ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17 η

Στις 30 - 1 - 2013

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 17 η

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 30 η ς Ιανουαρίου 2013
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 19:30

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

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 53
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:39
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 14
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παραίτηση μέλους Διοικούσας Επιτροπής, εκλογή νέου
μέλους, συμπλήρωση της Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 20 του κανονισμού λειτουργίας της
Αντιπροσωπείας, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 7
παράγραφος 5 και άρθρο 8 παράγραφος 2 και 5 του νόμου
1486/84.
2. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
3. Ενημέρωση Δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής.
4. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή.
5. Λειτουργία – συγχώνευση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων στην Κρήτη.

σελίς 5

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

--------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καλή χρονιά καταρχήν σε
όλους όσους δεν έχουμε μιλήσει έτσι κατ’ ιδίαν, υγεία και καλή
δύναμη.
Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 19:35, τα παρόντα μέλη είναι
36, έχουμε λοιπόν απαρτία με βάση τις διατάξεις των άρθρων
7 παράγραφος 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 και 5 του
νόμου 1486, έχουμε απαρτία κατά τα 2/3, τα οποία είναι 36,
35,3 δηλαδή 36. Συνεπώς ξεκινάμε τα θέματα σήμερα της
ημερήσιας διάταξης.
Το πρώτο θέμα είναι, η παραίτηση μέλους Διοικούσας
Επιτροπής, εκλογή νέου μέλους, συμπλήρωση της Διοικούσας
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού
λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, καθώς και των διατάξεων
των άρθρων 7 παράγραφος 5 και άρθρο 8 παράγραφος 2 και 5
του νόμου 1486/84.
Δεύτερο θέμα ανακοινώσεις Προεδρείου.
Τρίτο,
ενημέρωση
δραστηριότητας
Διοικούσας
Επιτροπής.
Τέταρτο, έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη
Διοικούσα.
Πέμπτον, λειτουργία – συγχώνευση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Ανάπτυξης και υποδομών στην Κρήτη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Παραίτηση μέ λους Διοικούσας Επιτροπής, εκλογή νέ ου
μέ λους, συμπλήρωση της Διοικούσας Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού λειτουργίας της
Αντιπροσωπείας, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 7
παράγραφος 5 και άρθρο 8 παράγραφος 2 και 5 του νόμου
1486/84
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 1 ο θέμα, είναι η εκλογή
μέλους Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα όπως είπαμε με το
άρθρο 20 του κανονισμού λειτουργίας, καθώς και των
διατάξεων του νόμου 1486. Απαιτείται απαρτία των 2/3
δηλαδή 36 μέλη του όλου αριθμού των μελών. Αυτή τη στιγμή
είμαστε 36 μέλη παρόντα και το θέμα μας είναι, το 1 ο , η
παραίτηση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Κας
συναδέλφισσας Βάννας Σφακιανάκη.
Θα σας διαβάσω την επιστολή παραίτησης και θα
προχωρήσουμε στη συνέχεια στη διαδικασία όπως προβλέπει
ο κανονισμός.
Προς: τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ
Κοινοποίηση: Προς τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ
Αγαπητοί συνάδελφοι σας υποβάλλω την παραίτησή μου
από μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ και σας
παρακαλώ για την αντικατάστασή μου.
Σας ευχαριστώ όλους όσους είναι μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής σήμερα, αλλά και όσους δεν είναι, για τη
συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας
μου στη Διοικούσα Επιτροπή.
Με απασχολεί εδώ και πολύ καιρό το γεγονός, ότι η
χρονική αυτή περίοδος είναι υπερβολικά μεγάλη και δεν
συνάδει με την άποψή μου, ότι είναι αναγκαία η ανανέωση της
συμμετοχής των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ στα όργανα.
Τα τελευταία χρόνια ζούμε μία τραγική συγκυρία, αφού
επαληθεύτηκαν και επαληθεύονται καθημερινά τα χειρότερα
από τις προβλέψεις και τους εφιάλτες μας. Είμαι βέβαιη ότι
την περίοδο του σοκ θα ακολουθήσει μία περίοδος δράσης,
που θα έχει νέα χαρακτηριστικά, άλλη στάση απέναντι στα
πράγματα και τον εαυτό μας και ότι οι μηχανικοί θα βρουν τον
τρόπο να γίνουν πιο χρήσιμοι και στον εαυτό τους και στην
κοινωνία, για να μπορέσουν να συμβάλλουν στις πολύ
μεγάλες αλλαγές που είναι αναγκαίες για να σταθεί η χώρα και
η κοινωνία στα πόδια της.

σελίς 7

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι της ΑΜΑΚ με την εμπειρία
που διαθέτουν, θα συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτό. Το ίδιο
θα συνεχίσω να προσπαθώ να κάνω και εγώ, γιατί στους
αγώνες που έρχονται και πρέπει να δοθούν δεν περισσεύει
κανείς.
Ηράκλειο 21-1-2013
Βάννα Σφακιανάκη
Λοιπόν, με βάση τον κανονισμό και λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι στη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή
των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, το ψηφοδέλτιο με το
οποίο εξελέγη η συνάδελφος Βάννα Σφακιανάκη έχει
εξαντληθεί, δεδομένου ότι ο πρώτος επιλαχών ο Γιώργος ο
Τρουλλινός έχει ήδη παραιτηθεί. Με βάση το άρθρο 20 του
κανονισμού θα πρέπει να γίνει εκλογή από τα μέλη της
Αντιπροσωπείας και φυσικά θα πρέπει να είναι μέλος του
συνδυασμού που παραιτήθηκε η συνάδελφος Βάννα.
Για το λόγο αυτό θα προχωρήσουμε στη διαδικασία, δεν
ξέρω αν συναδέλφισσα θέλεις να πεις κάτι.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Για ξαναπές το Πρόεδρε, γιατί δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α, να επαναλάβω, μάλιστα,
μάλλον καλύτερα να διαβάσω τον κανονισμό.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι αυτό που είπες.
Είπα το εξής, κατά τη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διαδικασία της εκλογής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής
που κάναμε τον Ιούνιο του 2010, ο συνδυασμός με τον οποίο
είχε εκλεγεί η Βάννα η Σφακιανάκη ήταν υποψήφιοι.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το ψηφοδέλτιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι το ψηφοδέλτιο, το
ψηφοδέλτιο, ήταν δύο υποψήφιοι Βάννα Σφακιανάκη και
Γεώργιος Τρουλλινός. Η Βάννα τώρα παραιτήθηκε από μέλος
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της Διοικούσας, θα πήγαινε το επόμενο μέλος που ήταν ο
Γιώργος ο Τρουλλινός και είχε πάρει τρεις ψήφους.
Ο Τρουλλινός έχει όμως ήδη παραιτηθεί από μέλος της
Αντιπροσωπείας, έχει φύγει δηλαδή και έχει αντικατασταθεί,
συνεπώς έχει εξαντληθεί το ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο σε
ότι αφορά τις υποψηφιότητες που είχαν προταθεί τότε.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν όταν έχουμε ένα
ψηφοδέλτιο που εξαντληθούν οι υποψηφιότητες για μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής, τότε ο κανονισμός προβλέπει εκλογή
από το Σώμα της Αντιπροσωπείας, αλλά με μέλος της
παράταξης που παραιτήθηκε το συγκεκριμένο μέλος.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν το καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να σας διαβάσω ρε παιδιά
τον κανονισμό τότε.
Συνάδελφοι, συνάδελφε ποιο;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Θα τους το εξηγήσω μετά.
Συνάδελφοι άρθρο 20,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παραίτηση
Διοικούσας
Επιτροπής.
Αν
παραιτηθεί
ή
οπωσδήποτε εκλείψει μέλος του Προεδρείου ο αντικαταστάτης
εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία η οποία συγκαλείται εντός
10 ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων τάδε και
τάδε.
Δεύτερον, αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής που δεν είναι μέλος του
Προεδρείου, αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο σε σειρά
προτίμησης υποψήφιο του ίδιου ψηφοδελτίου με πράξη του
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας. Εδώ λοιπόν η Βάννα δεν
ήταν μέλος του Προεδρείο, όπως έχει συμβεί και με άλλους
συναδέλφους, αλλά πάμε στον επόμενο επιλαχόντα του
ψηφοδελτίου με το οποίο είχε εκλεγεί.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το πρώτο που διάβασες τι λέει;

