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Αν  διαβάσει 
κανείς  πολύ  προσεκτικά το  κείμενο  γιατί εγώ δεν  ανέλυσα όλη  
την  πρόταση  διότι είναι πυκνογραμμένη , θα δει ότι όλα αυτά 
τα ζητήματα τα οποία έχουνε από  όλους  υπάρξει στη  διάρκεια 
της  συζήτησης  ως  παρατηρήσεις , έχουνε με  κάποιο  τρόπο  
είπα οσμωθεί, όσμωση  σημαίνει ότι έχουν  διαπεράσει αυτές  
τις  εφτά κατευθύνσεις  που  δίνει το  κείμενο  το  οποίο  
καταθέσαμε . Δεν  υπάρχει κάτι που  να λείπει από  εκεί. Από  το  
ότι πρέπει να σταθούμε  στην  μητροπολιτική  περιοχή  μέχρι τις  
ΑΠΕ  και μέχρι τον  πράσινο  δακτύλιο  που  πρέπει να υπάρξει 
γύρω από  την  πόλη  αγαπητέ  Πρόεδρε. Ε , δεν  είναι δυνατόν  να 
σαρώσουνε  σε  λίγο  καιρό  πριν  καν  ολοκληρώσουμε  τον  
Βόρειο  Οδικό Άξονα, αλήθεια πότε  θα ανοίξει ο  δρόμος ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σύντομα. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Όχι σύντομα, εγώ το  ακούω τώρα κανένα μήνα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μέχρι τις  20. 
 



 Συνεδρ ίαση  12 η  (επαναληπτ ική )         7 η ς   Μαρτ ίου   2012                   σελ ίς    106  

 

ΣΓΟΥΡΟΣ: Μέχρι τις  20; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Του  Μάρτη . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Το  θεωρώ αυτό  δέσμευση  απόψε  το  μέχρι τις  20. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βεβαίως , βεβαίως , του  
Μάρτη . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Ναι αυτό  είναι το  20 του  Μάρτη . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει 
εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιο  γράμμα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Από  τον  Υπουργό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α , εξακολουθεί να υφίσταται 
το  πρόβλημα, αλλά θα το  ξεπεράσουμε . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Σε  μία φάση  λοιπόν  της  συζήτησης , της  
διαβούλευσης  για το  ρυθμιστικό, πριν  ακόμα ολοκληρωθεί η  
περαίωση  της  πρώτης  φάσης , εμείς  δεν  είναι δυνατόν  να 
φοβόμαστε  να πούμε  ότι δεν  θέλουμε  να σαρωθεί ή  περιοχή  
από  νέους  τεράστιους  άξονες . Αυτό  είναι μία θέση , μία θέση  
του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου . 
 Είναι θέση  μας  το  ότι θέλουμε  να συνεχίσουνε  να 
διανοίγονται  με  τον  τρόπο  που  γινότανε μέχρι σήμερα μεγάλοι 
άξονες  χωρίς  να έχουμε  ολοκληρώσει αυτούς  που  υπάρχουνε; 
Χωρίς  να έχουμε  ολοκληρώσει τις  συνδέσεις ; Χωρίς  να έχουμε  
σκεφτεί στο  μεταβατικό διάστημα από  τον  Βόρειο  Οδικό Άξονα 
όπως  υπάρχει τώρα έξω από  την  πόλη  που  εξυπηρετεί 
κάλλιστα και αυτό  το  λένε οι άνθρωποι που  έχουνε και 
μεγαλύτερη  εμπειρία. Θυμάμαι πολύ  συγκεκριμένα την  
τοποθέτηση  του  Γιώργου  του  Πετράκη , ο  οποίος  είπε ότι αυτή  
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τη  στιγμή  ο  δρόμος  που  υπάρχει εξυπηρετεί κάλλιστα και την  
περιαστική περιφερειακή κυκλοφορία και τη  σύνδεση  με  τα 
υπόλοιπα κέντρα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτή  τη  στιγμή . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  …της  ευρύτερης περιοχής . Ναι αυτή  τη  στιγμή . 
Τώρα σε  30 – 40 χρόνια ε , νομίζουμε  ότι υπάρχει η  δεύτερη 
φάση , η  οποία θα κάνει πολύ  πιο  συγκεκριμένες  προβλέψεις  
και βεβαίως  αυτό  έχει να κάνει με  πολλά σενάρια.  
 Μην  σταθούμε  λοιπόν  στο  ζήτημα αυτό  στο  ότι το  
Τεχνικό  Επιμελητήριο  για να πει ότι πρέπει να 
καταπολεμήσουμε  τις  περιοχές αποκλεισμού  ή  να 
κυνηγήσουμε  να υπάρξει μεγαλύτερη  ποιότητα στο  δημόσιο  
χώρο , βάζει ζητήματα τα οποία πρέπει να τύχουν  ειδικής  
μελέτης . Όλα τα ζητήματα αν  δείτε , αν  διαβάσετε σχολαστικά 
τα κείμενα που  έχουν  διατυπωθεί εκεί, είναι ζητήματα τα 
οποία κυρίως  αναφέρονται σε  αρχές, δηλαδή  σε  γενικές  έτσι 
αν  θέλετε  πιο  επιστημονικές  κατευθύνσεις  που  πρέπει να 
υπάρχει στο  σχεδιασμό  από  εδώ και πέρα. 
 Με  αυτή  την  έννοια λοιπόν  θεωρώ ότι πρέπει καταρχήν  η  
Αντιπροσωπεία να πει ένα ναι και κατά δεύτερον  βεβαίως  η  
επιτροπή  εξουσιοδοτείται από  την  Αντιπροσωπεία να στείλει 
πάνω σε  αυτόν  τον  καμβά προτάσεων , ένα πιο  ευρύ  σας  είπα 
ή  πιο  συνοπτικό  κείμενο  στην  ομάδα των  μελετητών , γιατί 
νομίζω ότι πρέπει να το  κάνουμε  ως  Επιμελητήριο , γιατί απ ’  
ότι ξέρω και κανείς  άλλος  δεν  το  έχει κάνει από  αυτούς  που  
συμμετείχαν  μέχρι τώρα στη  διαβούλευση . Είμαστε  οι μόνοι 
που  θα το  κάνομε… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Και πρέπει να το  κάνουμε  και σύντομα. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  …και πρέπει να το  κάνουμε  οπωσδήποτε  
σύντομα. Αυτό . 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Μία φράση  να πω, μία φράση . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ναι. 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ:  Κοιτάξτε για όσους  ασχολούμαστε  με  την  
χωροταξική οργάνωση  και σχεδιασμό  στην  Κρήτη  που  
δυστυχώς  δεν  είμαστε  και πολλοί, γνωρίζουμε  πολύ  καλά ότι η  
ιστορία του  χωροταξικού  σχεδιασμού σε  αυτό  τον  τόπο  δεν  
υπάρχει, είναι ένα κενό  από  τον  Προβελέγγιο  και μετά. 
