ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13 η
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
Στις 16 - 5 - 2012

ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ
Α Π Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ο ΦΩ Ν Η Σ Ε Ι Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Δ Α Κ Τ Υ Λ Ο Γ Ρ Α ΦΗ Σ Ε Ι Σ - Μ Ε Τ Α ΦΡ Α Σ Ε Ι Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 70 - Τ.Κ. 71601
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2815003180-6932760949 FAX: 2815003180
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 13 η επαναληπτική
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 16 η ς Μαΐου 2012
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 19:00

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

σελίς 3

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ,
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ,
ΜΑΝΙΑΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΑΣΤΟΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ,
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ
ΙΟΥΛΙΑ,
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΖΑΒΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,
ΒΑΪΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ,
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ,
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ,
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 53
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:30
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 23
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή.
4. Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 7
του νόμου 1486 για το συνάδελφο Κουμπενάκη Αντώνιο.
5. Εφαρμογή των διατάξεων για το συνάδελφο Σταματάκη
Γεώργιο.
6. Συμπλήρωση και αντικατάσταση εισηγητών του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του τμήματός μας.

--------------------

σελίς 5

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχία συνάδελφοι, καθίστε
να ξεκινήσουμε, πόσοι είναι; 25 είναι; Συνάδελφοι παρακαλώ
ησυχία, μπορούμε να ξεκινήσουμε; Συνάδελφοι παρακαλώ
ησυχάστε να ξεκινήσουμε παρακαλώ.
Καλησπέρα σας καταρχήν, παρακαλώ συνάδελφοι,
καθίστε,
ησυχάστε
να
ξεκινήσουμε,
όσοι
θέλετε
να
κουβεντιάσετε ,μετά μπορείτε να βγείτε έξω. Ησυχάστε
πάντως για να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε.
Η ώρα είναι 7:25, αυτή τη στιγμή είμαστε 24 μέλη
παρόντα, με βάση λοιπόν το άρθρο 7 παράγραφος 9 του
νόμου 1486/84, έχουμε απαρτία, ησυχία συνάδελφοι. Με βάση
λοιπόν το άρθρο 7 παράγραφος 9 του νόμου 1486 έχουμε
απαρτία, καθώς είμαστε σε επαναληπτική συνεδρίαση και
καθώς την προηγούμενη φορά δεν είχαμε απαρτία και ο
απαιτούμενος αριθμός μελών είναι 14.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σήμερα είναι:
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή.
4. Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 7
του νόμου 1486 για το συνάδελφο Κουμπενάκη Αντώνιο.
5. Το 5 ο θέμα που ήταν η εφαρμογή των διατάξεων για το
συνάδελφο Σταματάκη Γεώργιο ουσιαστικά δεν υφίσταται,
καθώς ο συνάδελφος παραιτήθηκε όπως θα σας
ανακοινώσω σε λίγο.
6. Συμπλήρωση και αντικατάσταση εισηγητών του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του τμήματός μας.
Δεν κατατέθηκε κάποιο θέμα μέχρι στιγμής εκτός
ημερήσιας διάταξης, συνεπώς προχωράμε στις ανακοινώσεις
του Προεδρείου.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πριν σας ανακοινώσω έτσι
δυο – τρία πράγματα να διαβάσω την επιστολή που έστειλε ο
συνάδελφος Σταματάκης Γεώργιος προς τον Πρόεδρο της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Ημερομηνία που την έστειλε είναι 10/5 ο υ , έτσι
τουλάχιστον έχει πρωτοκολληθεί και εγώ 10/5 ο υ την πήρα με
αριθμό πρωτοκόλλου 2148.
Κ. Πρόεδρε
Η παράταξη των ΑΜΑΝ από την πρώτη στιγμή της
ίδρυσής της λειτούργησε με αίσθημα ευθύνης, διατυπώνοντας
ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις προς το συμφέρον
των συναδέλφων και της χώρας. Όποιος ανατρέξει τόσο στο
ΤΑΥ όσο και στα πρακτικά της Διοικούσας Επιτροπής και
Αντιπροσωπείας, μπορεί εύκολα να το επιβεβαιώσει.
Όμως μετά τις τελευταίες εκλογές το ΤΕΕ/ΤΑΚ και της
συγκρότησης της «μνημονιακής συμμαχίας» για τη διοίκησή
του, τα φαινόμενα της αλαζονικής της συμπεριφοράς πήρανε
μεγάλες
διαστάσεις.
Έτσι
οποιαδήποτε
πρόταση
απορρίπτονταν εκ των προτέρων, μόνο με το σκεπτικό ότι την
πρότεινε η παράταξή μας.
Η πορεία μου στις δύο προηγούμενες θητείες μου στην
Αντιπροσωπεία και Διοικούσα Επιτροπή, καθώς και τον πρώτο
χρόνο της παρούσας Αντιπροσωπείας, δείχνει συνέπεια και
υπευθυνότητα. Αδυνατώ όμως να ακολουθήσω τη «λογική»
της σημερινής πλειοψηφίας, που απομονώνει οποιαδήποτε
φωνή και στραγγαλίζει με τη συμπεριφορά της κάθε προοπτική
συνεννόησης και σύνθεσης, απαραίτητες προϋποθέσεις κατά
τη γνώμη μου στη δύσκολη για όλους μας συγκυρία που
βιώνουμε.

σελίς 7

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Για τους λόγους αυτούς υποβάλλω με την παρούσα την
παραίτησή μου από μέλος της παρούσας Αντιπροσωπείας και
παρακαλώ για τις δικές ενέργειες.
Αυτό αναφέρει ο συνάδελφος Σταματάκης και παραιτείται
από την Αντιπροσωπεία. Θα αντικατασταθεί τις επόμενες δυο
– τρεις μέρες με πράξη που θα
υπογράψουμε, από τον
επόμενο επιλαχόντα της παράταξής του.
Συνεπώς το 5 ο θέμα μετά την παραίτηση του
συναδέλφου, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 12, δηλαδή στο ότι υπήρχαν
απουσίες από το συνάδελφο και όπως θα αναφέρω μετά δεν
μας έστειλε κάποια επιστολή για να τις δικαιολογήσει και γι’
αυτό το λόγο παραπέμφθηκε από το Προεδρείο, δεν υφίσταται
αφού έχει παραιτηθεί.
Το Προεδρείο βέβαια με αφορμή την αύξηση των
απουσιών των συναδέλφων μελών της Αντιπροσωπείας έχει
να επισημάνει τα εξής:
Το
τελευταίο
δεκάμηνο
παρατηρήθηκε
αυξημένος
αριθμός απουσιών συναδέλφων, με συνέπεια το Προεδρείο
της Αντιπροσωπείας να εφαρμόσει τις διατάξεις της
παραγράφου 12 του άρθρου 7 του νόμου 1486/1984. Έτσι από
τον έλεγχο των απουσιών για το χρονικό διάστημα από 8-62011 έως 18-1-2012 και για δέκα συνεδριάσεις, διαπιστώθηκε
ότι 13 συνάδελφοι απουσίαζαν τουλάχιστον 3 συνεχόμενες
συνεδριάσεις. Για το λόγο αυτό το Προεδρείο με την από 20-22012
επιστολή
του
προς
τους
αναφερόμενους
13
συναδέλφους, ζήτησε τη γνωστοποίηση των λόγων των
συνεχόμενων απουσιών.
Οι 11 από τους 13 συναδέλφους απάντησαν μέχρι 25
Απριλίου του 2012, τους κατ’ αυτούς λόγους των απουσιών
τους. Ασφαλώς κάποιοι συνάδελφοι είχαν πραγματικούς
λόγους, αλλά κάποιοι ίσως και οι περισσότεροι επικαλούνται
αμφιλεγόμενες έως και αμφισβητούμενες αιτιάσεις.
Δύο
συνάδελφοι από τους 13, παρά την ενημέρωση που είχαν από
την γραμματεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ δεν απάντησαν καθόλου, με
συνέπεια το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας να εφαρμόσει γι’
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αυτούς τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του
νόμου 1486. Είναι δηλαδή τα θέματα 4 και 5 της σημερινής
διάταξης, που το 5 πλέον δεν υφίσταται.
Με βάση τα προαναφερόμενα το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, με λύπη διαπιστώνει ότι
πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν την λειτουργία της
Αντιπροσωπείας
ως
αγγαρεία.
Κάποιοι
άλλοι
υποστηρίζουν ότι η λειτουργία της Αντιπροσωπείας έ χει
υποβαθμιστεί
γιατί
επικρατούν
μονίμως
ξύλινοι
κομματικοί μονόλογοι. Συνεπώς κατ’ αυτή την έ ννοια
αρκετοί αδιαφορούν.
Συνάδελφοι, παρακαλώ συνάδελφοι, η αναβάθμιση
της λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, δεν
εξαρτάται
μόνο
από
την
όποια
προσπάθεια
του
Προεδρείου της, εξαρτάται κυρίως από την ουσιαστική
συμμετοχή πέ ρα από την τυπική, των συναδέ λφων και
κυρίως των νέ ων συναδέ λφων της Αντιπροσωπείας.
Το ανώτατο όργανο του τμήματός μας συνεπώς και
το τμήμα μας για να έ χει παραγωγική απόδοση σε θέ ματα
ανάδειξης
προβλημάτων,
διεκδίκησης
αιτημάτων,
παρουσίαση θέ σεων και απόψεων, θα πρέ πει όλοι οι
συνάδελφοι και κυρίως οι νέ οι συνάδελφοι να αφιερώσουν
λίγο από το χρόνο τους και να προετοιμάσουν θέ ματα και
προβλήματα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις τους. Και όλα
αυτά μπορούν να γίνουν μέ σα αλλά και έ ξω από τις
συνδικαλιστικέ ς παρατάξεις. Αν δεν γίνει αυτό, τότε
κάποιοι θα εξακολουθούν να λέ νε για βαριεστημέ νους και
συγκεκριμέ νους μονολόγους και θα συνεχίζουν να
αδιαφορούν, χωρίς ταυτόχρονα να παραιτούνται και να
παραχωρήσουν τις θέ σεις τους σε κάποιους άλλους που
ίσως ενδιαφέ ρονται περισσότερο. Τότε η ευθύνη όμως
ανήκει σε αυτούς.
Για τους παραπάνω λόγους το Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας καλεί όλα τα μέ λη της να βοηθήσουν και
την αναβάθμιση της λειτουργίας της για το υπολειπόμενο
διάστημα της θητείας μας και να μην αναλώνεται η