σελίς 9

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το πρώτο ήταν για το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πρώτο.

Για το Προεδρείο ήταν το

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Αν είναι μέλος του Προεδρείου.
Αν είναι μέλος του
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Προεδρείου σώνει και καλά πρέπει να γίνουνε εκλογές, δεν
πάει ο επόμενος.
Εάν όμως είναι μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής, όπως έχει ξανασυμβεί σε αυτή τη σύνολο της
Αντιπροσωπείας, πέρυσι είχαν παραιτηθεί τρεις συνάδελφοι,
πήγαν
οι επόμενοι με πράξη του Προεδρείου της
Αντιπροσωπείας. Εδώ όμως ο επόμενος που ήταν στο
ψηφοδέλτιο της Βάννας είναι ο Γιώργος ο Τρουλλινός, ο
οποίος έχει παραιτηθεί ήδη.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Διάβασε πάλι τον κανονισμό.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Διάβασέ τον Πρόεδρε είναι ξεκάθαρο.
Ωραία ένα λεπτό, το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διαβάζω λοιπόν.
Αν
έχουνε
λοιπόν
εξαντληθεί
τα
ονόματα
του
ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχθηκε ο παραιτηθείς, τότε
γίνεται εκλογή νέου μέλους που ανήκει στον αυτό εκλογικό
συνδυασμό με τον παραιτηθέντα, κατά τη διαδικασία των
άρθρων 7 παράγραφος 5 και 8 παράγραφος 2 και 5 του νόμου
1486 και το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Τα άρθρα
αυτά παραπέμπουν σε αυξημένη απαρτία, δηλαδή σου λέει,
όταν θα πας να εκλέξεις είτε μέλος του Προεδρείου είτε μέλος
της Διοικούσας, θα πρέπει να έχεις αυξημένη απαρτία κατά τα
2/3.
Αυτή είναι η ιστορία του κανονισμού σε συνδυασμό με το
νόμο που σας διάβασα. Αν κάποιος έχει κάποια…, θέλει
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κάποια διευκρίνιση περαιτέρω, έχω εδώ και το πρακτικό της
εκλογής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, να δούμε
συγκεκριμένα τα θέματα αυτά. ορίστε.
Η ένσταση είναι η εξής, ποια είναι η
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
παράταξη εκείνη που είχε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αυτό…

Η ΑΜΑΚ, το ψηφοδέλτιο

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει ΑΜΑΚ, υπάρχουν κάτι…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να βοηθήσω Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, με
βάση τα πρακτικά…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Είναι πολύ απλό συνάδελφε, είναι πολύ απλό,
μισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι ορίστε ο συνάδελφος
Μπάκιντας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Για να μην χάνουμε χρόνο τώρα, επειδή είναι
απολύτως ξεκάθαρο. Λέει ξεκάθαρα ότι, αντικαθίσταται από
τον αμέσως επόμενο σε σειρά προτίμησης του ίδιου
ψηφοδελτίου με πράξη του Προεδρείου. Εάν δεν υπάρχει, εάν
έχουνε εξαντληθεί τα ονόματα του ψηφοδελτίου με το οποίο
εκλέχθηκε ο παραιτηθής, τότε γίνεται εκλογή νέου μέλους που
ανήκει στον αυτό εκλογικό συνδυασμό. Ο εκλογικός
συνδυασμός λοιπόν ήταν οι ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σε εκλογές, είναι ο συνδυασμός των
εκλογών, είναι απλό και ξεκάθαρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εδώ έχω τα πρακτικά της…

Εάν κάποιος, ένα λεπτό,

σελίς 11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γιατί να μην κάνουνε εξωτερική εκλογή;
Δεν το προβλέπει ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κανονισμός αυτό, δεν το προβλέπει. Βρε παιδιά τον κανονισμό
εφαρμόζουμε εδώ δεν κάνουμε κάτι άλλο.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τώρα τον εφαρμόζεις, όταν έπρεπε Πρόεδρε δεν
τον εφάρμοζες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για πες πότε; Πες.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Γιατί έχεις εντολή να τον εφαρμόσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
συγκεκριμένα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Πότε

πες,

πότε

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όταν είναι εκλογές Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιες;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Κάνουμε και ένσταση για παράνομη διαδικασία.
Τότε

στη

Διοικούσα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Επιτροπή;

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
κάνεις…

Ναι τότε, αλλά σου είχανε πει ότι πρέπει να το

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι κανένας δεν μου είχε
πει, έτσι…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εσύ θα την πιεις τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ;
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι να πιω ρε συνάδελφε;
Εγώ να πιώ; Τι να πιώ; Τι είναι αυτά που λες τώρα;
Τώρα θέλω να ακούσω το ΠΑΣΟΚ και του
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
Συνασπισμού…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου)…, τώρα θέλω να ακούσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λεπτό.