 Γινόταν  στόχοι σοβαροί πολιτικοί ολόκληρων  κοινωνιών , 
τα «οράματα» ξανά λέω σε  εισαγωγικά κάποιων  ανθρώπων , οι 
οποίοι χωρίς  σχεδιασμό , χωρίς  μελέτη  λέγανε ότι θα κάνουνε  
αυτό  ή  το  άλλο . Σε  αυτή  τη  βάση  είπα νωρίτερα και επιμένω 
στο  θέμα με  το  δρόμο  για παράδειγμα, γιατί είναι απλά ένα 
παράδειγμα έτσι; Όπως  το  ίδιο  θα είναι και το  λιμάνι πιθανόν , 
το  αεροδρόμιο  ή  κάποια άλλα γεγονότα τέτοια στα οποία 
πρέπει να απαντήσουμε . Δεν  μπορούμε  χωρίς  ένα σχεδιασμό , 
μια μελέτη  η  οποία θα ξεκαθαρίσει τους  δείκτες , τα ποσοτικά 
και τα ποιοτικά κριτήρια, οι φέρουσες  ικανότητες , όλα αυτά τα 
ζητήματα τα οποία δεν  είναι υπόθεση  τώρα το  πώς  το  
σκέφτηκε  ο  τάδε Βουλευτής  γιατί θέλει να έχει μία 
εξασφαλισμένη  πελατεία την  άλλη μέρα. Να το  πω έτσι απλά 
στα παλιά μας  τα παπούτσια το  τι μεθόδους  πολιτικές  θα 
χρησιμοποιήσει ο  καθένας  για να πετύχει το  στόχο  του  να 
επανεκλεγεί.  
 Εμείς  εδώ ίσως  να είναι η  πρώτη  ευκαιρία που  μας  
δίνεται μέσα στις  σύγχρονες  συνθήκες  που  βιώνουμε , να 
ξαναδούμε  το  ρόλο μας  σαν  μηχανικοί, τον  οποίο  θα μου  
επιτρέψετε να έχω πολλές  αμφιβολίες  στο  κατά πόσο  τον  
υπηρετούσαμε  μέχρι τώρα. Δεν  θέλω να υποτιμήσω ούτε  τη  
δουλειά που  κάνετε  εδώ μέσα, ούτε  τις  ευαισθησίες  του  
οποιουδήποτε  συναδέλφου  που  βρίσκεται εδώ μέσα. Αλλά έχω 
επανειλημμένα τονίσει και σε  κατ ’  ιδία κουβέντες  και σε  
τέτοιες  ευκαιρίες  που  μου  δίνεται η  δυνατότητα να το  πω, ότι 
θεωρώ, νοιώθω μία μεγάλη μοναξιά γιατί δεν  έχουμε  το  ρόλο 
του  μηχανικού . Συζητάμε  για χίλια μύρια πράγματα τα οποία 
έρχονται  σαν  ουρά κάποιων  άλλων  γεγονότων  και εκεί μπορώ 
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να συμφωνώ με  τον  καθένα ξεχωριστά άσχετα με  την  πολιτική  
του  αναφορά. Αυτό  όμως  που  έχει σημασία να ξαναβρούμε  το  
ρόλο μας  σαν  μηχανικοί.   
 Η  ευκαιρία λοιπόν  του  ρυθμιστικού  είναι εδώ, έρχεται και 
η  ευκαιρία του  χωροταξικού  της  Κρήτης , που  νομίζω ότι θα 
πρέπει πραγματικά να μπούμε  στην  ουσία της  δουλειάς  μας . 
Έρευνα, μελέτη , μεθοδολογίες , να καταλήγουμε  σε  στόχους  
και αυτούς  να διεκδικούμε  και εκεί θα συμφωνήσω Πρόεδρε 
ότι πιθανόν  μετά από  κάποια χρόνια να χρειαστεί οτιδήποτε . 
Ναι αλλά αυτό  να το  δείξει μία μελέτη , μην  είναι οράματα ενός  
και του  άλλου  άσχετου  ας  πούμε .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συμφωνώ πλήρως , 
συνάδελφε  συμφωνώ πλήρως  με  την  τοποθέτηση , τώρα να 
προχωρήσουμε  τη  διαδικασία να πάμε  σε  τοποθετήσεις . Για 
να συνοψίσω λίγο  το  διαδικαστικό, αν  κατάλαβα καλά το  
κείμενο  έχει τρία σκέλη , το  πρώτο  είναι οι γενικές  αναφορές  
στους  προσανατολισμούς  της  μελέτης , το  οποίο  ζητείται να το  
επικυρώσουμε .  
 Το  δεύτερο σκέλος  αφορά ειδικές  προτάσεις  που  αφορά 
τη  δεύτερη φάση  που  δεν  το  συζητάμε  αυτό  αυτή  τη  στιγμή . 
 Και το  τρίτο  σκέλος  είναι το  διαδικαστικό, το  
γραμματειακό  που  είχατε εσείς  στα εσωτερικά της  επιτροπής . 
Ωραία έγινε  αντιληπτό , οι εφτά πρώτες προτάσεις  που  θέτετε  
σαν  γενικές  αναφορές  για την  άλφα βάση  της  μελέτης .  
 Τοποθετήσεις , ποιοι συνάδελφοι θέλουν  να 
τοποθετηθούν ; Ναι, ναι, λοιπόν  Ινιωτάκης , άλλος  συνάδελφος . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Πρόεδρε  μπορώ να κάνω μία πρόταση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, διαδικαστική πρόταση  
όχι τοποθέτηση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Διαδικαστική πρόταση . 