σελίς 9

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Αντιπροσωπεία επανειλημμέ να επί σε νομικού και
πειθαρχικού τύπου ενέ ργειες, όπως αυτέ ς που θα κάνουμε
και σήμερα.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ανακοινωθεί, επομένως θα
προχωρήσουμε στο 2 ο θέμα που αφορά την ενημέρωση της
δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μια ερώτηση να κάνω εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είπες τώρα ότι οι απουσίες των συναδέλφων
οφείλονται στο ξύλινο κομματικό λόγο των παρατάξεων…,
(δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι παρατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι είπα, είπα, όχι, όχι.
Είπα το εξής, κάποιοι λέω, είπα, αν θες να το ξαναδιαβάσω.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ότι οι δικαιολογίες που προβάλουν.
Λέω,
με
βάση
τα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προαναφερόμενα, δηλαδή ότι κάποιοι απουσιάζουν κ.λ.π., το
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας με λύπη διαπιστώνει ότι
πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν τις λειτουργίες της
Αντιπροσωπείας ως αγγαρεία. Κάποιοι, λέω, κάποιοι άλλοι
υποστηρίζουν ότι η λειτουργία της Αντιπροσωπείας έχει
υποβαθμιστεί, γιατί επικρατούν μονίμως ξύλινοι κομματικοί
μονόλογοι. Κάποιοι το λένε, μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι
2, μπορεί να είναι 7, το λένε πάντως. Συνεπώς κατ’ αυτή την
έννοια αρκετοί αδιαφορούν.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δεν μιλά για παρατάξεις τίποτα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν είναι άποψη που εμείς
υποστηρίζουμε.
Ωραία, λοιπόν συνάδελφοι, για τα θέματα των απουσιών
τώρα μόλις φτάσουμε στο θέμα 3, συγγνώμη 4 για την
εφαρμογή των διατάξεων, θα σας ανακοινώσουμε σε ποιους
συναδέλφους είχαν αποσταλεί οι επιστολές. Όπως είπα
προηγουμένως οι επιστολές αυτές ασφαλώς κάποιοι από τους
συνάδελφους είχαν πραγματικούς λόγους, κάποιοι άλλοι είχαν
λόγους που δεν μπορούσαμε εμείς να ελέγξουμε την αιτίαση
αν ήταν πραγματική ή αν δεν ήταν πραγματική.
Γι’ αυτό το λόγο αυτοί που υπέβαλλαν επιστολές έγιναν
αποδεκτές έστω με αμφισβήτηση από το Προεδρείο. Αυτοί που
δεν υπέβαλλαν καθόλου, δηλαδή αδιαφόρησαν να μας
γνωρίσουνε τους λόγους, παραπέμπονται με τη σημερινή
ημερήσια διάταξη. Τώρα όταν θα έρθουμε στο 4 ο θέμα θα
πούμε περισσότερα και εάν θέλετε τότε να σας διαβάσω και
κάποιες από τις επιστολές και αν κάποιος θέλει να παρέμβει
να πει τη γνώμη του, βεβαίως αν κάποιος, τώρα θα πρέπει να
πω το εξής, αν κάποιος αμφισβητεί ότι κακώς έπραξε το
Προεδρείο για τους 11 από τους 13, θα πρέπει να το πει και
να τεθεί στην κρίση της Αντιπροσωπείας αυτό το πράγμα για
περαιτέρω ενδεχομένως.
Αυτά προς το παρόν εισαγωγικά.
ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής
Πάμε στο 2 ο θέμα, αφού
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θα το συζητήσουμε και αργότερα το θέμα των απουσιών, το
θέμα της δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής.
Παρακαλώ τον Πρόεδρο για ενημέρωση, στο βήμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα,
η πρώτη Αντιπροσωπεία μετά τις εκλογές στις 6 του Μάη,
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νομίζω σε ένα νέο πολιτικό τοπίο για τη χώρα, για την
κοινωνία, για τους Έλληνες πολίτες.
Νομίζω ότι πολύ μεγαλύτερη σημασία πλέον έχουνε τα
έργα…
γαλαρία να σεβαστεί τον Πρόεδρό της,
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Η
αλλιώς να βγει έξω. Αρκετά!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Μεγαλύτερη σημασία λοιπόν για
όλους πλέον έχουν οι πρακτικές, οι στάσεις, η δράση του
καθένα μας και πολύ λιγότερο στο νέο αυτό μεταπολιτευτικό
τοπίο το οποίο διαμορφώνεται, τα λόγια, οι εικασίες, οι
προσδιορισμοί, ετεροπροσδιορισμοί. Και αναφέρομαι στους
συναδέλφους οι οποίοι αρέσκονται να κάνουν κριτικές, να
αποχωρούν, να φεύγουν από το όργανο της Αντιπροσωπείας,
στο οποίο τους έστειλε ο μηχανικός να τους εκπροσωπήσει.
Ενώ ταυτόχρονα όλο αυτό το διάστημα ήταν απόντες, στις
δραστηριότητες,
στις
πρωτοβουλίες,
στις
αγωνιστικές
κινητοποιήσεις.
Εγώ τιμώ τις παρατάξεις εκείνες οι οποίες είναι παρών
στη Διοικούσα, στην Αντιπροσωπεία και με το λόγο τους, όσο
σκληρός και εάν είναι και όσο και εάν αντιπαρατίθενται στη
Διοικούσα Επιτροπή και στο Προεδρείο της Διοικούσας,
δίνουν το παρών τους και συμμετέχουν με τον τρόπο τον
οποίο αυτοί επιλέγουν.
Δεν τιμώ αυτούς οι οποίοι φυγοπονούν, αυτοί οι οποίοι
είναι απόντες, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν συμβάλει όλα τα
τελευταία χρόνια κατ’ ελάχιστο και κυριολεκτώ, μη γράφοντας
ούτε μία πρόταση σε μία κόλα χαρτί και να τη φέρουν είτε στη
Διοικούσα είτε στην Αντιπροσωπεία. Τελεία σε σχέση με αυτό
το ζήτημα και πάμε στη συνοπτική παρουσίαση της
δραστηριότητας του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Να ξεκινήσω από ένα οικονομικό συμμάζεμα το οποίο
αναγκαζόμαστε να κάνουμε. Τα οικονομικά του τμήματος
αγαπητοί συνάδελφοι νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι και αν
δεν το έχουμε καταλάβει πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε,
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είναι πλέον πάρα πολύ στενά και σε σχέση με το κεντρικό ΤΕΕ
και τα χρήματα τα οποία επιμερίζει στα περιφερειακά τμήματα.
Έτσι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να μειώσουμε τις
ελαστικές δαπάνες του τμήματος και αυτές είναι του
περιοδικού του ΤΑΥ.
Κάναμε ένα διαγωνισμό, βρήκαμε μία πολύ καλύτερη, μία
οικονομικότερη τιμή, έχουμε μία νέα συνεργασία. Ο
προσδιορισμός είναι να βγει το εκατοστό τεύχος του
περιοδικού υπό τη νέα του μορφή με πολύ περισσότερη ύλη,
πολύ πιο ελκυστικό για τους συναδέλφους και όχι μόνο. Αλλά
ταυτόχρονα θα κόψουμε και τα ταχυδρομικά τέλη. Θα
επιλέξουμε 4-5 συγκεκριμένα σημεία στο Ηράκλειο και 2 ή 3
σημεία στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία και στην Ιεράπετρα,
όπου ο κάθε μηχανικός ή ο οποιοσδήποτε αν θέλετε και άλλοι
πολίτες που θα ενδιαφέρονται να μάθουν τα νέα των
μηχανικών, θα παίρνουν το περιοδικό από συγκεκριμένα,
επιλεγμένα σημεία και έτσι θα γλυτώσουμε αυτό το κόστος
περίπου των 2.500 με 3.000 ευρώ που είναι το κόστος αυτή τη
στιγμή των ταχυδρομικών τελών, για να στέλνετε στις 2.500
περίπου συναδέλφους μηχανικούς στην Ανατολική Κρήτη.
Βεβαίως κάθε ιδέα, κάθε πρόταση ώστε αν κάποιοι
συνταξιούχοι, κάποιοι που έχουν κάποια ζητήματα που θα
θέλουν να τους το στέλνουμε ταχυδρομικά, θα το εξετάσουμε
και θα το δούμε πολύ σοβαρά, ώστε αυτοί οι οποίοι έχουν
αντικειμενικό πρόβλημα να το παίρνουν στο σπίτι τους. Το
κόστος του περιοδικού περίπου θα είναι με τις σημερινές τιμές
όπως έχουν διαμορφωθεί και μετά από το διαγωνισμό που
κάναμε, γύρω στα 1.500 – 1.700 ευρώ περίπου αναλόγως από
τις σελίδες που θα εκδίδουμε από 32 έως 48 σελίδες περίπου
που εκδίδεται κάθε φορά τα τελευταία τεύχη των περιοδικών
μας.
Το κόστος μέχρι σήμερα για να γνωρίζετε ήτανε γύρω
στις 5 με 5.500 ευρώ κάθε δίμηνο, οπότε κατεβάζοντάς το στις
2.000 περίπου, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πολύ ελκυστικό
πλέον οικονομικά προϊόν, το οποίο ελπίζουμε βέβαια να
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καταφέρει να μαζέψει και κάποιες έτσι διαφημίσεις, οι οποίες
τον τελευταίο καιρό είχε χάσει παντελώς.
Το δεύτερο είναι τα κτήρια. Το κτήριο της Ταξιάρχου
Μαρκοπούλου με τα όποια προβλήματα το κρατήσαμε, το
είχαμε και είμαστε να το γνωρίζετε ένα από τα ελάχιστα
περιφερειακά τμήματα που κάνει αυτή την χορηγία στους
συλλόγους. Ίσως να είμαστε το μοναδικό που παρέχει γραφεία
στους συλλόγους. Τώρα κάναμε μία προκήρυξη, έχουμε μία
επιτροπή η οποία βλέπει, έχουμε καταλήξει σε 3-4, θα μειωθεί
ο χώρος βέβαια, οι σύλλογοι θα αναγκαστούν να μπουν δύο ή
και τρεις μαζί, θα έχει ένα ενιαίο χώρο για γενικές συνελεύσεις
και για χρήση για το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων για τη θεατρική
ομάδα. Αλλά και εκεί το από 1.800 ευρώ περίπου που είναι, η
προοπτική είναι να κατέβει στα 600 ευρώ, 600-650 το
maximum.
Το ίδιο θα κάνουμε και με τη Νομαρχιακή του Αγίου
Νικολάου, όπου τους ζητήσαμε παρά το πολύ χαμηλό αντίτιμο
το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, επίσης να μειωθεί περίπου
50 ευρώ, από 300 να κατέβει νομίζω στα 250 ευρώ.
Σε σχέση με τη δραστηριότητα και τις δράσεις μας. Δεν
θα τις πάρω μία – μία αναλυτικά, είναι στην έδρα, στο
Προεδρείο, μπορείτε να τις δείτε. Θέλω να σταθώ όμως στις
πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες του ΤΕΕ αυτής της περιόδου.
Αναφέρομαι στην τελευταία κινητοποίηση για το ασφαλιστικό
και για τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ,
όπου το ΤΕΕ/ΤΑΚ με το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης μετά από
συνάντηση στο Ρέθυμνο, αποφάσισαν να κλείσουν και τα 4
γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ, κάνοντας κατάληψη και στα 4 γραφεία,
όπου ουσιαστικά ζητήσαμε σαν συνέχεια των αγώνων και των
αγωνιστικών κινητοποιήσεων του τελευταίου διαστήματος, να
μην υπάρξει σε καμία των περιπτώσεων κλείσιμο οποιοδήποτε
γραφείου. Υπήρχαν φήμες που έλεγαν ότι θα έκλειναν κάποια
γραφεία περιφερειακά, ότι θα υπήρχαν απολύσεις του
προσωπικού, αρνιούμαστε την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ. Ζητάμε να
συνεχιστεί ο νομικός αγώνας σε σχέση με τα αποθεματικά μας
και είμαστε νομίζω για μια ακόμα φορά τα δύο Τεχνικά
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Επιμελητήρια της Κρήτης, αυτά τα οποία συνεχίζουν τον
αγώνα, τον δίκαιο αγώνα για το ασφαλιστικό μας.
Δυστυχώς όμως και πρέπει να το πω η συμμετοχή των
συναδέλφων δεν ήταν η αναμενόμενη, ούτε στο Ηράκλειο,
ούτε και στις άλλες τρεις πόλεις της Κρήτης. Και αυτό είναι
κάτι το οποίο θα πρέπει και να μας προβληματίσει και να
αναζητήσουμε αν θέλετε πως θα δυναμώσουμε αυτή τη
διαμαρτυρία, αυτή την κινητικότητα, αυτή την διαδικασία, την
οποία δεν θα πρέπει να σταματήσουμε και ούτε θα πρέπει να
καμφθεί, μια όπως εκτιμάτε και εσείς και εγώ επίσης εκτιμώ,
ότι το θέμα του ασφαλιστικού είναι το τεράστιο ζήτημα που θα
έχουμε και στο υπόλοιπο της θητείας μας.
Ταυτόχρονα τώρα μια και είπα για το Ρέθυμνο, υπήρξε
μία κοινή συνεδρίαση όπως σας είπα των δύο Διοικουσών
μετά από ένα – ενάμισι χρόνο περίπου, όπου καταλήξαμε να
γίνει μία σημαντική ημερίδα για τις ΑΠΕ. Νομίζω ότι τον
τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη κουβέντα, έχει πάρει τεράστιο
χώρο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα έντυπα και τα
ηλεκτρονικά η υπόθεση των ΑΠΕ. Τόσο με τις μεγάλες, με τις
τεράστιες επενδύσεις οι οποίες φαίνεται ότι πνίγουν
κυριολεκτικά των εξουσιαστικό χώρο του νησιού μας, με
μαμούθ επενδύσεις, με επενδύσεις οι οποίες φαίνεται να είναι
απρογραμμάτιστες, με επενδύσεις που φαίνεται ότι είναι κατ’
επιλογή συγκεκριμένων εταιρειών, οι οποίες δεν φαίνεται να
υπάρχουν να εξυπηρετούν κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό.
Γιατί βεβαίως εμείς σαν ΤΕΕ/ΤΑΚ στηρίζουμε τις επενδύσεις,
στηρίζουμε αν θέλετε τις επενδύσεις στις ΑΠΕ, όμως σε καμία
των περιπτώσεων δεν θα συνηγορήσουμε, δεν υπάρχει
περίπτωση να δεχθούμε αυτόν τον άναρχο, αυτή την άναρχη
αν θέλετε περιπέτεια που θέλουν να οδηγήσουν την Κρήτη και
τους πολίτες, με εγκατάσταση χιλιάδων ΑΠΕ, είτε είναι αιολικά
είτε είναι φωτοβολταϊκά, από τη μια άκρη ως την άλλη άκρη
του νησιού μας.
Νομίζω λοιπόν ότι είναι στρατηγικής σημασίας αυτή η
πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Είναι ο πλέον
κατάλληλος φορέας για να πάρει αυτή την πολύ σημαντική
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υπόθεση. Έχουμε προχωρήσει ήδη μέσα από δύο ομάδες
εργασίας σε ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό για τις
θεματικές και τις προβληματικές, οι οποίες θα αναπτυχθούν
και θα τους καλέσουμε όλους. Εγγυόμαστε ότι θα είναι ένα
πλουραλιστικό, ένα ανοιχτό συνέδριο για όλους και για τους
επενδυτές και για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και για κάθε πολίτη που θέλει να
ενημερωθεί επίσημα και με σοβαρότητα, με στοιχεία και
αντικειμενικότητα για το τεράστιο ζήτημα των ΑΠΕ. Βέβαια ο
προγραμματισμός ήτανε για 10-11 του Ιούνη, τώρα με τις
εκλογές ίσως και μάλλον θα υπάρξει ένα θέμα μετατόπισής
του, αλλά θα δούμε αν θα προλάβουμε, αν θα μπορέσουμε να
το κάνουμε μετά τις εκλογές τέλη Ιούνη, αρχές Ιούλη αν
αναγκαστικά θα πάει για Σεπτέμβριο – Οκτώβριο.
Η
άλλη
μεγάλη
πρωτοβουλία
του
Τεχνικού
Επιμελητηρίου που πρέπει να την χαιρετίσουμε και να πούμε
συγχαρητήρια στους συναδέλφους τους οποίους συμμετείχαν
στην πρωτοβουλία, στην κίνηση αυτή για τη διάσωση του
Ηρώου στην πλατεία Ελευθερίας. Και αναφέρομαι στον
Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής τον Οδυσσέα το
Σγουρό και στην Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων την
Φανή την Κουτσουμπού, οι οποίοι διαδραμάτισαν ένα
καταλυτικό ρόλο. Νομίζω ότι…, και όχι βέβαια μόνο οι δύο και
ο Γιώργος ο Τζωράκης, αλλά αναφέρομαι στους μηχανικούς οι
οποίοι συμμετείχαν δυναμικά. Οι οποίοι κινητοποίησαν όλους
μας και πολλούς άλλους φορείς 26 σύλλογοι, φορείς της
πόλης του Ηρακλείου αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία της
διάσωσης του Ηρώου, της διάσωσης ενός μνημείου από τα
ελάχιστα μνημεία που η πόλη του Ηρακλείου δεν έχει την
πολυτέλεια να χάσει και γνωρίζετε ότι η ιστορία αυτή και ο
κατάλογος είναι μακρύς. Και νομίζω ότι πολύ καλά, πολύ
θετικά έπραξε και το Τεχνικό Επιμελητήριο που μπήκε
μπροστά στον αγώνα, για τη διάσωση αυτού του μνημείου,
που είχε σαν αποτέλεσμα και είναι το τελευταίο γεγονός, το
πολύ σημαντικό γεγονός της ομόφωνης απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την επιστολή την οποία
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στείλανε 25 ή 26 φορείς και πάνω από 40 συμπολίτες μας. Οι
οποίοι ζητούσαν από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο
να πάρει θέση, σταματώντας αυτό το άτυπο κρυφτούλι, το
οποίο τα τελευταία χρόνια έπαιζε ο Δήμος Ηρακλείου, όπου
ήταν ήξεις αφήξεις και δεν ξεκαθάριζε τη στάση του και εάν
θέλετε εκεί πάνω πάτησε και το Υπουργείο Πολιτισμού, το
οποίο δεν έχει ανακηρύξει μέχρι σήμερα και μάλλον όχι δεν
έχει ανακηρύξει, έκρινε ότι το κτήριο αυτό δεν χρήζει
προστασίας και δεν είναι ένα μνημείο το οποίο θα πρέπει να
διατηρηθεί για την πόλη μας και δεν έχει βγάλει τις σχετικές
αποφάσεις, δύο φορές μάλιστα. Τη δεύτερη φορά πρόσφατα
όπου είπα ότι το θέμα έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα και
δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένα ζήτημα για να
συζητήσει.
Ανακινείται λοιπόν το θέμα, το Ηράκλειο, οι φορείς του, ο
τεχνικός κόσμος, οι πολίτες του Ηρακλείου έστειλαν ένα
μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες. Ένα μήνυμα που πρέπει να
το αποκωδικοποιήσουν πολλοί, ότι είμαστε έτοιμοι να
υπερασπίσουμε τα ελάχιστα, αλλά πολύ σημαντικά μνημεία, τα
οποία έχει η πόλη. Αλλά όχι μόνο τα μνημεία και τον ελεύθερο
δημόσιο χώρο, τον οποίο έχουμε στην πόλη μας.
Η άλλη σημαντική πρωτοβουλία και με αυτό θα κλείσω,
είναι και σας καλώ να συμμετέχετε όλοι την επόμενη
Παρασκευή. Ένα σημαντικό γεγονός που πέρασε από πολλά
κύματα, είναι γεγονός και είναι αλήθεια και έχει να κάνει με το
συνέδριο για την ύπαρξη υδρογονανθράκων φυσικού αερίου
και πετρελαίου που θα γίνει στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Είναι
διήμερο. Αύριο πιστεύω ότι θα σας το στείλουμε ηλεκτρονικά,
έχει πλέον καταληκτικό χαρακτήρα και έμεναν κάποια τεχνικά
χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή κάποιων συγκεκριμένων
εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών για την ΑΟΣ και
κάποιοι άλλοι επιστήμονες οι οποίοι ήταν να έρθουν από το
εξωτερικό, για να διαφωτίσουν για ένα άλλο μεγάλο θέμα, το
οποίο επίσης έχει δει και έχει λάβει χώρα στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης της Κρήτης, για την ύπαρξη υδρογονανθράκων
και κυρίως νοτίως της Κρήτης.
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Ένα γεγονός πολύ σημαντικό που επιδίωξε το τμήμα μας
με σθεναρό τρόπο να πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, αλλά
κυρίως με σθεναρό τρόπο υπερασπιστήκαμε τη δυνατότητα να
εκφραστούν όλες οι απόψεις. Γιατί το ίδιο συνέδριο ξανά από
το Τεχνικό Επιμελητήριο έγινε στην Αθήνα, αλλά δεν είχε τις
συμμετοχές που αν θέλετε έχει στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο θα
έρθουν όλοι εκείνοι οι επιστήμονες και μπορώ να αναφερθώ
και ονομαστικά στον Αντώνη τον Φώσκολο, στον Αβραάμ
Ζεληλίδη, στον Μανούτσογλου, στον Μπαλσαδάκη, στον
Αντώνη τον Βαφίδη. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εδώ και
πολλές, μάλλον εδώ και πολλά χρόνια διατυπώσει την άποψη
μέσα από συγκεκριμένες έρευνες που έχουν κάνει, ότι νοτίως
της Κρήτης υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα. Και ότι έχουν
διατυπώσει βεβαίως ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών
έπρεπε να έχει προχωρήσει με μεγαλύτερη σθεναρότητα,
όπως και το Υπουργείο, το αρμόδιο Υφυπουργείο το ΥΠΕΚΑ
που είναι αρμόδιο για να προχωρήσει σε όλα εκείνα τα βήματα
που χρειάζονται, ώστε να γίνουν οι διαγωνισμοί και να
προχωρήσουμε στη μελέτη και στην καταγραφή και στη
συνέχεια στην ανόρυξη των κοιτασμάτων αυτών. Έπρεπε να
έχουν κινηθεί με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς, γιατί όπως
καταλαβαίνετε χωρίς να είμαστε ιδιαίτερα γνώστες, αλλά
νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι το γεωπολιτικό σκηνικό,
αλλά και το οικονομικό σκηνικό της Ελλάδας, επηρεάζεται,
κατακλυσμιαία από την απόδειξη της παρουσίας αυτών των
ποσοτήτων, οι οποίες λέγεται ότι υπάρχουν νοτίως της
Κρήτης.
Δώσαμε λοιπόν αυτή τη μάχη να γίνει με το συνέδριο με
τις συγκεκριμένες συμμετοχές, οι οποίες δεν ήταν επιθυμητές,
ούτε θα είναι ευχάριστες για κάποιους. Θα γίνει το συνέδριο
με αυτές τις συμμετοχές τις οποίες θέλαμε, θα γίνει και στα
Χανιά το διήμερο, η δεύτερη μέρα. Και σας καλώ όλους
πραγματικά να παρακολουθήσετε ένα από τα πολύ, ίσως από
τα πιο ενδιαφέροντα συνέδρια, τα οποία αν θέλετε και
συνάδελφοι όπως ο Γιώργος ο Τρουλλινός επανειλημμένως
είχε ζητήσει μέσα στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας να
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μιλήσουμε για ζητήματα σημαντικά, για ζητήματα ενεργειακά
και ύπαρξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
Αυτά προς το παρόν και είμαι στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε ερώτηση – επεξήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο
της Διοικούσας Επιτροπής, παρακαλώ λοιπόν τώρα ανοίγει
κατάλογος
ερωτήσεων.
Ποιοι
συνάδελφοι
θέλουν
να
ρωτήσουν; Πρώτον Κασαπάκης, άλλος συνάδελφος που θέλει
να ρωτήσει; Υπάρχει κανείς συνάδελφος; Δεν θέλει να ρωτήσει
κανείς, κλείνει ο κατάλογος.
Ο συνάδελφος Κασαπάκης.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όσον αφορά το θέμα του Ηρώου, καλό είναι να
σώζουμε τα διάφορα μνημεία τα οποία διαθέτει η πόλη ή τα
οποία χάσαμε, αλλά και για τους δύσμοιρους ιδιοκτήτες που
για τον άλφα ή βήτα λόγο βρέθηκαν να κατέχουν αυτές τις
περιουσίες και για τις οποίες πληρώνουν φόρους, φόρους, η
θέση μας ποια είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τέλειωσες;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τέλειωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
να απαντήσεις.