Συνάδελφε Ξυλούρη ένα

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Υπεύθυνα όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τώρα θέλω να μου πείτε τότε τι κάνατε και τώρα
τι κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Ξυλούρη θέλεις
να πεις κάτι στο βήμα; Ωραία.
Με βάση λοιπόν τα πρακτικά εξηγήσαμε ότι, ο
συνδυασμός που ήταν στο ψηφοδέλτιο της συναδέλφισσας
Σφακιανάκη μαζί με τον Τρουλλινό εξαντλήθηκε. Αυτά τα δύο
ονόματα προέρχονται από την ΑΜΑΚ, δεν μπορεί δηλαδή να
είναι άλλοι υποψήφιοι, είναι αυτονόητο.
Επομένως αν θέλεις συναδέλφισσα Βάννα θέλεις να πεις
κάτι για την παραίτηση;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Φτάνει τα είπες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τα είπα, ωραία.
Κάποιος άλλος…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχει μία ένσταση εδώ και από μένα, ναι.

σελίς 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε τι ένσταση;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο συνδυασμός τα δύο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
μικρόφωνο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Στο

μικρόφωνο,

στο

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όταν συστήσαμε τα ψηφοδέλτια τα πολλά για
να μπούνε στη Διοικούσα τα άτομα της Διοικούσας, δηλαδή
δεν αποτελούν δύο άτομα που ανήκουν σε μία παράταξη έναν
συνδυασμό. Αυτός ο συνδυασμός έχει εκλείψει, δηλαδή
αποτελούνε
συνδυασμό,
αφού
δεν
υπάρχουνε
πια
συνδυασμοί, είναι ελεύθερες οι εκλογές Πρόεδρε. Δηλαδή
εφόσον ήταν πάρα πολλά τα ψηφοδέλτια, δεν ξέρω ήταν 6-7,
τα ψηφοδέλτια ήτανε πολλά, τότε εάν είναι έτσι όπως τα λες
πάμε στη θέση του συναδέλφου του Ξυλούρη.
Πρόεδρε νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά θέμα.
Ησυχάστε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι, ησυχάστε, να καταλήξουμε κάπου.
Για πες.

όμως

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχει θέμα διότι αν είχε κατέβει τότε η
ΑΜΑΚ με έναν συνδυασμό όλοι μαζί, τότε ήτανε ένας
συνδυασμός, δεν κατέβηκε όμως ο συνδυασμός αυτός ένας
συνδυασμός, κατεβήκανε τρία ψηφοδέλτια. Θα μπορούσε να
ήταν όποιο ψηφοδέλτιο θέλανε έτσι δεν λέγαμε και στον
συνάδελφο τον Ξυλούρη; Έτσι δεν απαντήσαμε τότε;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έτσι, έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δηλαδή τι;
Δηλαδή τώρα μπορούν να κατέβουν όσα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
ψηφοδέλτια θέλουν, διερεύνησέ το και με την Αθήνα να δεις
ότι έχω απόλυτο δίκιο, εκεί είναι το θέμα τότε.
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Είπες την άποψή σου,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
άλλος θέλει να πει την άποψή του; Ο συνάδελφος
Φανουράκης, πες το.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
Αντιπροσωπείας.

Συνάδελφε

Πρόεδρε,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ησυχάσετε; Μπορείτε να ησυχάσετε;

Παιδιά

Πρόεδρε

μπορείτε

της

να

Ο κανονισμός, γιατί τον κανονισμό εμείς
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
εφαρμόζουμε τώρα δεν κάνουμε ότι μας αρέσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σωστός, σωστός.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ο κανονισμός λέει λοιπόν όταν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχάστε όμως συνάδελφοι
ησυχάστε.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: …ότι αντικαθίσταται από τον επόμενο του
ψηφοδελτίου και αν δεν υπάρχει από την παράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
Εδώ όμως όταν κάναμε εκλογές δεν
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
κατέβηκε η ΑΜΑΚ, κατέβηκαν πέντε ψηφοδέλτια, τρία, πέντε,
δέκα πόσα ψηφοδέλτια ας πούμε ξέρω εγώ. Δεν έλεγε ΑΜΑΚ
ένα με αυτό τον κόσμο και ΑΜΑΚ δύο με αυτό τον κόσμο,
τίποτα. Ήτανε δυο τα άτομα, τρία πόσα ήτανε, εξανεμίστηκαν
αυτά τελειώσανε, δεν έχουμε παράταξη που κατέβηκε σε
εκλογές τότε του ψηφοδελτίου αυτουνού. Δηλαδή αν υπήρχανε
στο ψηφοδέλτιο, γιατί δεν μπαίνουνε από το άλλο ψηφοδέλτιο,
να πάρουμε έναν από τους επιλαχόντες του άλλου
ψηφοδελτίου της ΑΜΑΚ.

σελίς 15

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε, επί του πρακτέου.

ΤΟΥ

Επί

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

του

πρακτέου

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει παράταξη που
κατέβηκε και τώρα βρήκε εκπροσώπηση και πρέπει να
πάρουμε έναν από την παράταξη εκείνη για να τον βάλουμε,
δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Θέλει άλλος να μιλήσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος επί του θέματος;
Η συναδέλφισσα Σφακιανάκη. Ησυχάστε όμως.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Θα ήθελα να μην το ζούσα τώρα αυτό το
πράγμα, αν και ήμουν σίγουρη ότι υπήρχε πιθανότητα να
ζήσω.
Ανεξάρτητα από την άποψη που έχουν πολλοί ότι δεν
είναι καλό πράγμα η διάσπαση των ψηφοδελτίων και αν είναι
επιτρεπτό ή όχι να κατεβαίνει κάθε παράταξη με ένα ή με
πολλά. Ανεξάρτητα από αυτό ο κανονισμός είναι σαφέστατος
και ξέρουμε, όχι το ξέρουμε μεταξύ μας, αλλά το ξέρουμε ως
αποτέλεσμα εκλογών με ποια παράταξη εκλέχτηκε ο καθένας.
Και ο κανονισμός λέει, ότι τελικά αντικαθίσταται αυτός που
παραιτείται από άτομο της παράταξης με την οποία εκλέχθηκε,
όχι του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχθηκε.
Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τα αστεία να προχωρήσουμε
στην εκλογή λέω εγώ.
Συνάδελφοι, ένα λεπτό,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί ή να ρωτήσει; Θέλει; Όχι.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ Πρόεδρε δεν θέλω να τοποθετηθώ αλλά το
μόνο που θυμάμαι, γιατί πραγματικά δεν ξέρω ποιος έχει
δίκιο, μπορούν να πουν τα παιδιά. Θυμάμαι ότι τα ψηφοδέλτια
τα λέγαμε, ΠΑΣΚ 1, ΠΑΣΚ 2, ΠΑΣΚ 3.

Συνεδρίαση 17

η

30

ης

Ιανουαρίου

2013

σελίς

16

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, εντάξει αλλά έτσι τα
λέγαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε Ξυλούρης.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εντάξει, άρα δεν ισχύει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ησυχάστε, λοιπόν Ξυλούρης.