 Εγώ προτείνω να σταματήσουμε  τη  διαδικασία τώρα εδώ 
και προτείνω σε  πέντε  μέρες , σε  τέσσερις  μέρες , σε  τρεις  
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μέρες , σε  εφτά μέρες  όποτε  εκτιμήσουμε , γιατί το  θέμα είναι 
πολύ  σοβαρό  και προϋποθέτει και μία σοβαρή  γκάμα γνώσεων  
που  δεν  την  έχουμε  όλοι, πρώτος από  αυτούς  είμαι εγώ. 
 Προτείνω λοιπόν  την  επόμενη  Τετάρτη  να κάνουμε  μία 
ειδική συνεδρίαση  με  αυτό  το  θέμα, στο  οποίο  να κληθούνε  και 
οι συλλόγοι οι επιμέρους , δεν  ξέρω νομίζω ότι υπάρχουν  π .χ. 
και οι τοπογράφοι μπορεί να έχουνε άποψη  και οι 
μηχανολόγοι, γιατί τίθενται  θέματα και άλλα ας  πούμε , να γίνει 
μία πιο  σοβαρή  κουβέντα, δηλαδή  να πούμε  και μία 
ολοκληρωμένη άποψη  να μην  λέμε  δηλαδή  γενικά και 
αφηρημένα πράγματα, την  επόμενη  Τετάρτη . Είναι 11:00 η  
ώρα είμαστε  8 άτομα, δεν  νομίζω ότι είναι η  στιγμή  να το  
αντιμετωπίσουμε , εξάλλου  με  τη  σοβαρότητα που  το  έχουνε 
αντιμετωπίσει οι άνθρωποι που  το  κάνανε. Ή  να γίνει, 
τουλάχιστον  τώρα το  είδα εγώ πρώτη  φορά αρκετή δουλεία 
που  δεν  νομίζω ότι αυτή  τη  στιγμή  το  Σώμα είναι σε  θέση  να 
το  κουβεντιάσει. 
 Προτείνω λοιπόν  την  επόμενη  Τετάρτη , μοναδικό  θέμα, 
να ενημερωθούμε  να το  πάρουμε  όλοι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καταρχήν  η  κρίση  ανήκει στο  
Σώμα πάνω από  όλα, είπε όμως  ο  συνάδελφος  ο  Σγουρός  το  
εξής , στις  16 του  Δεκέμβρη  έγινε  μία ενέργεια εδώ πέρα, έγινε  
μία παρουσίαση  των  θέσεων  του  ΤΕΕ . Εμείς  λοιπόν  
υιοθετούμε  αυτές  τις  ενέργειες ; Αυτό  λοιπόν  είναι ένα θέμα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το  θέμα είναι όμως  το  τι θα σταλεί πάνω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα το  γιατί θα σταλεί 
πάνω εγώ νομίζω ότι αυτό  να το  επεξεργαστεί η  επιτροπή και 
να το  φέρει για συζήτηση . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ωραία αυτό  αποφασίζουμε , ότι ευχαριστούμε  
για την  ενημέρωση , η  επιτροπή να συνεχίσει το  έργο της… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό  όμως , 
συμφωνούμε , ένα λεπτό , για την  πρώτη  φάση , συγγνώμη  για 
την  πρώτη  φάση  των  εφτά σημείων  αν  συμφωνούμε  ή  όχι. 
 Να προτείνω λοιπόν  κάτι; Έναν  συνδυασμό , ένα λεπτό  
να προτείνω κάτι, συνάδελφοι τα εφτά πρώτα σημεία που  είναι 
γενικές  θέσεις  για την  πρώτη  φάση  της  μελέτης , να πούμε  ότι 
συμφωνούμε  ή  δεν  συμφωνούμε , άλλωστε  έχει γίνει ήδη  
πράξη  αυτό . Από  ‘κει και πέρα να γίνει μία διαμόρφωση  ενός  
πιο  συγκεκριμένου  κειμένου , το  οποίο  να τεθεί στην  κρίση  της  
Αντιπροσωπείας  για ψήφιση . Τώρα πότε  θα είναι αυτό  το  
κείμενο  έτοιμο  θα μας  το  πούνε  οι συνάδελφοι της  επιτροπής .   
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Την  Τετάρτη  αποκλείεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Την  Τετάρτη  αποκλείεται, 
πότε  δηλαδή ; Για πότε  περίπου ; 
 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Όχι πότε  περίπου, είναι πέντε  άνθρωποι δεν  
είμαι εγώ μόνος  μου . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά πρέπει εμείς  να 
προσδιορίσουμε  συνεδρίαση . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι το  κείμενο  έχει τρία 
σκέλη , το  πρώτο  σκέλος  είναι ήδη  πράξη , το  δεύτερο σκέλος  
θέλει διαμόρφωση . Η  διαμόρφωση  αυτή  πότε  μπορεί περίπου ; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, ωραία. 
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ΣΓΟΥΡΟΣ: Το  οποίο  μπορεί να διευρυνθεί, μπορεί να 
μορφοποιηθεί με  άλλο  τρόπο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πότε  μπορούμε  να έχουμε…  
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Ακόμα και ως  προς  τη  διατύπωση… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, πότε  μπορούμε  να 
έχουμε  ένα τέτοιο  κείμενο  για να ορίσουμε  μια συνεδρίαση . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Τι εννοείτε  ειδική συνεδρίαση ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι για το  θέμα αυτό  μόνο . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Ειδική συνεδρίαση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι, έκτακτη  
συνεδρίαση .  