Ωραία, συνάδελφε Πρόεδρε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Δεν ξέρω αν θέλει ο Αντιπρόεδρος
της Διοικούσας να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σγουρός.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

ΣΓΟΥΡΟΣ: Γεια σας και από μένα.

Ωραία,

ο

συνάδελφος
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Αν και δεν είναι αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου και του
συντονιστικού να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση που
τέθηκε, για να μην καλλιεργούνται εντυπώσεις, διότι
καλλιεργούνται με διάφορους τρόπους καιρό τώρα, θα ήθελα
να πω το εξής.
Το συντονιστικό για την προστασία του Ηρώου και την
ανάδειξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα που το περιβάλλει
στην πλατεία Ελευθερίας, είναι ένα ζήτημα καταρχήν το οποίο
δεν σχετίζεται με τα ζητήματα τα ιδιοκτησιακά που έχουν να
κάνουν με το χώρο.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου και το Τεχνικό
Επιμελητήριο
συνολικά
έχουνε
προβάλει
τις
βασικές
πολεοδομικές, ιστορικές και αρχιτεκτονικές παραμέτρους, για
τις οποίες το κτίσμα το συγκεκριμένο πρώτον πρέπει να
κηρυχτεί διατηρητέο, δηλαδή να τεθεί σε καθεστώς
προστασίας. Πράγμα για το οποίο η ελληνική νομοθεσία όπως
αντιλαμβάνεστε δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το αν
είναι ιδιωτικό ή δημόσιο. Ένα κτίσμα οποιοδήποτε το οποίο
κηρύσσεται διατηρητέο δεν μας ενδιαφέρει αν είναι δημόσιο ή
ιδιωτικό, σημασία έχει ότι αντιπροσωπεύει ιστορικές,
αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές αξίες, οι οποίες αξίζει να
διατηρηθούν στο χρόνο.
Εδώ υπάρχει ένα σοβαρότερο ζήτημα, η προστασία και η
ανάδειξη του κοινωφελούς ή του κοινόχρηστου χαρακτήρα που
έχει ο συγκεκριμένος χώρος στην πλατεία Ελευθερίας, ο
οποίος σε όλα τα σχέδια πόλης του Ηρακλείου, προβλέπεται
ως κοινόχρηστος. Από ‘κει και πέρα αν παρακολουθήσατε τον
αγώνα που έχει κάνει μέχρι τώρα το συντονιστικό και την
πρόταση που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα δείτε
ότι είπαμε ανάμεσα στα άλλα, ότι εκτός από την κήρυξη σε
καθεστώς προστασίας, ζητάμε να ξεκινήσει άμεσα η
διαδικασία νομικών και πολεοδομικών χειρισμών που
απαιτείται, για να ολοκληρωθεί η απόδοση του χώρου σε
κοινή χρήση.
Το ζήτημα λοιπόν το οποίο έχει να κάνει με το ποιοι είναι
οι ιδιοκτήτες εκεί, το πώς θα αποζημιωθούνε, το πώς είναι τα
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ισοζύγια γης ιδιωτών – δημοσίου είναι ζητήματα τα οποία δεν
έχουν να κάνουνε με το συντονιστικό, έχουνε να κάνουνε με
εκείνον ο οποίος θα επισπεύσει για να προχωρήσει αυτό το
ζήτημα, δηλαδή με το Δήμο Ηρακλείου.
Θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό, διότι
εγώ προσωπικά ως επικεφαλής του συντονιστικού, ως ένας
μάλλον από τους υπεύθυνους του συντονιστικού, στη διάρκεια
της παρουσίασης στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, μαζί με
τη συνάδελφο τη Φανή την Κουτσουμπού και τα άλλα τρία –
τέσσερα μέλη του συντονιστικού, υβριστήκαμε αγρίως από
ανθρώπους οι οποίοι απ’ ότι φαίνεται έχουνε μάθει να
διαπραγματεύονται τα ζητήματά τους τα ιδιοκτησιακά
υβρίζοντας τους άλλους με ευκολία ή μετερχόμενοι τρόπους
και συμπεριφορές, οι οποίοι δεν έχουνε σε καμία περίπτωση
σχέσεις με το ήθος, το οποίο έχει δείξει μέχρι τώρα η
επιτροπή αγώνα.
Θεωρούμε ότι πραγματικά η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου έχει ιστορικό χαρακτήρα, γιατί ήταν μια απόφαση
η οποία πάρθηκε ομόφωνα και ήτανε ακριβώς μετά από
απαίτηση 26 φορέων και 40 πολιτών της πόλης, οι οποίοι
υπέγραψαν το πρωί της Δευτέρας και ζήτησαν σύμφωνα με το
Δημοτικό Κώδικα να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης το
θέμα.
Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος κ. Κασαπάκη,
ορισμένα ζητήματα τα οποία τιμούνε το Επιμελητήριο και
αυτούς που συμμετέχουν στον αγώνα του Επιμελητηρίου να
τα βλέπουν με αυτό τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μισό λεπτό…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
δηλαδή;

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Υπήρξε

κάποιο

θέμα
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Βέβαια γιατί λέει σαν έμμεση κατηγορία ότι εγώ
δεν ξέρω τι, θέλω να μιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος ο Σγουρός.