Ησυχάστε όμως, ησυχάστε.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Επειδή συνάδελφοι η ζωή είναι πολύ πιο σκληρή
ακόμα και από τα πιο χοντρά καπρίτσια που κάνουνε τα μωρά
κοπέλια, η ζωή επαέ πληρώνονται όλα, εδώ πληρώνονται όλα.
Όταν έγινε η διαδικασία των εκλογών Πρόεδρε της
Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρε της Αντιπροσωπείας,
εμείς επειδή πιστεύουμε στην απλή αναλογική με έργα και με
πράξεις και με λόγια, λέγαμε ότι έπρεπε με απλή αναλογική
συνάδελφε σε παρακαλώ, θέλω να με παρακολουθείς μια που
εκπροσωπείς και την ΠΑΣΚ, λέγαμε ότι με απλή αναλογική
έπρεπε, έχετε την πλειοψηφία πάρτε και τις έδρες, δεν σας τις
κλέβει κανείς. Και λέγαμε έχεις το 30%, 30% να πάρεις.
Εσείς πιστοί στην αρχή της σοσιαλδημοκρατίας ότι
πιάσουμε και ότι αρπάξουμε, γιατί τα ξέρετε πιο καλά από μας
τα κόλπα αυτά, αρχίσατε τα τεχνουλάκια να κάνετε
ψηφοδέλτια, παραψηφοδέλτια, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε.
Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτό είναι ανήθικο, όμως έδινε
έδρες παραπάνω και τότε οι συνάδελφοι της ΑΜΑΚ επειδή
τους συνέφερε μπήκανε και αυτοί στον τσάμικο, ξέροντας ότι
θα κλέβανε μια έδρα από τους συνάδελφους οι οποίοι δεν
βρίσκονται καθόλου εδώ. Κάτι που εγώ το περίμενα ότι θα
γινότανε και αυτό.
Όταν λοιπόν εμείς σας το λέγαμε και λέγαμε ότι αυτό δεν
είναι ηθικό και τίμιο ακόμη και με την σοσιαλδημοκρατικές
απόψεις και ότι είναι κατοχυρωμένο τώρα στο συνδικαλισμό

σελίς 17

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

100 χρόνια, δεν το καταλαβαίνατε. Εμείς κάνουμε και ένσταση,
όχι ρε συνάδελφοι είχαμε την ψευδαίσθηση ότι θ’ άλλαζε
τίποτα. Αλλά θέλαμε τουλάχιστον να είναι κατοχυρωμένο αυτό,
διότι εμάς η άποψή μας είναι ότι πρέπει αφού παραιτείται η
Βάννα, κάποιος από την ΑΜΑΚ να πάει να αντιπροσωπεύσει,
δεν το συζητάμε.
Η συζήτηση που κάνουμε εμείς εδώ έστω και
καθυστερημένα, να πείτε συγγνώμη, κάναμε λάθος ή δεν
κάναμε λάθος διότι το κάναμε επίτηδες.
Η γνώμη μας είναι, φεύγει η Βάννα θα μπει κάποιος από
την παράταξή τους, όμως τώρα πέσατε στην παγίδα που
κάνατε οι ίδιοι και σας το λέγαμε. Και είχα ρωτήσει
συγκεκριμένα τον Ινιωτάκη, εάν του λέω Ινιωτάκη στο
ψηφοδέλτιο που ήτανε δύο, το θυμάμαι ήταν δύο, εάν
παραιτηθείτε και οι δύο ή τελειώσουνε τι θα γίνει; Δεν μου
απαντήσανε, όχι διότι δεν ξέρανε, γιατί δεν θέλανε να το
σκεφτούνε καν. Να το που ήρθανε τώρα.
Έχετε λοιπόν δυο επιλογές ή θα είσαστε συνεπείς στην
σοσιαλδημοκρατική ανήθικη στάση, ανέντιμη στάση ή θα το
παραδεχθείτε και θα πείτε ναι κάναμε λάθος δεν θα το
ξανακάνουμε και εμείς θα πούμε να πάρετε αυτό που σας
ανήκει. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα συνάδελφοι.
Εμείς δεν θέλουμε τίποτα που δεν μας ανήκει, ποτέ. Δεν
θέλουμε από καμία εκπροσώπηση αν δεν πάρουμε ψήφους,
όμως να το πείτε συνάδελφοι, έστω και καθυστερημένα. Δεν
είμαστε ρεβανσιστές, αλλά με ενοχλούσε τότε που με
χλευάζατε και μου γελούσατε στα μούτρα ότι ήμουνα
εξωπραγματικός, να την η πραγματικότητα τώρα. Και σας
είχαμε καλέσει να κάνουμε ένσταση στο Προεδρείο, διότι ο
Πρόεδρος το ήξερε, το έκανε συνειδητά και δέχθηκε την
ψηφοφορία να κάνομε ένσταση στην Αθήνα και δεν το
δεχθήκατε συνάδελφοι.
Εμείς πάντα μιλάμε ευθέως και ειλικρινά
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Διαστρεβλώνετε όμως την πραγματικότητα.
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να μου πεις άμα τελειώσω, θέλω να μου πεις τι
διαστρέβλωσα. Αλλά συγκεκριμένα όμως θα μου το πεις.
Εμείς σας καταγγείλαμε ότι η στάση τότε ήτανε ανέντιμη
εκλογικά με ακόμα κριτήρια τα σοσιαλδημοκρατικά, γνωρίζατε
ότι με τη στάση σας θα παίρνατε ένα παραπάνω, το ξέρατε γι’
αυτό το κάνατε. Αυτό συνάδελφοι δεν είναι τίμιο.
Η άποψή μας – κλείνω – είναι, κανονικά το δικαιούστε να
τον έχετε, δεν μπαίνει καθόλου συζήτηση, διότι είναι της
παράταξής σας, όμως έστω και καθυστερημένα αν θέλετε να
γίνει αυτό θα ζητήσετε συγγνώμη, αλλιώς θα μπείτε στη
διαδικασία που οι ίδιοι διαλέξατε.
Θέλω να ακούσω τι
διαστρέβλωσα όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να κάνω μια…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, μισό λεπτό να πω κάτι
μόνο πριν…
Συνάδελφε Ξυλούρη να πω κάτι το οποίο το είχα πει και
τότε το 2010, παρακαλώ, παρακαλώ, μα ησυχάστε ρε παιδιά,
να τελειώσουμε τη διαδικασία, την προδικασία, αν υπάρχει
ένσταση θα αποφασίσει…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μισό λεπτό γιατί έχει δίκιο, το εξής, το εξής, εάν
μπούμε στη διαδικασία αυτή, έχει δίκιο ο Κώστας ότι η θέση
αυτή που μπορούσε να είναι αυτή μια άλλη, δεν ήτανε δικιά
τους με την απλή αναλογική. Οπότε δηλαδή μπαίνει θέμα να
γίνει με βάση την απλή ανόθευτη, άδολη αναλογική και όσο
αντιστοιχεί στον καθένα.
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Ποιανού (…)των εκλογών ή τη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ανοίγουμε μία συζήτηση…