 Λοιπόν  ο  Πρόεδρος  της  Διοικούσας , α, ποιος  άλλος  θέλει 
να τοποθετηθεί και θα καταλήξουμε  στο  τέλος , Μπριλάκις , 
άλλος  που  θέλει να τοποθετηθεί; Συγγνώμη  υπάρχει άλλος  
που  θέλει να τοποθετηθεί; Όχι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Η  ατυχία της  Ελλάδας , του  
Ηρακλείου  ειδικότερα είναι ακριβώς  αυτό  που  συμβαίνει και 
σήμερα εδώ. Για το  κορυφαίο  θέμα ενδεχομένως της  όποιας  
αναπτυξιακής πορείας  του  τόπου  είμαστε  δέκα άνθρωποι. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Μα δεν  είχαμε  και ενημέρωση  Πρόεδρε, τώρα 
το  πήραμε  αυτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Κοιτάξτε να δείτε  και σε  15 μέρες  
που  θα γίνει συζήτηση  εύχομαι να είμαστε  περισσότεροι. Αλλά 
δεν  είναι μόνο  αυτό  το  δικό μας , για να μην  
αυτομαστιγωνόμαστε, η  συνολική  πολιτική  αντίληψη  του  
στελεχιακού  δυναμικού  του  τόπου  μας  αυτή  είναι και 
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υποπτεύομαι  ότι και το  επίπεδο  του  διαλόγου  που  έχει γίνει 
και ο  τρόπος  που  έχει προετοιμαστεί και έχει πραγματοποιηθεί 
η  συζήτηση  μέχρι σήμερα για το  ρυθμιστικό Ηρακλείου , είναι 
πολύ  κατώτερη  αυτού  του  επιπέδου, της  δουλειάς  της  οποίας  
έχουν  κάνει και τους  συγχαίρω οι πέντε  άνθρωποι ο  οποίοι 
έφεραν  αυτό  το  καταστατικό  κείμενο  για μένα σήμερα εδώ 
προς  ψήφισή  μας .  

Και εγώ ο  ίδιος  βάζω τον  εαυτό  μου , εγώ το  διάβασα 
τώρα συνάδελφοι, εγώ μου  το  είχε στείλει ο  Οδυσσέας , μου  
είχε πει δες  το , πρόσεξέ  το , δεν  προλάβαινα, το  είδα σήμερα 
και αυτό  είναι το  τεράστιο  λάθος  που  επιτελούμε  όλοι, ότι 
χάνουμε  την  ουσία, μπαίνουμε  στην  καθημερινότητα και έχει 
απόλυτο  δίκιο  ο  Γιώργος  σε  αυτό  που  λέει, ότι εδώ για τα 
κορυφαία ζητήματα…, όταν  πας  σε  έναν  πόλεμο  ο  στρατηγός  
πρέπει να ξέρει πως  θα βάλει τις  δυνάμεις , πως  θα τους  
χωροθετήσει, πού  θα στοχεύσει, πού  θα χτυπήσει τον  
αντίπαλο, αυτό  είναι και το  ρυθμιστικό. Να προετοιμάσει μία 
κοινωνία για τις  προκλήσεις  του  αύριο , τι πόλη  θέλουμε  εμείς  
για αύριο ; Τι πόλη  θέλουμε  να είναι το  Ηράκλειο ; Τι 
μητρόπολη  σε  σχέση  με  το  ρόλο που  θέλουμε  να 
διαδραματίσει σε  μία ευρύτερη  περιοχή  κεντρικά στη  μεσόγειο , 
αλλά και τι ρόλο θέλουμε  το  Ηράκλειο  σε  σχέση  με  την  
ενδοχώρα. Πώς  θα κάνουμε  το  Ηράκλειο  μία τέτοια πόλη  ώστε 
να μείνει και να συγκρατηθούν  οι αγροτικοί πληθυσμοί οι 
εναπομείναντες  και να αυξηθούν ; Παράγοντας  καινοτομία, 
παράγοντας  έρευνα, η  οποία θα διοχετευτεί όμως  στις  
παραγωγικές  διαδικασίες  του  πρωτογενή  τομέα. Διατηρώντας  
και αναδεικνύοντας  τον  πολιτισμό  μας , που  αυτό  θέλουν  να 
έρθουν  και να δουν  οι επισκέπτες  του  νησιού  μας  και αυτό  το  
κείμενο  το  λέει καταπληκτικά, το  λέει λίγο  αναλυτικά 
ενδεχομένως και ίσως  θέλει λίγο  προσεκτική ανάγνωση , αλλά 
όλα αυτά τα ζητήματα τα θίγει ωραιότητα. 

Άρα λοιπόν  εγώ τι προτείνω και τι θέλω να κάνουμε , 
αυτή  την  πάρα πολύ  καλή δουλειά θέλετε  να την  κάνουμε  
ακόμα καλύτερη ; Βεβαίως  να την  κάνουμε  ακόμα καλύτερη . 
Όμως  θα πρέπει να τύχει μιας  καλύτερης  υποδοχής  και από  
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μας  τους  ίδιους , γιατί αυτή  τη  στιγμή  πραγματικά 
υποβαθμίζουμε  τη  δουλειά που  παράγουμε  στο  Τεχνικό  
Επιμελητήριο , η  οποία είναι πολυεπίπεδη , είναι σοβαρότατη  
και είναι και επιστημονική όπως  είναι αυτό  το  παρόν  πόνημα 
των  πέντε  συναδέλφων  μας . 