Εγώ θα έλεγα, απάντησε ο

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συγγνώμη ανέφερε το όνομά μου, εγώ δεν
ανέφερα συγκεκριμένα ονόματα, ποια είναι η θέση ως
Επιμελητήριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μία σύντομη τοποθέτηση,
πολύ σύντομη και να προχωρήσουμε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τί σύντομη τοποθέτηση; Εγώ δεν είμαι ενάντια
σε αυτά που είπατε ή επιτροπή ή μη επιτροπή. Εγώ είπα να
ξεκαθαρίσουμε μία και καλή, ότι κάποια στιγμή πρέπει ναι μεν
όλα αυτά που λέμε είναι σωστά, αλλά να πούμε και αυτουνού
ο οποίος για τον άλφα ή βήτα λόγο βρέθηκε με αυτό το
πράγμα, ότι και αυτός πρέπει να αποζημιωθεί.
Εγώ δεν είπα τίποτα, ούτε έχω κανένα άμεσα συμφέρον
από τα συγκεκριμένα πράγματα και στην τελευταία ανάλυση
απέναντί μας έχουμε το κτίσμα το οποίο είμαστε ανίκανοι να
ρίξουμε. Έχουνε πληρωθεί, για τον άλφα ή βήτα λόγο μέχρι
τώρα δεν ξέρω πως έγινε και δεν έχει πέσει. Πληρώθηκε,
πήρε τα λεφτά και σφυρίζουμε και κάνουμε και φτιάχνουμε.
Πληρώσαμε όμως κύριοι για το κτήριο που είναι απέναντι,
πήρε τα λεφτά του αυτός και εμείς τί;
Εγώ είμαι πεντακάθαρος και κανένα δεν θέλω να κρύψω
ούτε υπονοώ τίποτα. αλλά είμαι και της άποψης τη στιγμή που
πληρώνει οποιοσδήποτε Έλληνας φόρο για τον άλφα ή βήτα
λόγο που βρέθηκε να έχει στην κατοχή του, το κράτος ως
έντιμο πρέπει να το πληρώνει και να κάνει οτιδήποτε. Πρώτα
λοιπόν να πληρώνει και μετά να κάνει ότι θέλει, αλλά όχι να
κρατάει αιχμάλωτους ορισμένους συνανθρώπους, διότι δεν
είναι μόνο το συγκεκριμένο, πολλά πράγματα έχουμε δει στο
Ηράκλειο κ. συνάδελφε από παλιά, που χαρακτηρίζουμε,
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χαρακτηρίζουμε και μετά έχουμε τους καθ’ ύλην αρμόδιους και
τα κάνουν όπως θέλουνε και ότι θέλουνε. Κτίζουνε αυτά που
δεν θέλουνε και αυτά που δεν θέλουνε τα πάνε παραπέρα.
Άρα μη μου αποδίδεις εμένα ότι έχω προσωπικό όφελος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχία, ησυχία συνάδελφοι,
εντάξει συνάδελφοι; Ωραία προχωράμε.
Κατάλογος τοποθετήσεων, ποιος συνάδελφος θέλει να
κάνει τοποθέτηση επί των αναφερομένων μέχρι τώρα;
Ξεκινάμε η συναδέλφισσα Κουτσουμπού; Κουτσουμπού, δύο,
συναδέλφισσα Σφακιανάκη, τρία, άλλος συνάδελφος ή
συναδέλφισσα που να θέλει να κάνει τοποθέτηση; Κανείς;
Υπάρχει άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να
κάνει τοποθέτηση; Όχι, κλείνει λοιπόν ο κατάλογος,
Κουτσουμπού, Σφακιανάκη, θα παρακαλούσα μέχρι πέντε
λεπτά η τοποθέτηση.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη νομίζω.
Πρώτα απ’ όλα όσον αφορά…
Μη
μιλάτε
όμως
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι, μη μιλάτε, όποιος θέλει να κάνει σχόλια, κρίσεις
κ.λ.π. είμαστε και σε μια περίοδο περίεργη, ας βγει λίγο έξω
και ας επανέλθει. Παρακαλώ.
Πρώτα απ’ όλα όσον αφορά την
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
προσπάθεια αυτή που έγινε από πλευράς του συντονιστικού
για το Ηρώο. Νομίζω ότι πάρα πολύ λίγες φορές το Ηράκλειο
έχει να επιδείξει τέτοια ομοψυχία και αυτό θα το σημειώσω και
σε σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο και ίσως ήτανε
αποτέλεσμα το ότι συντονισμένα και ενωμένα πήγαμε και
βάλαμε ως έκτακτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το
θέμα. Οπότε δεν έμεναν περιθώρια πρώτον να μην μπει το
θέμα και δεύτερον να τοποθετηθεί διαφορετικά το συμβούλιο.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπογραμμίσω ότι η εισήγηση που
ήρθε ήτανε πάρα πολύ ολοκληρωμένη από τις λίγες
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εισηγήσεις που τουλάχιστον έχουμε ακούσει στο Δημοτικό
Συμβούλιο και πάρα πολύ καλή.
Να τοποθετηθώ όσον αφορά την ταλαιπωρία των
ιδιοκτητών σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Όλοι είμαστε
γνώστες ως μηχανικοί, ότι υπάρχει μία σχετική νομοθεσία,
αυτή ούτε την αγνοούμε, ούτε ζητάμε να αλλοιωθεί. Σίγουρα
όταν αφήνεις κάτι για κοινή χρήση, για κοινή ωφέλεια, χρήζει
άμεσης αποζημίωσης.
Αυτά είναι ζητήματα που τα έχουμε βάλει χρόνια τώρα
και το προσπαθούμε τόσα χρόνια, τουλάχιστον ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων που εδώ και 25 χρόνια παλεύει γι’ αυτά τα
κτήρια στην παλιά πόλη, αυτά τα ζητήματα τα έχει ξεκαθαρίσει
και νομίζω ότι και το Τεχνικό Επιμελητήριο έτσι; Δεν το βγάζω
εκτός.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Ακόμα και στην ανακοίνωση που βγάλαμε
για το οικόπεδο Λυδάκη, ζητούσαμε συγγνώμη προς τους
ιδιοκτήτες, με την έννοια, ότι όντως είναι μία ταλαιπωρία στην
Ελλάδα εάν η ιδιοκτησία σου χαρακτηριστεί κοινόχρηστη ή
κοινωφελής.
Καμιά φορά ίσως πρέπει να πάρουμε και αυτή την…, να
δώσουμε μάχη και γι’ αυτά τα ζητήματα, δηλαδή της
αποζημίωσης, να υπάρξουν προγράμματα. Αυτά τα έχουμε
τονίσει,
δυστυχώς
το
Ηράκλειο
ατύχησε,
ενώ
είχε
χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος από το ’65, έτσι τα
προγράμματα που ήρθαν στην πόλη για ιδιοκτήτες και γι’ αυτά
τα κτήρια ήτανε ελάχιστα ή καθόλου, τουλάχιστον όσον αφορά
την αποκατάστασή τους. Σε αυτό ας μας πει ο Γιώργος ας
πούμε τελικά πότε υπήρξανε και ποια προγράμματα, γιατί
τουλάχιστον οι Δημοτικές Αρχές αυτά τα έκαναν στην μπάντα,
άλλα πράγματα τους ενδιέφεραν, αυτά που μας έφεραν
σήμερα σε αυτά τα αδιέξοδα.
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Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η συνέχεια, η
πρώτη νίκη ήταν να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο, θα
πρέπει να δοθεί και συνέχεια και το έχουμε γράψει στο τέτοιο,
ξέχασε ο Οδυσσέας να το πει και η μάχη τώρα είναι στο
συμβούλιο στο ΚΑΣ, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο,
που εφόσον οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν το βάζουν ως
θέμα να πιάσουμε ένα – ένα τα μέλη του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου και να ζητήσουμε να μπει το θέμα.
Μάλιστα επικαλούμενοι μία επίθεση που δέχθηκε και καλά την
είχε δεχθεί τότε το Ηράκλειο, όταν περνούσε το θέμα της
παλιάς πόλης τελευταία που πέρασε από το ΚΑΣ.
Απευθυνόμενοι λοιπόν μέλη συμβουλίου του ΚΑΣ στον
Αντιδήμαρχο κ. Βασιλάκη και στην Κα Σκραφνάκη που
ζητούσαν επιπλέον ρυμοτομήσεις στην Αγία Τριάδα και ξέρετε
ότι υπάρχει μία διαφορετική εν πάση περιπτώσει νοοτροπία σε
αυτά τα ζητήματα και ζητάνε διαπλατύνσεις και τέτοια
πράγματα από αυτή που έχει τοποθετηθεί ο Σύλλογος ο
Αρχιτεκτόνων. Το ερώτημα ήτανε, επιτέλους τη θέλετε αυτή
την πόλη; Θέλετε την παλιά πόλη να διατηρηθεί και να έχει
την μορφή και εν πάση περιπτώσει να διατηρηθούν αυτοί οι
πυρήνες ναι ή όχι;
Επικαλούμενοι αυτό το επιχείρημα και στην τοποθέτησή
τους αυτή, θα πρέπει να τους το αντιστρέψουμε τώρα. Και η
δεύτερη κατεύθυνση είναι στο ΥΠΕΚΑ, όπου και αυτό μπορεί
να χαρακτηρίσει το Ηρώο, με την έννοια, ότι εν πάση
περιπτώσει είναι από τα νεότερα μνημεία. Δύο κατευθύνσεις
λοιπόν και επιμονή στον χαρακτηρισμό του και στον
χαρακτήρα του περιβάλλοντος χώρου που ζητάμε να είναι
δημόσιος. Αυτό όσον αφορά το μνημείο.
Το δεύτερο που θέλω να πω, να βάλω, ίσως έπρεπε να
το βάλω στη Διοικούσα δεν ξέρω, θα το βάλω εδώ πέρα και το
κουβεντιάζουμε και στη Διοικούσα. Ένα θέμα που ταλανίζει εν
πάση περιπτώσει τους Αρχιτέκτονες, αλλά και όσους
μηχανικούς εμπλέκονται και εκδίδουν οικοδομικές άδειες, είναι
το ότι σχέδια, επεκτάσεις οικισμών, μελέτες που είναι έτοιμες,
παραμένουν στα χρονοντούλαπα των Υπουργείων και των
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υπηρεσιών χωρίς να οριστικοποιούνται και να υπογράφονται.
Αυτό σε σχέση με κάποια άλλα σχέδια που έχουν
οριστικοποιηθεί τα ΣΧΟΟΑΠ κ.λ.π. μας έκανε στο συμβούλιο
να σκεφτούμε, ότι ίσως χρειάζεται να γίνει μία ομάδα εργασίας
από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ώστε να καταγράψει αφενός
αυτές τις μελέτες που θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα για
υπογραφή. Να υπογράψει συνολικά τι μελέτες πρέπει να
γίνουνε, για να ανοίξει επιτέλους, είναι πολλαπλά τα οφέλη
που μπορείς να έχεις από αυτές τις υπογραφές αυτό. Και σε
σχέση με τα ΣΧΟΟΑΠ να υπάρξει μία υποομάδα εν πάση
περιπτώσει σε αυτή την ομάδα, για να κάνει τη δουλειά που
έπρεπε να κάνει ένα παρατηρητήριο που θα στηνόταν στην
περιφέρεια. Με την έννοια ότι σε κάποια ΣΧΟΟΑΠ δεν ξέρω,
ίσως η Βάνα ξέρει να μας πει περισσότερα, σε κάποια
ΣΧΟΟΑΠ μπαίνουνε ίσως χρήσεις που συγκρούονται στα όριά
τους ή και εν πάση περιπτώσει πως κάποια πράγματα θα
προωθηθούν, θέλει βοήθεια το πράγμα, θέλει να το
στηρίξουμε.
Αυτά τα δύο πράγματα έχω, γι’ αυτό έχουμε κάνει ένα
κείμενο, δεν πρόλαβα να το φέρω στο Τεχνικό Επιμελητήριο,
που βάζουμε διάφορες παραμέτρους, ίσως να το πούμε στο….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συναδέλφισσα πέρα από το
χρόνο θα ήθελα να πω το εξής, γιατί δεν φέρνετε μία εισήγηση
εδώ να γίνει συζήτηση στην Αντιπροσωπεία γι’ αυτά τα
θέματα; Φέρτε μία εισήγηση να μπει θέμα.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Μπορώ να σας φέρω, μπορώ να σας φέρω
και για άλλα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να μου τη στείλετε να τη
βάλουμε θέμα στην επόμενη συνεδρίαση παράδειγμα.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Εντάξει.
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Εντάξει ίσως ναι, έχετε δίκιο, θα πρέπει να
γίνονται και γνωστά αυτά τα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε, βέβαια.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Με την έννοια ότι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μη τα συζητάμε ξέρετε σε
ένα δυο λεπτά, τακ – τουκ έφυγε, εισήγηση.
Ευχαριστώ
συναδέλφισσα
Κουτσουμπού,
η
συναδέλφισσα Σφακιανάκη.
Με αφορμή το θέμα, δυο θέματα που
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
ακουστήκανε ήδη το Ηρώο, τους υδρογονάνθρακες, αλλά και
την πολιτική συγκυρία τώρα πως συνδέονται όλα αυτά; Δεν θα
πω τώρα την ιστορία του Ηρώου, θα πω μόνο ότι συνδέεται
απόλυτα με μία ιστορία 15ετίας, την είπα αναλυτικά στη
Διοικούσα. Δεν θα την πω τόσο αναλυτικά εδώ, γιατί έχω το
5λεπτο και δεν είναι το μόνο θέμα που θέλω να πω. Όμως ήδη
η Αντιπροσωπεία δεν γνωρίζει γιατί έχουνε αλλάξει πάρα
πολύ τα πρόσωπα, πόσο σοβαρό θέμα στάθηκε τα τελευταία
15 χρόνια η εξέλιξη, η αρχή και η εξέλιξη της μελέτης της
παλιάς πόλης στο Ηράκλειο, που τελικά μάλλον στον
απολογισμό θα πούμε, ότι οδήγησε σε μία βίαιη καταστροφή
σε συντομότερο χρονικό διάστημα απ’ ότι θα γινότανε
κανονικά, ένα μεγάλου μέρους αυτού που είχε απομείνει ως
πολιτιστική κληρονομιά στην πόλη.
Γι’ αυτό δεν είναι εδώ ο Κασαπάκης τώρα για να
ακούσει, ότι η Διοικούσα εδώ και πολύ καιρό από την
προηγούμενη τριετία, είχε πάρει θέση να πάψει να κυνηγάει το
κτήριο απέναντι, το οποίο εκτός των άλλων έχει κερδίσει δυο
φορές στα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης την παραμονή του, και
βεβαίως θα έπρεπε και θα μπορούσε και δεν ήτανε ανίκανοι,
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να διεκδικήσει τα χρήματα που έχει πληρώσει, αν επιτέλους ο
Δήμος Ηρακλείου αποφάσιζε και προωθούσε όπως θα έπρεπε,
όπως θα όφειλε και κατά προτεραιότητα αυτή τη μελέτη της
παλιάς πόλης και είχαμε ένα οριστικό ρυμοτομικό, ώστε να
ξέρουμε ότι επιτέλους η κόκκινη γραμμή μπαίνει εδώ και όχι
πιο ‘κει. Γιατί μέχρι να πει αυτή η κόκκινη γραμμή και να
εγκριθεί, δεν μπορείς να πας να γυρεύεις τα λεφτά σου πίσω.
Για τους υδρογονάνθρακες και θα καταλήξω με το τι
θέλω να πω με όλα αυτά.
Προφανώς Πρόεδρε έδωσες μια μάχη και καλώς για να
μην γίνονται εκδηλώσεις μονόπλευρες, αλλά πολύπλευρες με