Παρακαλώ

συνάδελφε

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Των εκλογών, έτσι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: …χωρίς όρια. Συνάδελφε
Ξυλούρη εντάξει, παρακαλώ πολύ να ησυχάσετε. Παρακαλώ
να ησυχάσετε λίγο, καταρχήν να κάνω μία πολύ σύντομη
τοποθέτηση, ένα λεπτό, να κλείσουν και οι άλλες
τοποθετήσεις και να πάμε στη διαδικασία. Αν κάποιος επιμένει
και έχει ένταση να αποφασίσει το Σώμα.
Να πω κάτι. Το 2010 με την τότε εμπειρία που είχε ο
καθένας
μας
στα
διαδικαστικά
και
εγώ
προσωπικά
επικαλέστηκα μία εγκύκλιο τότε και την επικαλούμαι και τώρα
του Υπουργού Περιβάλλοντος που ρύθμιζε ζητήματα εκλογών.
Έλεγε λοιπόν – μα μην μιλάτε – έλεγε λοιπόν. Τα ψηφοδέλτια
για την εκλογή των 9 ή 11 αναλόγως μελών της Διοικούσας
Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος, περιλαμβάνουν αριθμό
υποψηφίων μέχρι 12 ή 15 αντίστοιχα και η εκδήλωση
προτίμησης εκ μέρους των ψηφιζόντων γίνεται με σταυρό
προτίμησης. Δεν έλεγε ότι πρέπει να είναι παραταξιακό το
ψηφοδέλτιο, μπορούσε να είναι 3, 4, 5, 6, το λέει ξεκάθαρα η
εγκύκλιος.
Άρα με βάση την εγκύκλιο ορθώς έγινε η διαδικασία.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Διάβασέ το Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στο διαβάζω συνάδελφε
Ξυλούρη.
Εγκύκλιος Δ16/364/Β493 είναι του 1994, λέει, ένα λεπτό.
Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των 9 ή 11 μελών της
Διοικούσας
Επιτροπής
Περιφερειακού
Τμήματος
περιλαμβάνουν αριθμό υποψηφίων μέχρι 12, μέχρι 12, δεν

Συνεδρίαση 17

η

30

ης

Ιανουαρίου

2013

σελίς

20

σου λέει πόσους έχει εκλέξει η κάθε παράταξη. Ή 15
αντίστοιχα και η εκδήλωση προτίμησης εκ μέρους των
ψηφιζόντων γίνεται με σταυρό προτίμησης, μπορεί δε να
μπουν σε αυτό μέχρι 5 ή 6 αντίστοιχα σταυροί. Δηλαδή δεν
σου λέει ότι πρέπει να είναι παραταξιακό, μπορεί να είναι δύο,
τρία, τέσσερα από την ίδια παράταξη.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μα σοβαρά το λες τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σοβαρά ναι, ναι σοβαρά το
λέω, σοβαρότατα το λέω και το λέει η εγκύκλιος να την, να
την. Να την εγκύκλιο.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τόσο δηλαδή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι τόση, αυτά τα λες εσύ,
Κώστα αυτά τα λες εσύ, δική σου άποψη.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Αυτό που λες δεν είναι αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να το, να το, διάβασέ το.
Λέει για μονό ψηφοδέλτιο
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
τρελάνεις; Σε κανένα συνδικαλιστικό…

μωρέ,

θα

με

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σου διαβάζω άνθρωπέ μου.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
πάρετε…