Αυτή  λοιπόν  τη  δουλειά Οδυσσέα εγώ θέλω να την  
πάρουμε  αλά μπρατσέτα και να πάμε  στον  Κουράκη , όχι απλά 
να τη  στείλουμε  στους  μελετητές  οι οποίοι ενδεχομένως θα 
είναι και ω χαρώ το  που  θα το  πάρουνε  και θα τη  βάλουνε  να 
την  πετάξουνε και θα την  σοβαντίσουν  στη  δικιά τους  δουλειά 
και θα είναι και με  χαμόγελο τι ωραία δουλειά που  κάνατε και 
δεν  ξέρω όμως  πόσο  θα ληφθούν  υπόψη . Να πάμε  στον  
Κουράκη  να τον  ταρακουνήσουμε , να του  πούμε  Δήμαρχε  
έχεις  καταλάβει τι είναι το  ρυθμιστικό Ηρακλείου  και απέχεις ; 
Έχεις  πάρει χαμπάρι  τι σημαίνει ρυθμιστικό Ηρακλείου  για την  
πόλη , τους  κατοίκους  του  Ηρακλείου  και για όλο  το  νομό ;  

Και θέλω να πάμε  αλά μπρατσέτα και να 
δημιουργήσουμε  γεγονός  με  βάση  αυτή  την  καταπληκτική 
δουλειά την  οποία κάνατε εσείς . Αυτό  θα είναι πραγματικά το  
επιστέγασμα και η  πολύ  καλή συμβολή  και συνεισφορά  μας  
στην  πορεία της  συζήτησης  για το  ρυθμιστικό. Και αυτό  
εισηγούμαι  αγαπητέ  Πρόεδρε, θέλετε  δέκα μέρες  παιδιά; 
Θέλετε  δεκαπέντε μέρες ; Θέλετε  να το  αλλάξετε λίγο  αν  
προσθέσετε  κάτι; Εγώ ήδη  σας  λέω με  καλύπτει απόλυτα το  
πολιτικό  κείμενο  και οι αιτιάσεις  αυτά τα εφτά σημεία τα οποία 
έχετε κάνει και να πάμε  όμως  εκεί που  πρέπει και να το  
κάνουμε  θέμα και βεβαίως  σε  συνέχεια του  ρυθμιστικού  και το  
περιφερειακό χωροταξικό θα πρέπει να τύχει της  ίδιας  
υποδοχής  και εκεί είναι η  αναβάθμιση , εκεί είναι η  δικιά μας  η  
συμβολή , που  πραγματικά μας  ανεβάζει και στην  κοινωνία, 
αλλά και στα δικά μας  μάτια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο  συνάδελφος  Μπριλάκις . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Αυτό  που  θα πω είναι και λίγο  διαδικαστικό έτσι 
κάτι ενδιάμεσο , γιατί άκουσα ας  πούμε , λέει η  επιτροπή λέει 
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να μεταφερθεί το  λιμάνι το  εμπορικό. Αυτό  παιδιά είναι κόστος  
τάξεως  δισεκατομμυρίων , δεν  είναι εκατοντάδων  
εκατομμυρίων , είναι τεράστιο  έργο, άρα λοιπόν  πρέπει να 
εξεταστεί σε  βάθος  και με  πολλές  παραμέτρους  και με  
κάποιους  ανθρώπους  που  ξέρουνε, όχι μόνο  οι αρχιτέκτονες , 
το  συγκεκριμένο  έργο όπως  και κάθε μεγάλο έργο θέλει 
κάποια επιμέρους  εξέταση . 
 Άρα λοιπόν  προτείνω ότι γράψετε μέσα να βάλετε τη  
λέξη , να εξεταστεί, το  αεροδρόμιο , να εξεταστεί το  κρηπίδωμα, 
να εξεταστεί το  ξέρω εγώ, η  ευρεία παράκαμψη του  ΒΟΑΚ . 
Αυτό  είναι το  ένα και όταν  τα φτιάξετε αυτά τη  νέα διατύπωση  
να κάνουμε  τη  συνεδρίαση  που  προτείνει και ο  συνάδελφος  ο  
Ξυλούρης . 
 Δεν  νομίζω ότι πρέπει να ορίσουμε  την  ακριβή  μέρα, με  
μια συνεννόηση  θα οριστεί αυτό . Και κάτι άλλο, εγώ είχα 
προτείνει κάποτε  σε  κάποια φάση  ας  πούμε , να κάνουμε  μία 
νέα παράκαμψη Ηρακλείου , αλλά όχι ευρεία αλλά με  σήραγγες  
ακλουθώντας  το  παράδειγμα της  Πάτρας , η  οποία έχει μία 
παράκαμψη 17 χιλιόμετρα και από  αυτό  τα 5,5 χιλιόμετρα είναι 
σε  σήραγγες  και περνάει κάτω από  την  πόλη , δεν  ενοχλεί 
κανένα και είναι και αυτό  κάτι που  μπορεί να μπει στην  
εξέταση  να κάνουμε  ευρεία παράκαμψη ή  να μην  κάνουμε  ή  να 
μην  κάνουμε  τίποτα ή  σε  πόσα χρόνια, μετά από  πόσα χρόνια, 
πόσα λεφτά θέλουμε , τι επίδραση  έχει, τι κόμβους  θέλουμε , τι 
απαλλοτριώσεις . Διότι να κάνεις  μία στενή  παράκαμψη η  
απαλλοτρίωση  είναι οικόπεδα. 
 Είναι ένα σωρό  πράγματα που  πρέπει να ληφθούν  
υπόψη . Στην  ουσία ήτανε  διαδικαστική και μένα η  δική μου  
παρέμβαση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν , συνάδελφοι όλοι 
συμφωνούμε  ότι το  θέμα είναι μέγα, όλοι συμφωνούμε  ότι 
πρέπει να το  μελετήσουμε  και αυτοί που  δεν  το  έχουμε  
μελετήσει έτσι σε  βάθος . Πρέπει να ορίσουμε  μία ημερομηνία, 
να μας  πουν  και οι συνάδελφοι αν  μετά από  15 μέρες  
μπορούν , το  κείμενο  αυτό  να αναδιαμορφωθεί κάπως , να 
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μελετηθεί και από  μας  τους  υπόλοιπους  και να καταλήξουμε  
σε  ένα κείμενο  το  οποίο  θα είναι η  τελική  θέση  του  ΤΕΕ . 
 Προτεινόμενες  ημερομηνίες  21 ή  28 Μαρτίου , δεν  
προλαβαίνετε; 21 ή  28 Μαρτίου , άμα δεν  έχουμε  εισήγηση ; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Ε , θα σου  πουν  αυτοί, άμα ετοιμαστούνε  θα 
έρθουνε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πώς ; Γίνεται και Δευτέρα 
γιατί όχι; Οι Δευτέρες είναι 19 και 26, αλλά 26 είναι μετά τις  
25, να το  πούμε  αλλιώς ; Μόλις  το  ετοιμάσετε  μου  το  στέλνετε  
με  e-mail και εγώ κάνω την  πρόσκληση ; Αλλά θέλω δέκα 
μέρες  να κάνω την  πρόσκληση . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Είναι ένα κείμενο , δεν  είναι αβγά να το  ψήσουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σωστό . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Είναι ένα πράγμα το  οποίο  προκύπτει μέσα από  
μία διαδικασία πάρα πολύ  συνοπτική  και ιδιαίτερα όταν  
είναι…, (δεν  αποδίδεται καθαρά)…, πέντε  ανθρώπων , κάποιος  
πρέπει να τα γράψει όλα αυτά. 