την έννοια ότι υπάρχει μία διαμάχη που την είδαμε από
τηλεοράσεων τον τελευταίο καιρό, όπου άλλος έλεγε είναι
πολλά, άλλος είναι λίγα, άλλος είναι μέτρια. Αυτό το να
αναδειχτεί μου κάνει μεγάλη χαρά, δεν μου φτάνει όμως. Γιατί
είμαι σίγουρη ότι ούτε ένας εισηγητής δεν θα πει μέσα αυτό το
αυτονόητο που πλέει στο μυαλό όλων και αυτό είναι που μας
τρώει, ότι πες πως είναι πολλά τα πετρέλαια και μετά πρέπει ή
δεν πρέπει να τα βγάλουμε; Ποιος θα ωφεληθεί; Τί θα γίνει;
Ποιες χώρες ωφεληθήκανε ως κοινωνίες και πραγματικά
αναπτυξιακά από τέτοιες ενέργειες;
Υπάρχουν χώρες οι οποίες παρότι έχουν ένα τεράστιο
πλούτο, τελικά δυστυχούνε γιατί κάποιος επωφελείται αυτού
του πλούτου και αυτή τη στιγμή οι καταστάσεις στην Ελλάδα
δεν είναι αυτές που εγγυούνται και δεν αναφέρομαι στην
εξέλιξη των τελευταίων εκλογών, θα περάσω και σε αυτό, δεν
εγγυούνται πραγματικά ότι υπάρχει σε τίποτα μια εθνική
πολιτική, τέτοια που να εγγυάται όντως ότι αυτά όλα θα είναι
επ’ ωφελεία της χώρας. Και βέβαια δεν υπάρχει κανείς που να
μπορεί να εγγυηθεί όση νομοθεσία και εάν γίνει, ότι δεν θα
έχουμε παρατράγουδα και καταστροφές περιβαλλοντικές, σαν
αυτή που συνέβη στο Μεξικό. Δηλαδή παίρνουμε το ρίσκο για
αυτού του είδους τη διαδικασία, η οποία είναι επικίνδυνη μες
στη Μεσόγειο, δεν έχουμε καμία εγγύηση για το αν τελικά θα
υπάρχει ένα τέτοιους είδους όφελος που δεν υπάρχει και
περίπτωση να ισοσταθμίσει κάτι τέτοιο.
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Γιατί τώρα τα λέω όλα αυτά; Γιατί τελικά υπάρχει, αυτό
συνδέεται και με αυτό που είπε ο Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας στην αρχή και με τη στάση των συναδέλφων.
Υπάρχει μία χαοτική κατάσταση μες στο Επιμελητήριο αυτή τη
στιγμή, που δεν είναι εύκολο να ρίξει τις ευθύνες ούτε σε ένα
άτομο, ούτε σε μία παράταξη. Γιατί χαοτική είναι η κατάσταση
και στην κοινωνία και δυστυχώς παρά το γεγονός ότι
συγκρούονται και διακυβεύονται πάρα πολύ σοβαρά πράγματα
και δείκτης αν θέλετε είναι η κατεύθυνση αυτό που βγαίνει με
τις εκλογές, όμως σε καμία περίπτωση, σε κανένα χώρο, ούτε
στενότερα πολιτικό, ούτε χώρου φορέα, ούτε με άλλους
τρόπους, δεν γίνεται αυτού του είδους ο διάλογος, ώστε να
βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να αρχίζει να
μεταφράζεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή κάθονται,
μπορεί να κάθονται σε ένα πάνελ όλοι οι πολιτευόμενοι,
κόμματα,
αρχηγοί,
Βουλευτές,
υποψήφιοι
κ.λ.π.,
να
διαγκωνίζονται ποιος είναι υπέρ της ανάπτυξης και δεν έχει
κάνει κανείς τον κόπο να περιγράψει, τι εννοεί ως ανάπτυξη.
Πότε επιτέλους θα συζητήσουμε, αλλά όχι τυπικά, όχι για
να φέρει εισήγηση ένας και να συναγωνιστούν ποιος θα βάλει
τις πιο ωραίες λέξεις, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Επί της
ουσίας και για κάθε περίπτωση χώρια και πολύ συγκεκριμένα
τί είναι τελικά ανάπτυξη; Υπήρξε ένα συμβάν πριν λίγες μέρες,
όπου βγήκε κάποιος που δεν ήταν μηχανικός νομίζω
τουλάχιστον, δεν τον ξέρω για μηχανικό, σε μια εκδήλωση που
έγινε εκτός Ηρακλείου και είπε το εξής απερίγραπτο. Ότι εν
πάση περιπτώσει επειδή – τον έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα – ο
άνθρωπος αυτό που σκοτώσανε μαζί με τον Μπελογιάννη που
μέσα στη φυλακή έκατσε και έγραψε και απέδειξε ότι η Ελλάδα
είναι μία πλούσια χώρα, ότι δεν είναι ψωροκώσταινα και ότι
μπορεί μόνη της να βασιστεί στις δυνάμεις της, να φτιάξει στο
σχεδιασμό της και να προχωρήσει. Και που συγκρούστηκε με
όλο το κατεστημένο για το αν τελικά μπορεί ή δεν μπορεί αυτό
να γίνει, γιατί όλοι οι άλλοι λέγανε ότι… (αλλαγή κασέτας)
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: …μια μέρα μα γιατί με χρόνια με καιρούς δικά
μας θα γίνουνε.
Μιλάμε δηλαδή για παράνοια. Πρέπει επιτέλους να
ξεκαθαρίσουμε, ενοχοποιείται ο λαός κάθε μέρα, όλα τα
κοινωνικά στρώματα και οι μηχανικοί επίσης από χθες παίζει
δύο μέρες τώρα παίζει και με αυτό θα κλείσω γιατί νομίζω όλοι
καταλάβατε τι θέλω να πω. Παίζει ένα θέμα στα ΜΜΕ, ότι όλοι
αγρότες, κτηνοτρόφοι, δεν ξέρω τι από τα δυο, δηλώσανε για
επιδοτήσεις το φαράγγι της Σαμαριάς. Προφανώς υπάρχουν
τέτοιες στρεβλώσεις.
Από την άλλη τη μεριά είμαι σε θέση να ξέρω και μπορώ
να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί γράφουν κατά
κόρο τα ΜΜΕ, ότι πολλοί δηλώνανε περιοχές αναδασωτέες ως
καλλιεργούμενες ή ως βοσκοτόπια. Όταν γίνεται μία φωτιά
πηγαίνει η Δασική, κλείνει μία περιοχή στο χάρτη γύρω –
γύρω, η οποία συχνά έχει μέσα χωριά με τα περβόλια τους
που υπήρχαν εδώ και δεκάδες χρόνια για να μη πω
παραπάνω και το λέει όλο αυτό αναδασωτέο. Στην καλύτερη
περίπτωση γράφει από κάτω μία φράση που λέει, ότι αυτό λέει
είναι αναδασωτέο εκτός και εάν αποδειχθεί ότι δεν ήτανε.
Εκεί μέσα υπάρχουνε αιωνόβιες ελιές συχνά, υπάρχουνε
πραγματικά ανεξάρτητα από ιδιοκτησίες, εγώ θα σας πω μόνο
δραστηριότητες, όπου ο καθένας μετά αν τα καταφέρει, αν έχει
λεφτά, αν έχει μέσον, πάει και τα ξεκαθαρίζει ένα – ένα, γιατί
επιμένουνε να μην κάνουν δασολόγιο και έχουν όλα αυτά τα
μητρώα πέρα πόδε στις διάφορες υπηρεσίες που δεν είναι
ακριβώς ενδιαφέροντος μας, αλλά οι τοπογράφοι τα ξέρουνε.
Κάτι αμπελουργικά, κάτι ελαιοκομικά, κάτι κέρατα, όπου
υποτίθεται εκεί επάνω πρέπει να σημειώνουνε τι είναι αυτό
που επιδοτείται κάθε φορά και βγαίνουνε και βγάζουνε
συνέχεια σκάνδαλα. Το μισό είναι απατεωνιά και το άλλο μισό
είναι δυσφήμιση.
Αυτό το παραμύθι συνεχίζεται και δεν βρίσκουμε έναν
τρόπο να κάτσουμε να συζητήσουμε, να καταλάβουμε, να
ενημερώσουμε τι τρέχει με όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μια
κοινωνία που έχει την ενοχή μέσα της, ένα από τα δύο θα
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κάνει ή θα ψηφίσει συντηρητικά και ότι της λένε και ότι την
εκβιάζουνε και οι Ευρωπαίοι και οι ντόπιοι μνημονιακοί ή θα
«αντιστέκεται» και θα ψηφίζει προς αντίθετη κατεύθυνση,
χωρίς πάλι όμως κανείς να λέει και να μην προλαβαίνει να
διαμορφώνεται το πού αυτό οδηγεί.
Και αυτή τη μεγάλη αγωνία ζω αυτό τον τελευταίο καιρό
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφισσα Σφακιανάκη, τώρα τέλειωσαν οι τοποθετήσεις,
δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις τοποθέτηση, μήπως και κάποιος
άλλος
θέλει;
Συμπληρωματικά,
επικουρικά,
κάποιος
συνάδελφος θέλει να κάνει τοποθέτηση; Όχι, ο συνάδελφος
Ινιωτάκης, μέχρι πέντε λεπτά συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όταν μιλάει η Βάνα την προσέχω
πάρα πολύ, γιατί είναι από τους ανθρώπους που ξέρουν και τι
λένε και που το λένε και με τι ένταση το λέει.
Λοιπόν, το Δημήτρη τον Μπάτση πρέπει να τον λέμε εδώ
μέσα, το όνομα του Μπάτση των μεγάλων Ελλήνων πρέπει να
το λέμε. Ποιος είπε τι, πότε το είπε και γιατί το είπε. Ο
Δημήτρης ο Μπάτσης λοιπόν είναι ένας μεγάλος Έλληνας
κομμουνιστής, ο οποίος εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη.
Εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη, γιατί κατέγραψε με μία
σειρά άλλων Ελλήνων δημοκρατών στοιχεία, τα οποία
απεδείκνυαν ότι η Ελλάδα είναι μία πλούσια χώρα.
Είναι
μία
χώρα
η
οποία
έχει
σπουδαίες
πλουτοπαραγωγικές πηγές, ενώ δεν γνώριζαν τότε για την
ύπαρξη υδρογονανθράκων και πετρελαίων. Αναφερότανε στην
αλουμίνα, στον βωξίτη, στο νερό, στο υδρολογικό μας
δυναμικό και επέμενε ότι η Ελλάδα πρέπει να στήσει
βιοτεχνία, ισχυρή και βιομηχανία και ότι μπορεί να μην είναι
ένα εξαρτημένο δορυφορικό κράτος, το οποίο θα στηρίζεται
μέσα από το πατερναλισμό των ισχυρών.
Αυτά τότε ήταν το αντίβαρο του «ανήκομεν εις την δύσιν»
η οποία μας έφερε στην αγκαλιά βεβαίως των Αγγλοσαξόνων
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και η οποία είχε τη συνέπεια της ένταξης της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση άνευ όρων. Χωρίς καμία προετοιμασία και
λέγοντας από τότε από τις ενταξιακές προσπάθειες της
Ελλάδας το 1960, ότι η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να μπει, οι
μεγάλοι Έλληνες αυτοί και ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε το
μοναχικό δρόμο, το δρόμο ουσιαστικά του να στήσουμε τα
πόδια μας σε στέρεες βάσεις και να μην γίνουμε ένα
περιφερειακό τριτοκοσμικό κράτος υπηρεσιών. Οι οποίες θα
οδηγούσαν με μαθηματικό τρόπο σε υπηρεσίες τουρισμού
τρίτου είδους. Όπως και έγινε αγαπητοί συνάδελφοι σήμερα.
Όταν διαβάζει κανείς λοιπόν ιστορία, όταν διαβάζει τους
μεγάλους Έλληνες επιστήμονες, μηχανικούς και όχι μόνο,
καταλαβαίνει ότι αυτή η ιστορία που φτάνουμε σήμερα
αναλύεται, έχει λόγους, αιτίες που φτάσαμε εδώ. Και γι’ αυτό
βεβαίως το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι πολύ σημαντικό να
παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι πολύ σημαντικό να βάζει
ζητήματα υδρογονανθράκων και βεβαίως το ζήτημα είναι που
βάζει η Βάνα, για ποιον; Ποιος θα τα εκμεταλλευτεί αυτά; Θα
γίνουμε μία χώρα, ένα κράτος Κόλπου μπανανίας, Κουβέιτ,
Μπαχρέιν, Εμιράτων ή μπορεί να δει κανείς και μια άλλη
λογική Βενεζουέλας ενδεχομένως όπου αυτή τη στιγμή έχουν
εθνικοποιηθεί οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και αν θέλετε
γενικότερα της Λατινικής Αμερικής, γιατί έρχεται και η
Αργεντινή, η οποία εθνικοποιεί τους κύριους άξονες, τους
στρατηγικούς άξονες για την οικονομία της, μεταξύ των
οποίων είναι και η ενέργεια.
Άρα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι είναι τεράστια ζητήματα,
είναι ζητήματα που πρέπει στην ατζέντα να τα βάλει το
Τεχνικό Επιμελητήριο και γι’ αυτό ακριβώς πάλεψε και η
Διοικούσα και εγώ προσωπικά, να είναι θέμα συζήτησης στο
επόμενο διάστημα, να ενημερωθούμε, να γνωρίσουμε, να
ακούσουμε, όχι από κουβέντες και ψιθύρους, αλλά από
συγκεκριμένες τοποθετήσεις και εισηγήσεις, αυτών οι οποίοι
γνωρίζουν και οι οποίοι πολλοί δεν ήθελαν να μιλήσουν
επίσημα και δεν ήθελαν να μιλήσουνε μέσα από το Τεχνικό
Επιμελητήριο. Γιατί βεβαίως ο Φώσκολος είναι γραφικός όταν
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λέει ότι υπάρχει μία μικρή Σιβηρία ή μια μικρή Αλάσκα στη
νότια Κρήτη, αλλά όταν έρχεται μέσα από το Τεχνικό
Επιμελητήριο και θα έχει και απέναντί του την άλλη πλευρά,
θα αναγκαστεί να πει γιατί τα λέει αυτά, πώς τα λέει, που τα
στηρίζει και ποιες γεωφυσικές έρευνες τα λένε αυτά τα
πράγματα.
Είναι τελείως διαφορετική η συζήτηση να αναπτύσσεται
μέσα στο πλαίσιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ενός
συντεταγμένου φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο και
τελείως διαφορετικό όταν πετάνε μία φωτοβολίδα βεβαίως.
Γιατί και εγώ δεν θέλω να υιοθετήσω αυτές τις φήμες ή
οποιοσδήποτε ενδεχόμενες απόψεις υπάρχουν, πριν δούμε τα
στοιχεία και πριν δούμε, αλλά θέλω να είμαι γνώστης. Και
βεβαίως θέλω να γνωρίζω τι παίζεται και τι συμβαίνει, γιατί
αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι νομίζω ότι όλοι
καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία ζούμε είναι αποτελέσματα
ενός τεράστιου ενεργειακού πολέμου που έχει ξεσπάσει εδώ
και πάρα πολλά χρόνια, και αυτή τη στιγμή είμαστε στη μέση
αυτού του τεράστιου πολέμου για το ποιος θα ελέγξει τα
αποθέματα και τη γεωπολιτική στον κόσμο, μεταξύ Ρωσίας,
Κίνας και Αμερικής.
Ε, αυτά όλα νομίζω ότι ενδιαφέρουν τους πολίτες του
Ηρακλείου, της Κρήτης και ειδικότερα εμάς τους Έλληνες
μηχανικούς και γι’ αυτό χαίρομαι που ανοίγουμε αυτά τα
μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα θέματα σαν Τεχνικό
Επιμελητήριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
της Διοικούσας Επιτροπής.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο

ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά την ολοκλήρωση του
2 ο υ θέματος, πάμε στο 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που
αφορά, Έλεγχο ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή.
Δεν κατετέθη κανένα σχετικό αίτημα στο Προεδρείο της
Αντιπροσωπείας μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης για το
ζήτημα αυτό, επομένως το θέμα θεωρείται ως μη
αναγραφόμενο στην ημερήσια διάταξη.
ΘΕΜΑ 4 ο
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου
7 του νόμου 1486 για το συνάδελφο Κουμπενάκη Αντώνιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και προχωράμε στο 4 ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την Εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του νόμου 1486
για το συνάδελφο Κουμπενάκη Αντώνιο.
Πριν πάμε στο συγκεκριμένο θέμα και πριν δώσουμε και
το λόγο στο συνάδελφο, είναι εδώ ο συνάδελφος έτσι; Να σας
πω δυο πράγματα που τα ξεκινήσαμε και στην αρχή της
συνεδρίασης, για τη διαδικασία που εφάρμοσε το Προεδρείο.
Όπως σας είπα στείλαμε επιστολές στις 20/2 σε 13
συναδέλφους,
οι
συνάδελφοι
ήταν,
Αντωνογιαννάκης
Εμμανουήλ, Ευαγγελινάκης Μιχαήλ, Κασσωτάκη Μαρία,
Καφφετζάκης Γεώργιος, Κουμπενάκης Αντώνιος, Μανιαδή
Ευαγγελία, Μανουσάκη Ειρήνη, Μαστοράκη Ελένη, Μαστορής
Φίλιππος,
Σενετάκης
Μάξιμος,
Σταματάκης
Γεώργιος,
Φουρναράκης
Γεώργιος
και
Χωραφάς
Μιχάλης.
Οι
ησυχία
συνάδελφοι
να
συγκεκριμένοι
–
παρακαλώ
προχωρήσουμε στη διαδικασία – λοιπόν, οι συνάδελφοι αυτοί,
είχαν συγκεκριμένες απουσίες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
όπως κατεγράφησαν από τα απουσιολόγια. Όπως είπαμε ο
σκοπός δεν είναι το απουσιολόγιο, ούτε αυτοσκοπός, ούτε
είμαστε εδώ τάξεις του γυμνασίου ή του λυκείου. Διάβασα και
ένα κείμενο που εκπροσωπεί και τις απόψεις του Προεδρείου
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στην αρχή, ότι από όλους μας εξαρτάται η αναβάθμιση της
λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, από τη συμμετοχή μας,
τυπική, ουσιαστική κ.λ.π.
Σας έστειλα επίσης στην προηγούμενη συνεδρίαση, πριν
την προηγούμενη συνεδρίαση νομίζω 8 του Μάη ένα e-mail
που αιτιολογείται εκεί πως γίνεται η διαδικασία με τις
απουσίες και έναν πίνακα σε PDF αρχείο, το οποίο έδειχνε
όλες τις απουσίες των συναδέλφων. Μπορούσε δηλαδή να δει
κανείς είτε ενδιαφερόμενος είτε μη ενδιαφερόμενος ποιες είναι
οι απουσίες.
Τώρα, όπως σας είχα πει στην αρχή από τους 13
απάντησαν οι 11, με διάφορες απαντήσεις οι οποίες κάναμε
και μία κριτική, άλλες πραγματικές και άλλες αμφιλεγόμενες
και αντιλεγόμενες. Δεν είμαστε ντέντεκτιβ για να κάτσουμε να
πούμε είναι αυτό έτσι, είναι αλλιώς. Δύο συνάδελφοι από
αυτούς δεν απάντησαν καθόλου, είναι αυτοί που αναφέρονται
στην ημερήσια διάταξη. Συνεπώς δεν αιτιολογήθηκαν οι λόγοι.
Για να μην θεωρηθεί ότι μήπως δεν έλαβαν επιστολή
κ.λ.π., ειδοποίησα τη γραμματεία του ΤΕΕ να ειδοποιήσει
τηλεφωνικά τους συναδέλφους δύο μέρες πριν λήξει ο χρόνος,
ο άτυπος χρόνος που είχαμε βάλει. Ειδοποιήθηκαν οι
συνάδελφοι, παρόλο αυτά δεν υπήρξε απάντηση, γραπτή επ’
αυτού, γι’ αυτό το λόγο και το Προεδρείο προχώρησε σε αυτή
τη διαδικασία.
Έχω εδώ τις απαντήσεις των συναδέλφων, δεν ξέρω αν
θέλετε να σας τις διαβάσω, δεν ξέρω επειδή θα φάμε και
κάποιο χρόνο. Πάντως εάν θέλετε να σας διαβάσω ευχαρίστως
να σας τις διαβάσω, όχι, όχι έτσι; Επίσης ήθελα να αναφερθώ
στο Σώμα και να πω, ότι το Προεδρείο λειτούργησε με τη
διαδικασία αυτή, αν κάποιος επ’ αυτού έχει μια αντίρρηση να
μας την πει συγκεκριμένα και αν οποιοσδήποτε από αυτούς
θεωρεί ότι δεν τηρήσαμε το ορθόν, να μας το πει και να τεθεί
ενώπιον του Σώματος.
Δηλαδή εγώ σας έστειλα τις απουσίες όλων των μελών,
επίσης τη μεθοδολογία πως βγαίνουν οι απουσίες με βάση τις
διατάξεις τις ισχύουσες. Αν λοιπόν υπάρχει κάποια
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αμφισβήτηση για οποιονδήποτε από τους 13, να μας το θέσει
κάποιος συνάδελφος και να τεθεί στην κρίση πλέον όχι του
Προεδρείου, του Σώματος. Γι’ αυτό σας έστειλα τις απουσίες.
Εάν λοιπόν κάποιος έχει αντίρρηση να το πει και
συγκεκριμένα για κάποιο όνομα. Αν δεν υπάρχει, αν δηλαδή
συμφωνούμε για τη διαδικασία που τήρησε το Προεδρείο,
τότε…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Η Αντιπροσωπεία το βάζει όχι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα λέω, αν συμφωνούμε και
δεν υπάρχει καμία αντίρρηση επ’ αυτού, θα καλέσω το
συνάδελφο τον Κουμπενάκη να μας πει την άποψή του, πριν
προχωρήσουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας που το Σώμα
αποφασίζει τελικώς.
Συνάδελφε Κουμπενάκη πριν έρθεις στο βήμα, πριν
έρθεις, υπάρχει κάποια αντίρρηση επί της διαδικασίας από
κάποιο συνάδελφο; Όχι, άρα συμφωνούμε για τη διαδικασία,
τη μεθοδολογία και τώρα καλώ το συνάδελφο Κουμπενάκη να
μας αναπτύξει την άποψή του.
Καλησπέρα σε όλους, η παρουσία μου
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ:
είναι εδώ για να αιτιολογήσει την απουσία μου και όχι να τη
δικαιολογήσει.
Εγώ εκλέχθηκα ως αναπληρωματικό μέλος με την
παράταξη των ΑΜΑΚ, πριν παραιτηθεί ο προηγούμενος
συνάδελφος που είχε τη θέση μου, εγώ είχα ήδη αποδεχθεί
την τιμητική πρόσκληση του να γίνω Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Νομού Ηρακλείου
και μάλιστα ο νεότερος στην ιστορία του συλλόγου.
Επίσης τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που όλοι γνωρίζετε
πως είναι τα πράγματα στον ιδιωτικό τομέα, εμείς σε μία
οικογενειακή επιχείρηση έχουμε 21 τεχνικές, ενεργειακές,
μελετητικές εταιρείες, οι οποίες δεν προέβησαν στην απόλυση
κανενός συναδέλφου, δεν μείωσαν το μισθό κανενός
συναδέλφου, τρέχαμε από έναν τομέα τον ενεργειακό να
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μπαλώσουμε τα απλήρωτα του δημοσίου και η αλήθεια είναι
ότι εργαζόμαστε 7 μέρες την εβδομάδα. Τουλάχιστον εμείς οι
τρεις μηχανικοί διπλωματούχοι όλοι, ο πατέρας μου και ο
αδερφός μου, που κάναμε αυτές τις εταιρείες και δεν θέλουμε
να τις πετάξουμε.
Πολλές φορές και σε πολλές συνεδριάσεις μπορεί να
ήμουνα στην Πελοπόννησο, μπορεί να ήμουνα στη Ρόδο,
μπορεί να ήμουνα στο Μόναχο και όλα αυτά για να κρατηθεί
όρθια η προσπάθεια που έγινε χωρίς κανενός τη βοήθεια. Και
το παλεύουμε ακόμα, γνωρίζετε πολύ καλά τι τραβάμε με το
κράτος στα δημόσια, στα αντίστοιχα ιδιωτικά όποιος έχει τα
λεφτά σου τα κουνάει και πρέπει να είσαι απίκο. Και θεωρούμε
παιδί μας αυτόν τον όμιλο, γι’ αυτό και πληρώνω αρχιτέκτονα
– μηχανικό 9 μήνες χωρίς να έχει εκδώσει καμία οικοδομική
άδεια και δεν την διώχνω.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί την απουσία μου, την
αιτιολογεί όμως, ότι δεν είναι ασέβεια ούτε στην παράταξη
που με στήριξε, ούτε στο Προεδρείο, ούτε στους υπόλοιπους
συναδέλφους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι στη διάθεσή
σας η παραίτησή μου, αν θεωρεί ότι δεν…, και δεν μπορώ να
ανταποκριθώ και τις μέρες που είμαι Ηράκλειο, στην ώρα που
γίνεται η συνεδρίαση. Είναι πολύ απόγευμα.
Συγγνώμη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δηλώνεις δηλαδή στο Σώμα ότι παραιτείσαι;