Αυτές είναι οι πουστιές που κάνετε για να

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιες; Εγώ σου διαβάζω
εγκύκλιο, εγκύκλιο σου διαβάζω, αμφισβητείς την εγκύκλιο;
Μα τι θα πει άσε με;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν την μεταφράζεις σωστά, δεν λέει αυτό.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, άποψή σου, εντάξει.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι επομένως, ένα
λεπτό, επομένως κατά τη γνώμη μου η διαδικασία έγινε ορθά.
Από ‘κει και πέρα τώρα όποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί,
μπορεί να τοποθετηθεί.
Φανουράκη θέλεις να μιλήσεις; Έλα, Φανουράκης.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Συνάδελφε αυτό που διάβασες εγώ το έχω
διαβάσει από τότε. Η γνώμη μου ξέρεις τι είναι; Τι νομίζω εγώ
ότι θέλει να πει αυτό το πράγμα πολύ σοφά; Αν έχεις μια
μεγάλη παράταξη δεν θα κατεβάσει 50 αυτό και να μην αφήσει
και τους άλλους να πάρουν μια θέση στην Αντιπροσωπεία, του
βάζει περιορισμό, αυτό το πράγμα βάζει αυτό ο νόμος.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το σύνολο των μελών της παράταξης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Ινιωτάκη θέλεις
να τοποθετηθείς; Ο συνάδελφος Ινιωτάκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα καταρχάς,
χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχάστε τώρα, ησυχάστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Είναι η πρώτη Αντιπροσωπεία του
έτους, μια δύσκολη χρονιά σε συνέχεια του 2012, γι’ αυτό
πρέπει να έχουμε όλοι ψυχραιμία, νηφαλιότητα, να
αντιμετωπίζουμε και τέτοιες γραφειοκρατικές δυσκολίες, γιατί
για μένα συνάδελφοι είναι τα γραφειοκρατικά αυτή τη στιγμή.
Και βεβαίως υπάρχουν πολλά κενά στον κανονισμό, είναι
γνωστό ότι όλη η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του
Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι πολλές φορές και δαιδαλώδης
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και τα όργανα θυμίζουνε βυζαντινές διαδικασίες και πολύ
μεγάλα όργανα έχουμε και αυτό έχει δημιουργήσει πολλά
προβλήματα στη λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. και
θα πρέπει κάποια στιγμή να απλουστευτούν οι διαδικασίες και
να αποφεύγουμε τέτοιες δυσκολίες.
Καταρχάς όμως θέλω να μιλήσω για την ουσία. Η ουσία
είναι ότι έχουμε την αποχώρηση της Βάννας μετά από πάρα
πολλά χρόνια από το Όργανο της Διοικούσας Επιτροπής.
Όπου η Βάννα είχε ταυτίσει ουσιαστικά την παρουσία της, τη
λειτουργία της και σαν στέλεχος και σαν άνθρωπος τα
τελευταία χρόνια, με τη δράση του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Σε
πολλά ζητήματα οι απόψεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου και
το λέω με κάθε ειλικρίνεια, είναι οι απόψεις της Βάννας της
Σφακιανάκη. Ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα ο οποίος
δουλεύει, στηρίζει πάντα συστηματικά, επιστημονικά αυτά τα
οποία λέει. Και πραγματικά δεν μπαίνει ποτέ σε ιδιοτελείς
λογικές να προσεταιριστεί ή να φέρει το Τεχνικό Επιμελητήριο
πιο κοντά σε αυτά τα οποία πιστεύει, παρά μόνο όταν και μετά
από εξαντλητικό διάλογο πείσει εμάς ή οποιουσδήποτε είναι
σε άλλη κατεύθυνση.
Και αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι μια
μεγάλη κατάκτηση δημοκρατίας, λειτουργίας, αποδοχής ενός
πολιτισμένου τρόπου αντιμετώπισης των ζητημάτων και γι’
αυτό εγώ πραγματικά δεν νοιώθω καλά με την αποχώρηση της
Βάννας από τη Διοικούσα Επιτροπή. Γιατί δεν χάνω μόνο εγώ,
χάνει η Διοικούσα, χάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο, έναν
άνθρωπο, έναν συνεργάτη ο οποίος είχε να προσφέρει ακόμα
πάρα πολλά. Και βεβαίως θα συνεχίσει και ήδη είμαστε σε
στενή συνεργασία για το κορυφαίο ζήτημα του χωροταξικού
σχεδιασμού και ειδικότερα του περιφερειακού χωροταξικού της
Κρήτης. Έτσι λοιπόν η Βάννα θα συνεχίσει να είναι μαζί μας,
εύχομαι όμως ο επόμενος που θα διαδεχθεί τη Βάννα να έχει
αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά και να προσφέρει ακριβώς ότι
πρόσφερε και η Βάννα στο Τεχνικό Επιμελητήριο.
Τώρα για το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Η αλήθεια
αγαπητοί συνάδελφοι μπορεί να ειδωθεί και από τις δύο
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πλευρές. Αυτά που λέει ο Κώστας ο Ξυλούρης εγώ να δεχθώ
ότι έχουνε βάση, ότι κύριοι είχαμε δύο ψηφοδέλτια, πέντε
ψηφοδέλτια, από το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο τέλειωσαν οι
συμμετέχοντες και πρέπει να γίνει δημοκρατική διαδικασία.
Εγώ να το δεχθώ και αυτό. Και και η άλλη άποψη την οποία
εκφράζει ο Πρόεδρος, ο οποίος λέει, παιδιά εδώ όπως το
διαβάζουμε είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο ότι μιλάμε για
ψηφοδέλτια τα οποία κατεβαίνετε και τα ψηφοδέλτια τα οποία
παίρνουν ένα ποσοστό έχουμε 2, 3, 4, συνδυασμούς τα οποία
κατεβαίνουν και διεκδικούν την ψήφο.
Από ‘κει και πέρα τόσο η ΑΜΑΚ, όσο και η ΠΑΣΚ που
λες αγαπητέ Κώστα ότι πήραμε παραπάνω, δεν πήραμε
παραπάνω. Η ΠΑΣΚ πήρε 48 κόμμα κάτι, οι 5 έδρες τις
δικαιούτανε με βάση τα υπόλοιπα. Είχαμε 4 έδρες και το
μεγαλύτερο υπόλοιπο για να πάρουμε την 5 η έδρα. Αυτό έγινε,
δεν ήτανε κανένα τέχνασμα, καμία πουστίτσα. Καμία
πουστίτσα δεν έκανε ούτε η ΑΜΑΚ, ούτε η ΠΑΣΚ, ούτε
κανένας από τα τόσα χρόνια τα οποία γίνονται οι εκλογές με
αυτό τον τρόπο. Το ίδιο και η ΑΜΑΚ είχε το μεγαλύτερο
υπόλοιπο. Εφόσον η ΔΚΜ δεν κατάφερε να κατεβάσει
ψηφοδέλτιο και να δώσει 4 σταυρούς που είχε τη δύναμη και
έδωσε 3, η ΑΜΑΚ πήρε την έδρα. Η έδρα είναι της ΑΜΑΚ, είτε
λοιπόν με δημοκρατική διαδικασία γίνει και εγώ δεν έχω
κανένα πρόβλημα να κάνουμε και εκλογές και η έδρα αυτή θα
πρέπει να πάει στην ΑΜΑΚ, είτε αν το ερμηνεύσουμε όπως το
ερμηνεύσουμε και το δεχτούμε αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος ο
Αγαπάκης, να γίνει η διαδικασία με μόνο υποψήφιο από την