 Το  κείμενο  αυτό  που  γράφτηκε μια βραδιά, το  κείμενο  
αυτό  γράφτηκε για να διαβαστεί στις  16 Δεκεμβρίου  από…, 
(δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κατάλαβα, κατάλαβα. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Και διαβάστηκε και από  τη  θέση  αυτή  θα σας  
ενημερώσουμε . Μπροστά στην  αίθουσα ήτανε  εδώ οι τοπικοί 
Βουλευτές  του  Ηρακλείου  και δίπλα ο  κ . Βασιλάκης  ο  
Αντιδήμαρχος . Εγώ έγραφα αλλά το  αφαίρεσα αυτό  το  κείμενο , 
ότι απευθυνόμενος  στους  Βουλευτές  μας , ότι το  ρυθμιστικό 
πρέπει να εναντιωθεί στο  σύστημα το  οποίο  εκπροσωπείται. 
Κακοφάνηκε  σε  κάποιον  από  αυτούς  και μου  την  έπεσε  μετά 
στο  διάλλειμα και στον  Μανόλη  τον  Βασιλάκη τον  Αντιδήμαρχο  
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και καλό συνάδελφο , είπα ότι είναι φοβερό  να συζητάμε  16 
Δεκεμβρίου  την  ολοκλήρωση  της  πρώτης φάσης  του  
ρυθμιστικού  και να μην  υπάρχει μία αξιόπιστη  επεξεργασία με  
τον  τρόπο  που  αυτός  τέλος  πάντων  θα προέκρινε  από  το  
Δήμο  Ηρακλείου . 
 Ο  Δήμος  Ηρακλείου  ήτανε  αυτός  που  ουσιαστικά θα 
έπρεπε να έχει την  πιο  βαρύνουσα αν  θέλετε  έτσι συμμετοχή  
στη  διάρκεια αυτής  της  επεξεργασίας  της  διαβούλευσης . Ο  
Δήμος  Ηρακλείου  στις  16 εμφανίστηκε  να μην  έχει άποψη , 
ήτανε  εν  πάση  περιπτώσει μία άποψη  που  διατυπώθηκε  με  
πολύ  γενικό τρόπο , παρά την  προσπάθεια τη  φιλότιμη  που  
έκανε  ο  Μανόλης  ο  Βασιλάκης , που  βεβαίως  ο  άνθρωπος  είναι 
αρμόδιος  Αντιδήμαρχος , αλλά δεν  σημαίνει ότι μπορεί να 
επεξεργαστεί και μία θέση  πάνω στο  ρυθμιστικό της  πόλης , το  
οποίο  τρέχει και το  οποίο  μάλλον  απ ’  ότι φαίνεται ο  Δήμος  
Ηρακλείου  δεν  έχει καταλάβει περί τίνος  πρόκειται ακριβώς .  
 Εγώ συμφωνώ δηλαδή  με  τον  Πρόεδρο  αυτό  που  λέει 
ότι, πρέπει να ζητήσουμε  μια συνάντηση  με  το  Δήμαρχο , για 
να παρουσιάσουμε  τέλος  πάντων  έτσι με  έναν  τρόπο  πιο  
πιεστικό… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οδυσσέα επί του  πρακτέου , 
επί του  πρακτέου  τώρα. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Τι θέλω να πω με  αυτό ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Επειδή  το  θέμα σήμερα… 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Εγώ πολύ  φοβάμαι ότι μετά από  15 μέρες  αν  
βρεθούμε  θα ξαναπούμε  τα ίδια πράγματα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μα θα έχετε το  κείμενο . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Γίνομαι μάντης ; Δεν  ξέρω. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Να προσθέσω και κάτι άλλο; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ένα λεπτό , καταρχήν  οι συνάδελφοι θα είναι 
καλύτερα προετοιμασμένοι, δεύτερον  θα υπάρχει ενδεχομένως 
η  δυνατότητα ενός  κειμένου .. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Το  να υπάρξει κατάθεση  απόψεων  κ .λ .π ., αυτό  
σας  είπα αν  γίνεται, γίνεται ακριβώς  επειδή εγώ ως  
αντιπρόσωπος  που  είχα οριστεί από  τη  Διοικούσα στη  
διαβούλευση , θεώρησα ότι έπρεπε να είναι μέσα από  ένα 
άνοιγμα διαδικαστικό. Εγώ δεν  θεώρησα ότι μπορούμε  ώστε 
να ορίζουμε  ένα πρόσωπο  το  οποίο  θα πηγαίνει να 
διαβουλεύεται και να τοποθετείται. Είναι σαφές  ότι είναι 
σοβαρό  το  ζήτημα το  ρυθμιστικού . 
 Ζήτησα λοιπόν  να γίνει αυτή  η  5μελής  με  πολύ  ευρύ  
χαρακτήρα και εάν  θέλετε  θα με  ενδιέφερε  ιδιαίτερα έτσι να 
ακούσω, γιατί άκουσα στη  διάρκεια της  διαβούλευσης , 
συμμετείχανε και Περιφερειακοί Σύμβουλοι από  όλες  τις  
πλευρές  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου . Το  τι ακούστηκε  είναι 
απερίγραπτο από  όλους , από  όλες  τις  πλευρές , χωρίς  καμία 
προετοιμασία και χωρίς  καμία επεξεργασία. Η  μόνη  σοβαρή  
επεξεργασία στο  ζήτημα απ ’  ότι φαίνεται έγινε  από  τα 
Επιμελητήρια, από  το  ΓΕΩΤΕΕ και το  Οικονομικό  
Επιμελητήριο  και βεβαίως  η  κορυφαία πιστεύω ότι ήτανε  η  
δικιά μας , γιατί η  θέση  που  διατυπώθηκε  από  πλευράς  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου , αντικειμενικά ήταν  η  πιο  
ολοκληρωμένη. 
 Ε , λοιπόν  εμείς  ζητάμε  να επικυρωθεί τέλος  πάντων  η  
διαδικασία αυτή  και βεβαίως  αν  θέλετε  να γράψει 
οποιοσδήποτε  ένα κείμενο  πάνω στο  ζήτημα πιο  
επεξεργασμένο, που  να πηγαίνει τα πράγματα ακόμα πιο  
πέρα, πιο  πιεστικά, πολύ  ευχαρίστως  το  προσυπογράφω.  