συνάδελφε,

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ: Όχι αλλά αν θεωρηθεί η απουσία μου ότι
επηρεάζει και ότι αν δεν είμαι επαρκής, αιτιολογώ την
απουσία μου και είναι στη διάθεσή σας η παραίτησή μου,
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, έχεις να προσθέσεις
κάτι άλλο;
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ: Όχι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε.
Επομένως το Σώμα θα αποφασίσει επί του ζητήματος
αυτού, δηλαδή κατά πόσο υπήρξε αιτιολογημένη ή όχι η
απουσία του συναδέλφου. Το Προεδρείο απλώς κατέγραψε τις
απουσίες, τις κοινοποίησε και τις θέτει στην κρίση σας.
Συνεπώς λοιπόν τώρα θα εφαρμόσουμε τη διάταξη της
παραγράφου 12 του άρθρου 7, θα στηθεί κάλπη και θα
ψηφίσουνε ναι όσοι προτείνουν την αντικατάσταση και όχι
όσοι δεν την προτείνουν. Αυτό εφαρμόσαμε και την
προηγούμενη φορά, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Θα
παρακαλέσω προς τούτο τρεις ψηφολέκτες, θα παρακαλούσα,
θα πάρων την πρωτοβουλία εάν δεν υπάρχει κάποιο
ενδιαφέρον, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον; Δεν βλέπω, θα πάρω
την πρωτοβουλία, νομίζω ότι επί του θέματος, παρακαλώ,
παρακαλώ, επί του θέματος ο συνάδελφος είπε την άποψή
του, ας κρίνει το Σώμα πλέον. Να μην κάνουμε διάλογο επί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι απλώς ήθελα εδώ να θυμίσω
ότι ΠΑΣΚ έχει διατυπώσει την άποψή ,ότι για συναδέλφους
που είναι από άλλες παρατάξεις εμείς θα ψηφίσουμε λευκό,
δηλαδή είναι θέμα νομίζω…
Εντάξει αυτό, αυτό…,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Πρόεδρε στην ψηφοφορία ο καθένας ας ψηφίσει ότι
κρίνει.
Θα παρακαλούσα τη συναδέλφισσα Μανιαδή – παίρνω
εγώ την πρωτοβουλία – να μας βοηθήσει στη διαδικασία εδώ
την ψηφολεκτών, τη συναδέλφισσα Μπαρτολότσι, καθώς
επίσης και τη συναδέλφισσα Μανουσάκη, νέοι είναι όλοι.
Λοιπόν, Μανιαδή, Μπαρτολότσι και Μανουσάκη.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πρόεδρε να κάνω μία πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε.
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Να μην ψηφίσουμε με κάλπες να μην χάνουμε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Η διαδικασία προβλέπει αυτό.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το ξέρω ότι ο κανονισμός το λέει, εάν όμως…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Κώστα…
Κοινή συναινέσει
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)