ΑΜΑΚ και τελειώνει η ιστορία.
Και όντως πρέπει να πάει στην ΑΜΑΚ αγαπητέ Πρόεδρε,
γιατί η παράταξη αυτή με την παρουσία της, με τη
συστηματικότητα την οποία παρουσιάζεται και με το ρόλο της
έχει τιμήσει και τα Όργανα, έχει τιμήσει και τις θέσεις, έχει
τιμήσει και με την παρουσία της και είναι η παράταξη που
πρέπει να πάρει την έδρα. Αλλά αυτή είναι προσωπική μου
εκτίμηση. Αλλά και δημοκρατικά να γίνει όπως λέει ο Κώστας
ο Ξυλούρης και με το διαδικαστικό το οποίο λες, έτσι πρέπει
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να γίνει, η έδρα είναι στην ΑΜΑΚ, θα παραμείνει στην ΑΜΑΚ
είτε με τον άλφα τρόπο είτε με τον βήτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι θέλει κανείς
άλλος να μιλήσει; Όχι. Α, ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης.
Συνάδελφοι επειδή πραγματικά τα
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να συνεχίσουμε, εγώ θα
πω κάτι. Εγώ πραγματικά δεν θα δώσω άδικο, πραγματικά θα
πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όταν προχωράμε σε
διαδικασίες, ότι υπήρξε, είναι ένα τερτίπι το έτσι και αλλιώς
για να παρθούνε έδρες, αυτό είναι αλήθεια. Ποτέ να μην
φοβόμαστε ας πάρει και κανείς άλλος μια έδρα, εγώ δεν την
φοβάμαι προσωπικά. Το μέτρημα 7, 8 δεν παίζει κανένα
συσχετισμό, ίσα – ίσα καμιά φορά ας έπαιρνε και κανείς
άλλος, μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο, όχι λιγότερο. Αυτό
είναι αλήθεια, ότι στο μέλλον πραγματικά θα πρέπει να
προσέχουμε τον τρόπο, γιατί καμιά φορά οι διαδικασίες
βγαίνουν και μπούμερανγκ αυτό είναι αλήθεια, βγαίνουν.
Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι
πραγματικά μπορεί κανείς να απαγορεύσει αν θέλει και κανείς
άλλος να δώσει υποψηφιότητα ακόμα και με τα ψηφοδέλτια; Ε,
τότε γιατί κάνουμε εκλογές, δεν μπορώ να το καταλάβω.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το λέει ο κανονισμός.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί δεν ορίζει απευθείας; Αλλά για να
προχωρήσουμε σήμερα, θέτει η Ειρήνη, εγώ θεωρώ ότι δεν θα
βρεθεί και κανείς άλλος να δώσει υποψηφιότητα, να
προχωρήσουμε, αλλά θα πρέπει…, δεν θα βρεθεί και κανείς
άλλος εντάξει; Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι καμιά φορά
πρέπει να προσέχουμε και τις αρχικές διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
Εμείς Πρόεδρε, εμείς καταγγέλλουμε τη
διαδικασία, αυτή τη φαρσοκωμωδία την καταγγέλλουμε και
αποχωρούμε γιατί, όχι γιατί έχουμε ψευδαίσθηση το τι είμαστε
εδώ μέσα και αυτά που λέει ο Πρόεδρος να τα λέει αλλού, ότι
επειδή η ΑΜΑΚ τιμά με τις διαδικασίες της άρα έχει και
δικαίωμα. Διότι όλοι ο καθένας τιμά όπως ξέρει και μπορεί.
Όμως εμείς καταγγείλαμε σαν πραξικοπηματική δραστηριότητα
αυτή που το ξέρατε και το ξέρετε στημένη διαδικασία για να
πάρετε κάτι που δεν σας ανήκε, ανήκε στην ΑΜΑΚ με την
απλή αναλογική, το ξέρατε και το ξέρετε. Αυτό που μας
ενοχλεί είναι ότι νομίζετε ότι είμαστε και χαζοί.
Όχι συνάδελφοι, το γνωρίζετε, εμείς καταγγέλλουμε αυτή
τη διαδικασία, αποχωρούμε από αυτή τη διαδικασία, διότι δεν
θέλουμε με τη συμμετοχή μας να δώσουμε άλλοθι
δημοκρατικότητας. Είναι απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό,
ακόμα και με αστικοδημοκρατικά κριτήρια. Αποχωρούμε από
αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλει να μιλήσει κανείς
άλλος;
Βαϊλάκης. Ο Βαϊλάκης και μετά ο Μπάκιντας.
Ησυχάστε ρε παιδιά, ησυχάστε, ακούγονται όλες οι απόψεις,
αν υπάρξει, ένα λεπτό συνάδελφοι να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν
υπάρξει διαφωνία θα αποφασίσει το Σώμα.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Κάθε φορά που είναι να μιλήσω αυτό γίνεται,
κάθομαι και περιμένω.
Μπορείτε να ησυχάσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφοι εάν υπάρξει διαφωνία επί του θέματος, καταρχήν
η άποψη του Προεδρείου είναι ξεκάθαρη, πέρα από
παραταξιακές λογικές, ξέρετε με ποια παράταξη εξελέγχτηκα
εγώ και ξέρετε τη θέση μου. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι η
εκλογή πρέπει να γίνει από μέλος της παράταξης που ανήκε η
συναδέλφισσα Σφακιανάκη, αυτή είναι η θέση μου γιατί
πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό.
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Το Προεδρείο έχει την ίδια άποψη, την ίδια γνώμη. Εάν
τώρα υπάρχει διαφωνία επί του θέματος, μετά την ομιλία και
των υπολοίπων συναδέλφων που θέλουν να τοποθετηθούν,
εάν συνεχίζει να υπάρχει διαφωνία θα αποφασίσει το Σώμα.
Συνάδελφε Βαϊλάκη.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Λοιπόν εγώ το μόνο που ήθελα να πω είναι να
ευχαριστήσω τη Βάννα για τα 18 ολόκληρα χρόνια που
αφιέρωσε στο ΤΕΕ. Τι να πω τώρα; Δεν θέλω να πω τίποτα
συγκεκριμένο διότι πραγματικά αισθάνομαι ότι φεύγει τώρα
μία κολώνα και ελπίζω οι νεότεροι που θα έρθουν – γιατί και
εγώ θα φύγω όπου να ‘ναι – να έχουνε την αντοχή να κάνουνε
ότι έκανε η Βάννα, αν και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει
άνθρωπος να δώσει τέτοια προσφορά. Δεν το πιστεύω,
προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό, τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφος Μπάκιντας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το μόνο που ήθελα να θυμίσω, ειδικά στους
συναδέλφους που αποχώρησαν από το θέμα, είναι ότι ο
εκλογικός μας συνδυασμός είχε κάνει αυτή την πρόταση,
αμέσως μετά τις εκλογές, είχε κάνει την πρόταση όλες οι
παρατάξεις να πάρουν ακριβώς με απλή αναλογική τις έδρες
στη Διοικούσα. Αυτή ήτανε η πρόταση της ΑΜΑΚ, η οποία δεν
βρήκε σύμφωνη καμία άλλη παράταξη.
Αντί λοιπόν αυτή τη στιγμή να μπορούμε να δούμε την
ουσία και να διαβάσουμε απλά πράγματα τον κανονισμό, το τι
λέει, αν κάποιος θέλει να αλλάξει τον κανονισμό να μπούμε σε
αυτή τη διαδικασία να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ.