Αυτά. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Εγώ θέλω να προσθέσω το  εξής , ότι όσο  
αυτή  η  διαβούλευση , όσο  σε  αυτή  τη  διαβούλευση  δεν  
συμμετέχουνε φορείς , υπηρεσίες , που  όντως  να δίνουνε  θέση  
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ή  στοιχεία και να γίνεται μια ουσιαστική  ανταλλαγή απόψεων , 
με  κύριο  συντονιστή  το  δήμο , αποκλείεται αυτή  η  κουβέντα να 
πάει παραπέρα. 
 Γι ’  αυτό  επειδή βρισκόμαστε  στην  πρώτη  φάση  ακόμα ας  
διευκολύνουμε την  κατάσταση , να είναι καταρχήν  τοποθέτηση  
και κατευθύνσεις  και στη  δεύτερη φάση , όχι στη  δεύτερη φάση  
από  τώρα ξεκινώντας  τη  δεύτερη φάση , να περάσουμε  όντως  
και εφόσον  τηρηθούν  οι διαδικασίες , να περάσουμε  σε  μία πιο  
σωστή  τοποθέτηση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  υπάρχει καμία 
αντίρρηση , τώρα συζητάμε  για τη  διαδικασία. Λέμε  να 
βρεθούμε  σε  15 μέρες  με  ένα παραλλαγμένο  κείμενο  το  οποίο  
να το  ψηφίσουμε .  Διότι…, πώς ; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Τι σημαίνει παραλλαγμένο  κείμενο ;  Αυτή  τη  
στιγμή  υποβαθμίζετε  αυτό  που  έχει γίνει μέχρι τώρα με  
συγχωρείτε δηλαδή .  Τι σημαίνει παραλλαγμένο  κείμενο ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να πω κάτι, να πω κάτι. 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Το  πρώτο  μέρος  παιδιά είναι αυτό  που  
διατυπώθηκε  ήδη  εδώ στους  μελετητές , οπότε  να το  
στείλουμε . 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όλο  θα πάει πάνω; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Όχι το  πρώτο  μέρος . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το  πρώτο  σκέλος  λέει, το  
πρώτο  σκέλος , 1 έως  7 λέει. 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Τα άλλα δεν  έχουνε σχέση  με  αυτό  που  συζητάμε  
αυτή  τη  στιγμή . 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δηλαδή  εσύ  Οδυσσέα, ένα 
λεπτό , εσύ  Οδυσσέα λες  να επικυρώσουμε  το  πρώτο  σκέλος  
και να μην  κάνουμε  συνάντηση  σε  15 μέρες . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Όχι δεν  έχω καμία αντίρρηση  να γίνει αυτό , αρκεί 
να αποκομίσει εδώ ο  καθένας  καινούρια πράγματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν , το  Σώμα 
αποφασίζει… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό  λες ; 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε, ορίστε πες . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Συνάδελφοι της  επιτροπής  που  δουλέψατε 
θέλω να ρωτήσω το  εξής , πιάνοντας  από  αυτό  που  είπε ο  
Μπριλάκις , σε  μεγάλα θέματα όπως  είναι οδοποιίες , όπως  
είναι τα λιμάνια, θα έπρεπε να πάρουμε  μία γνώμη , έχετε 
πάρει μία γνώμη  από  κάποιους  ειδικούς  να μπορέσει το  ΤΕΕ  
να έχει μία εμπεριστατωμένη  άποψη  σε  αυτά τα θέματα; Γιατί 
το  λιμάνι όπως  είπε ο  Μπριλάκις  είναι μία μεγάλη κουβέντα 
για να πούμε . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όχι για μελέτες  εννοώ για θέση , να μην  πούμε  
κάτι το  οποίο… 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Για κατευθύνσεις  μιλάμε . 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι για κατευθύνσεις , να πούμε  κάτι το  οποίο  
μπορεί να είναι ανεδαφικό . 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  (Δεν  αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός  
μικροφώνου)…, οργάνωση  της  περιοχής . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ναι το  αντιλαμβάνομαι  αλλά πρέπει όμως  να 
έχουμε  κάτι επεξεργασμένο να ξέρουμε τι λέμε , δηλαδή  το  να 
πάμε  το  λιμάνι κάπου  αλλού  ή  να απορρίψουμε  κατευθείαν  
ένα περιφερειακό που  σε  15 – 20 χρόνια μπορεί να χρειάζεται; 
Δηλαδή  να αφήσουμε  ένα παραθυράκι να ξέρουμε τι γίνεται, 
αυτό  ρωτάω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε  δεύτερη φάση  θα γίνει 
αυτό . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Αυτό  θα γίνει σε  δεύτερη φάση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τώρα είμαστε  στο  
διαδικαστικό συνάδελφε , ένα λεπτό  είμαστε  στο  διαδικαστικό, 
ο  Οδυσσέας  λέει το  εξής  απλό, οι εφτά πρώτες θέσεις  να τις  
δεχθούμε  και να ορίσουμε  μια άλλη συζήτηση . Ή  να ορίσουμε  
μία άλλη  συζήτηση  που  να τα πούμε  αυτά, αυτό  είναι το  θέμα. 
 Αν  ορίσουμε  μία άλλη συζήτηση  σε  15 μέρες  και δεν  
πρόκειται να πούμε  τίποτα το  καινούριο… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Γιατί ρε  παιδιά δεν  θα πούμε  τίποτα το  
καινούριο ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και ξαναλέμε  τα ίδια… 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Τι κριτική  είναι αυτή  που  έχετε τώρα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα ένα λεπτό , αν  είναι να 
πούμε  τα ίδια τότε  να τελειώνουμε  σήμερα. 