όλοι…,

(δεν

αποδίδεται

Δεν θα χάσουμε πολύ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
χρόνο, είναι μία ψηφοφορία, αυτό κάναμε και την
προηγούμενη φορά, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Να είμαστε
τυπικοί.
Βεβαίως, θα διαβάσει τα ονόματα, παρακαλώ, ο καθένας
να κρίνει κατά την κρίση του. Το Σώμα αποφασίζει, δώσε τα
ψηφοδέλτια, ακούστε με λίγο σας παρακαλώ να το κάνουμε
και γρήγορα, ακούστε με λίγο, μα μη φωνάζετε ακούστε με.
Όταν λέει ναι σημαίνει αντικατάσταση, όταν λέει όχι σημαίνει
όχι στην αντικατάσταση, δηλαδή παραμένει ο συνάδελφος και
όταν είναι λευκή κόλα, λευκή κόλα. Όμως, συνάδελφοι μα δεν
ησυχάζετε ρε παιδιά, σε δέκα λεπτά έχουμε τελειώσει, θα
είμαστε τυπικοί.
Όταν πάρετε το ναι και το ρίξετε στην κάλπη, σημαίνει
ότι συμφωνείτε με την αντικατάσταση του συναδέλφου, όταν
βάλετε όχι σημαίνει ότι δεν συμφωνείτε με την αντικατάσταση
και παραμένει ο συνάδελφος. Όταν βάλετε λευκό σημαίνει
απέχω ουσιαστικά και οι άλλοι θα αποφασίσουν τα
περισσότερα. Αν είναι τα περισσότερα όχι παραμένει, αν είναι
τα περισσότερα ναι αντικαθίσταται.
Θα παρακαλέσω τώρα τη συνάδελφο την…, θα τους
φωνάξει η συνάδελφος Τσαγκαράκη, έναν – έναν να ψηφίζει.
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Ναι αλλά να δώσουμε μία
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
κατάσταση για να μπορούν να σημειώνουν αυτοί ποιος
ψήφισε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι θα σου δώσω, ένα
λεπτάκι.
Δώσε μου την κατάσταση που
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
σημειώσατε σήμερα, όχι εδώ θα σημειώνουν αυτοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α, ναι; Πάρε και άλλη.
Εγώ θέλω την κατάσταση που
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
είναι οι παρουσίες για να βλέπω και ποιοι είναι εδώ, μην τους
λέω όλους, όλους θα τους λέω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όποιος είναι εδώ θα το
σημειώνεις, όποιος δεν είναι θα το επαναλάβεις.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Ο Σταματάκης δεν είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για τη διαδικασία και μόνο
το ψηφοδέλτιο είναι, μα συνάδελφοι να τελειώσουμε, το
ψηφοδέλτιο είναι Α4 σελίδα, θα τη διπλώσετε στα δυο και θα
την ρίξετε στην κάλπη, δεν έχουμε φακέλους. Μέσα στην
κάλπη ναι, λοιπόν ξεκινάμε.
Σταματάκης έχει παραιτηθεί,
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
Πατρικαλάκη, Ρουκανάκης απ’ ότι βλέπω λείπουν, Βρέντζου
λείπει, Σφακιανάκη Ιωάννα, ναι στο παραβάν και να
ετοιμάζεται ο Μαυρογιάννης, Ασσαριωτάκης λείπει, Τζαβλάκη
Καλλιόπη, Πόπη ετοιμάσου, Μπάκιντας λείπει, Κατσαράκης
λείπει, Μονιάκης λείπει, Κουτσουμπού, Φανή ετοιμάσου.
Ορφανός, Μανουσάκη είναι εδώ, ο Κουμπενάκης δεν ψηφίζει,
η Μαστοράκη λείπει, Μανουσάκη ψήφισε, ο Κουμπενάκης δεν
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ψηφίζει, Μαστοράκη Ελένη λείπει, Κασαπάκης Ιωάννης,
Τριαματάκη Χαρά λείπει, Μανιαδή Ευαγγελία, Αγαπάκης
Γεώργιος, Λυδάκη Μαρία; Λείπει, Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
απών, Σενετάκης Μάξιμος απών, Ευαγγελινάκης Μιχαήλ
απών, Χωραφάς Μιχαήλ απών, Μαστόρης Φίλιππος απών,
πού είναι; Α, να τον, συγγνώμη, Μαστόρης, Να ετοιμάζεται ο
συνάδελφος Ξυλούρης, Φανουράκης Κώστας ετοιμάσου,
Ινιωτάκης Πέτρος, Βαϊλάκης, Μπαρτολότσι, Τζούλια να
ψηφίσεις, Τσαγκαράκη ετοιμάζομαι, συνέχισε από τον
Πασχαλίδη.
Θα σε περιμένω να
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνεχίσεις.
Πασχαλίδης, Πασχαλίδης Θεόδουλος; Ρομπογιαννάκης
Δημήτριος; Ρομπογιαννάκης.
Μαμουλάκης, Αντωνογιαννάκης
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
Εμμανουήλ, Αποστολάκης, Φουρναράκης να ετοιμάζεται,
Συγγελάκης,
Μαρνέλλος,
Κουτάντος
Ευάγγελος,
Ταβερναράκης, Κασσωτάκη Μαρία, Κενδριστάκη Δήμητρα,
Χαρωνίτης, Χαρωνίτης Ιωάννης, Μπριλάκις, Κώστα να
ετοιμάζεσαι, Κουρλετάκης Γιώργος, Καφφετζάκης Γιώργος,
Σαρρής Μιχαήλ, Σαρτζετάκη Μαρία, Οδυσσέα ετοιμάσου,
Σγουρός Οδυσσέας, Ζερβός Αντώνης, και Κωστάκη Αφροδίτη.
Δεν ξέρω γιατί είναι αυτή η κατάσταση έτσι και δεν είναι
αλφαβητική σειρά.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Συγγνώμη εγώ ψηφίζω;
Βεβαίως σε έχω πει, Σγουρός
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ:
Οδυσσέας και Κωστάκη Αφροδίτη.
Επαναλαμβάνω τα ονόματα μήπως κάποιος δεν άκουσε
και
δεν
ήρθε
να
ψηφίσει,
Πατρικαλάκη
Ελευθερία,
Ρουκουνάκης Εμμανουήλ, Βρέντζου Ειρήνη, Ασσαριωτάκης
Ζαχαρίας, Μπάκιντας Κωνσταντίνος, Κατσαράκης Νικόλαος,
Μονιάκης Μύρων, Μαστοράκη Ελένη, Τριαματάκη Χαρά,
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Λυδάκη
Μαρία,
Φραγκιαδάκης
Εμμανουήλ,
Σενετάκης
Μάξιμος, Ευαγγελινάκης Μιχαήλ, Χωραφάς Μιχαήλ, Βαϊλάκης
Ιωάννης, Πασχαλίδης Θεόδουλος, Αποστολάκης Σπύρος,
Συγγελάκης Ιωσήφ, Κουτάντος Ευάγγελος, Κασσωτάκη Μαρία,
Κενδριστάκη Δήμητρα, Κουρλετάκης Γιώργος, Καφφετζάκης
Γιώργος, Ζερβός Αντώνης, τέλος ψηφοφορίας, παρακαλώ να
ανοίξετε την κάλπη.
Ψήφισαν 27, αυτό είναι το προ τελευταίο, το άλλο θέμα
είναι να οριστούν τα άτομα για το Πειθαρχικό που το έχουμε
πει πολλές φορές και δεν έχουμε βάλει άτομα. Όχι, όχι να
ορίσουν οι παρατάξεις άτομα για το Πειθαρχικό.
Θα μας τα πείτε; Όχι δεν τελειώσαμε, Ταβερναράκη.
(Διαδικασία καταμέ τρησης ψήφων)
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Λοιπόν συνάδελφοι ψήφισαν 27,
συνάδελφοι καθίστε να πούμε τα αποτελέσματα και να
συνεχίσουμε.
Στην ψηφοφορία ψήφισαν 27, είχαμε λευκά 14, όχι 9 και
ναι 4. Ο συνάδελφος μένει μαζί μας, τουλάχιστον για τώρα,
ελπίζουμε να μην ξαναέρθει σε αυτή την κατάσταση και καλή
συνέχεια σε όλους μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, μετά
την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, πάντα είπαμε
κυρίαρχο Σώμα είναι το Σώμα της Αντιπροσωπείας, οι
αποφάσεις είναι απολύτως σεβαστές.
ΘΕΜΑ 6 ο
Συμπλήρωση και αντικατάσταση εισηγητών του
Πειθαρχικού Συμβουλίου του τμήματός μας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά από αυτό προχωράμε
στο 6 ο θέμα, καθώς το 5 ο θέμα που αφορούσε το συνάδελφο
τον Σταματάκη το Γεώργιο δεν υφίσταται πλέον όπως σας
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ανακοίνωσα στην αρχή της συνεδρίασης. Έχει παραιτηθεί και
θα αντικατασταθεί και σας ανάγνωσα και ένα κείμενο που μας
έστειλε, τους λόγους της παραιτήσεώς του, και θα
αντικατασταθεί από τον επόμενο επιλαχόντα της παράταξης
με την οποία εξελέγη, των ΑΜΑΝ δηλαδή.
και
τελευταίο
θέμα
της
σημερινής
Λοιπόν,
6ο
συνεδρίασης, συμπλήρωση και αντικατάσταση εισηγητών του
Πειθαρχικού Συμβουλίου του τμήματός μας.
Έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση για το θέμα αυτό,
στην Αντιπροσωπεία, στη Διοικούσα. Ο Πρόεδρος της
Διοικούσας μου παρέδωσε μια κατάσταση προτεινομένων
ονομάτων συναδέλφων, την οποία θα σας τη διαβάσω. Απ’ ότι
με ενημέρωσε ήδη έχουν ενημερωθεί και έχουνε αποδεχθεί.
Απομένει στο Σώμα της Αντιπροσωπείας να επικυρώσει την
αποδοχή τους.
Διαβάζω λοιπόν τα προτεινόμενα ονόματα Πειθαρχικών
Εισηγητών. Ασμαριανάκης Γεώργιος ειδικότητα Πολιτικός
Μηχανικός,
Θεοδωράκης
Ιωάννης
ειδικότητα
Πολιτικός
Μηχανικός, Φιλίππου Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός,
Πιτταρίδης
Ιωάννης
Πολιτικός
Μηχανικός,
Κουτρούλης
Χαράλαμπος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σπινθάκης Στέλιος
Αγρονόμος – Τοπογράφος, Χατζηβασίλης Χαράλαμπος
Αγρονόμος – Τοπογράφος, Μαυράκη Τζένη Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Σχοινάς Ιωάννης Αγρονόμος – Τοπογράφος
Μηχανικός,
Σαρρής
Νώντας
Αρχιτέκτων
Μηχανικός,
Λαγουδάκης Σπύρος Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός.
Πρόεδρε όλοι αυτοί, παρακαλώ, όλοι αυτοί έχουν
αποδεχθεί; Ωραία, συνεπώς το Σώμα συμφωνεί; Υπάρχει
κάποια αντίρρηση επ’ αυτού; Όχι, δεν βλέπω καμία αντίρρηση,
αφού λοιπόν συμφωνεί το Σώμα, ορίζονται οι αναφερόμενοι
συνάδελφοι επιπλέον των ήδη ορισθέντων ως Εισηγητές στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Αυτό ήτανε το τελευταίο θέμα για τη σημερινή
συνεδρίαση, δεν υπάρχει κάτι άλλο, αν κάποιος θέλει να πει
κάτι συμπληρωματικά – επικουρικά, μπορεί να το πει πριν
κλείσουμε. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι; Όχι.
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Συνάδελφοι σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή
συνεδρίαση, η ώρα είναι 9 παρά 10, περιέργως είναι μία από
τις πιο σύντομες συνεδριάσεις που έχουμε κάνει. Εν πάση
περιπτώσει έληξε η σημερινή συνεδρίαση και τα θέματα που
είχαμε πει, περιμένω στο e-mail μου εισηγήσεις από νέους
κυρίως συναδέλφους, με σκοπό να δρομολογήσουμε και την
επόμενη συνεδρίαση.
Σας ευχαριστώ πολύ, τελειώνει η συνεδρίαση, καληνύχτα
σας.
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