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ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Συγγνώμη  διαδικαστικά, γιατί να ορίσουμε  την  
ημέρα σήμερα; Όταν  τελειώσουν  τα παιδιά θα φέρουν  το  
κείμενο  να ορίσετε την  ημερομηνία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορεί και σε  ένα μήνα 
δηλαδή . 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Και τι να κάνουμε  να τους  κόψουμε  το  λαιμό ; Να 
το  ετοιμάσετε  αύριο  το  πρωί; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:  Όχι εμείς  έχουμε  ολοκληρώσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Δεν  πρόκειται να κάνετε  
κάτι άλλο ; 
 
ΣΓΟΥΡΟΣ: Όχι, απλά αν  θέλετε  από  εδώ και πέρα να γίνει 
οτιδήποτε  που  να εμπλουτίσει, τέλος  πάντων  αυτή  την  άποψη , 
πρέπει να αναλάβει κάποιος  να το  επεξεργαστεί έτσι; Η  
επιτροπή  είπε αυτό  που  είπε με  έναν  τρόπο  καταλάβατε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Έχει δίκιο . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, ωραία, άρα λοιπόν  
πρέπει και κάποιοι άλλοι… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε  να πω κάτι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγώ αντιλαμβάνομαι  την  ανάγκη κάποιων  να 
εκφραστούνε  πάνω σε  αυτό  πιθανώς  γιατί θέλουν  να το  δουν  
από  κάποια άλλη  πλευρά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έτσι, έτσι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι λοιπόν  αυτό  το  κείμενο , το  έχουνε πάρει 
φαντάζομαι  όλοι σήμερα έτσι δεν  είναι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ναι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Να οριστεί λοιπόν  η  συνάντηση  αυτή , εμείς  
δεν  έχουμε  να πούμε  κάτι άλλο εκτός…, (δεν  αποδίδεται 
καθαρά)…, και εκεί πάνω να εκφραστούνε  οι απόψεις  μας  να 
το  κάνουμε  δεκτό . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σωστό , ωραία, ωραία, 
σωστή  άποψη . 
 Συνάδελφοι ωραία έγινε  αντιληπτό . 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Σε  πέντε  μέρες , σε  τέσσερις  μέρες… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό , εγώ προτείνω 
λοιπόν  ή  21 ή  28 πότε  μπορείτε; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  28 μπορεί να φύγει κανείς  25 Μαρτίου  να πάει 
πουθενά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πώς ; Δευτέρα; Δευτέρα 
έχουμε  19. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να πω κάτι εγώ γιατί μου  φαίνεται 
δεν  μπορούμε  να συνεννοηθούμε  πέντε  ανθρώποι. Εγώ 
νομίζω ότι εφόσον  το  πάρουμε  στα χέρια μας  και αν  και 
εφόσον  έχουμε  να πούμε  κάτι και στο  στείλουμε  εσένα, 
οποιοσδήποτε  από  όσους  ήμασταν  παρόντες  και τους  25, 53 
που  είμαστε  Αντιπροσωπεία, τότε  έχει νόημα να βρεθούμε . Αν  
δεν  στείλουμε  σε  δέκα μέρες  να πούμε  ότι από  σήμερα και 
μέχρι τις  δέκα μέρες  ας  πούμε  στο  Γιώργο τον  Αγαπάκη  
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παρατηρήσεις , (δεν  αποδίδεται καθαρά)…, αυτό  που  κάνουμε  
σήμερα αποδεκτό  και το  παίρνουμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σαν  μια βάση . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  …σαν  μια βάση , αφού  το  
αποδεχόμαστε. Αν  σε  δέκα μέρες  όπως  εγώ πιστεύω, δεν  θα 
στείλει κανείς  τίποτα, δεν  έχει νόημα να βρεθούμε , να 
συναντηθούμε  σε  15, αλλά πρέπει να πούμε  όποιος  θέλει να 
στείλει να στείλει, εάν  στείλει έστω και ένας  να βρεθούμε  σε  
15 μέρες   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία και αυτή  η  άποψη  
σωστή  είναι. 
 Ακούστε  λοιπόν  ένα λεπτό , το  κείμενο  αυτό  μου  το  
έστειλε ο  Οδυσσέας , θα το  στείλω εγώ σε  όλα τα μέλη  της  
Αντιπροσωπείας , θα περιμένω δέκα μέρες  θα πιθανές  άλλες  
προτάσεις , προσθήκες  ή  εισηγήσεις . Εφόσον  έχω κάποια νέα 
εισήγηση  ή  προσθήκη , ορίζω ημερομηνία, έκτακτη  ημερομηνία 
μέχρι τέλος  του  μήνα, αν  δεν  έχω τίποτα πάμε  σε  επόμενη  
κανονική  συνεδρίαση . 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Να σου  πω, θα έπρεπε επειδή εκπροσωπώ 
το  Σύλλογο  Αρχιτεκτόνων  και έχουν  ειπωθεί κάποια άλλα 
πράγματα που  δεν  έχουνε συμπεριληφθεί, κάποια από  αυτά 
που  έχω εν  πάση  περιπτώσει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, ωραία. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Και κάποια επεξεργασμένα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ κοινοποιώ σε  όλους  το  
κείμενο  του… 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Να μην  το  στείλεις  εννοώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να μην  το  στείλω;  
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Να μην  το  στείλεις  ρε  παιδί μου  γιατί 
κάποια… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία στείλε μου  λοιπόν , 
στείλε μου  και το  κοινοποιώ εγώ σε  όλους . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Άρα λοιπόν  θα γίνει η  άλλη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα γίνει εφόσον  έχω κάτι. 
 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:  Αφού  θα στείλουμε . 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, εντάξει. 
 Αναμένοντας  λοιπόν  κάποια στοιχεία θα ορίσουμε  μία 
νέα ειδική συνεδρίαση  προς  το  τέλος  του  μήνα.  Νομίζω 
συνεννοηθήκαμε , σας  στέλνω εγώ το  υλικό  αυτό  της  
επιτροπής  και περιμένω προσθήκες  ή  αφαιρέσεις  προκειμένου  
να ορίσουμε  μία νέα συνεδρίαση  πάνω στο  τέλος  του  μήνα. Αν  
δεν  μου  στείλετε τίποτα δεν  ορίζω συνεδρίαση  μέχρι τέλος  του  
μήνα, το  ξεκαθαρίζω θα πάμε  τον  επόμενο  μήνα. 
 Λοιπόν , αυτά για σήμερα, η  ώρα αυτή  τη  στιγμή  είναι 
11:10, η  συνεδρίαση  έληξε , σας  καλυνυχτώ και περιμένω τα 
επόμενα.                   
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ   

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