Έτσι και αλλιώς και εμείς δεν είμαστε υπέρ της άποψης αυτής,
αντί να μπει σε αυτή τη διαδικασία κάνει πως δεν καταλαβαίνει
αυτό που γράφει μία απλή παράγραφος, ένα άρθρο. Παιδιά
είναι γελοίο, είμαστε μηχανικοί και δεν μπορούμε να
εξηγήσουμε να καταλάβουμε απλά ελληνικά, δεν υπάρχει
καθόλου θέμα παρερμηνείας στη συγκεκριμένη παράγραφο.
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Αυτή
τη
στιγμή
λοιπόν
η
παράταξη
της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
βάζει
θέμα
την
μέρα
που
ανακοινώνεται ότι παραιτείται η Βάννα η Σφακιανάκη από τη
Διοικούσα Επιτροπή, αποχωρεί από την αίθουσα, χωρίς καν
να εκφράσει…, δηλαδή συγγνώμη πρέπει δηλαδή κάποιος να
το πει αυτό. Απλά ντροπή αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η συναδέλφισσα Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θα πω αυτό που είπε η Βάννα, ότι είχα μια πολύ
μικρή ελπίδα να μην ζήσω όλη αυτή τη διαδικασία.
Πραγματικά λυπάμαι, δηλαδή όπως το σκεφτόμουνα σήμερα
θα έπρεπε να είχε ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα όλο
αυτό το πρώτο μέρος και σε σχέση με την αποχώρηση της
Βάννας, που πραγματικά τι να πω δηλαδή; Ότι και να πει
κανείς είναι λίγο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κανένας που θα
προσφέρει τα ίδια, όποιος και αν είναι ο αντικαταστάτης, δεν
υπάρχει καμία περίπτωση το θεωρώ δεδομένο. Όμως
πραγματικά η παράταξή μας θα προσπαθήσει να συνεχίσει
αυτό που η ίδια τόσο πολύ έχει πάει μπροστά και θα έπρεπε
αυτή τη στιγμή όλο το κλίμα να είναι τελείως διαφορετικό.
Το αν η άποψη του καθενός σε σχέση με την
προηγούμενη διαδικασία της εκλογής μπορεί να είναι η άλφα ή
η βήτα ή δεν ξέρω τι ή αν το θεωρεί κανείς τερτίπι ή όχι, αυτό
δεν έχει να κάνει με το να το εκμεταλλευόμαστε αυτή τη
στιγμή, ενώ είναι σε σαφέστατο από τον κανονισμό. Δεν
μπαίνει, δεν θεωρώ καν δηλαδή ότι πρέπει να μπει στο Σώμα,
είναι σαφέστατο, το λέει ξεκάθαρα, ότι πάει στο ψηφοδέλτιο
της παράταξης.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, δεν
νομίζω ότι μπαίνει καν δηλαδή συζήτηση να το βάλουμε στο
Σώμα. Το να κάνουμε, να χρησιμοποιούμε κάποια γεγονότα
που έχουν να κάνουνε αυτή τη στιγμή με την αποχώρηση της
συναδέλφισσας για να κάνουμε ντόρο και το παίξουμε
δημοκράτες και πιο δημοκράτες από τους άλλους τι να πω.
Εγώ αυτό θεωρώ ανέντιμο και ανήθικο και όχι την
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προηγούμενη διαδικασία και λυπάμαι πραγματικά γιατί έπρεπε
να έχουμε ένα άλλο κλίμα και ένα άλλο πνεύμα και θα έπρεπε
να χαιρετίσουμε αυτή τη στιγμή την αποχώρηση της Βάννας
που αυτό
νομίζω είναι το κυρίαρχο σήμερα, είναι πολύ
σημαντική αυτή η ημερομηνία και αυτό που ζούμε αυτή τη
στιγμή και να προσπαθήσουμε όλοι να ανταπεξέλθουμε στα
νέα καθήκοντα και όχι να κάνουμε αυτή την κουβέντα που
είναι πολύ πίσω από τις περιστάσεις, πολύ πίσω από την
κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή, πολύ πίσω από την
προσπάθεια που κάνουμε για να βοηθήσουμε μέσα από το
Τεχνικό Επιμελητήριο σε όλο αυτό που ζούμε σήμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος
θέλει να μιλήσει, να κάνει παρατηρήσεις, να κάνει ερωτήσεις,
επισημάνσεις
κ.λ.π.;
Θέλει
κανείς
συνάδελφος
ή
συναδέλφισσα; Όχι.
Δεν θέλει να μιλήσει κανείς, ούτε να κάνει κάποια
ερώτηση, συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία με την υποβολή
υποψηφιοτήτων από τον εκλογικό συνδυασμό της ΑΜΑΚ, να
ρωτήσω καταρχήν ξανά. Το Σώμα εξακολουθεί να είναι σε
απαρτία, συνεπώς συνεχίζουμε. Το Προεδρείο σας είπε την
άποψή του, η άποψή του είναι ότι το μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής που θα εκλεγεί, θα πρέπει να είναι στον ίδιο
εκλογικό συνδυασμό με αυτούς, με το μέλος που παραιτήθηκε.
Υπάρχει αντίρρηση επ’ αυτού; αν υπάρχει αντίρρηση θα
αποφασίσει το Σώμα. Υπάρχει αντίρρηση; Όχι. Επομένως να
υποβληθεί η υποψηφιότητα ή οι υποψηφιότητες από τον
εκλογικό συνδυασμό της ΑΜΑΚ, όπου να σας θυμίσω θα
πρέπει να υπάρξει πρόταση της υποψηφιότητας ή των
υποψηφιοτήτων από 1/20 των μελών της Αντιπροσωπείας,
δηλαδή από 5 μέλη της Αντιπροσωπείας.
Παρακαλώ λοιπόν οι υποψηφιότητες να υποβληθούν.
Εντωμεταξύ
συνάδελφοι
μέχρι
να
υποβληθούν
οι
υποψηφιότητες να επιλέξουμε ψηφολέκτες. Θα παρακαλούσα
τρεις συναδέλφους, έναν ή μια από κάθε παράταξη. Θα
παρακαλούσα από την ΔΚΜ τη συναδέλφισσα Μαρία Λυδάκη
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αν δεν έχει αντίρρηση, θα παρακαλούσα να βοηθήσεις. Από
την ΠΑΣΚ ποιος ή ποια συναδέλφισσα θέλει, Τζούλια θα
βοηθήσεις; Έλα, έλα, έλα να βοηθήσεις σύντομη θα είναι η
διαδικασία, θέλει κάποιος άλλος; Τζούλια ή άλλος; Έλα
Τζούλια, έλα. Τρίτο μέλος από την ΑΜΑΚ ποιος θέλει να
βοηθήσει από την ΑΜΑΚ; Ποιος ή ποια; Συναδέλφισσα
Κοκκινίδου.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Είπε ναι, είπε ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ελάτε σιγά – σιγά να
βοηθήσετε τη διαδικασία, να υποβληθούν οι υποψηφιότητες
όπως είπαμε για να συνεχίσουμε.
Υποψηφιότητες, θα τα φτιάξουμε να μας φέρετε την
υποψηφιότητα. Λοιπόν συνάδελφοι να ανακοινώσω την
υποψηφιότητα, ακούτε, ακούστε λίγο, υποβλήθηκε μια
υποψηφιότητα από την ΑΜΑΚ Βρέντζου Ειρήνη και προτείνουν
8 συνάδελφοι. Συνεπώς η υποψηφιότητα αυτή είναι δεκτή,
εντάξει προτείνουν 8 συνάδελφοι, η Κα Σφακιανάκη, ο κ.
Μονιάκης, ο κ. Κατσαράκης, η Κα Τζαβλάκη, ο κ. Ορφανός, ο
συνάδελφος Μπάκιντας, η συναδέλφισσα Μαστοράκη και η
συναδέλφισσα
Μανουσάκη.
Υποβλήθηκε
λοιπόν
η
υποψηφιότητα η πρώτη, υπάρχει άλλη υποψηφιότητα από τον
συνδυασμό;
Όχι,
επομένως
κλείνουμε
λοιπόν
τις
υποψηφιότητες, μία και μοναδική υποψηφιότητα από την
ΑΜΑΚ, Βρέντζου Ειρήνη.
Θα ετοιμάσουμε τώρα τα ψηφοδέλτια και όλα τα μέλη της
Αντιπροσωπείας μπορούν να ψηφίσουν με ένα σταυρό
προφανώς. Μια μικρή διακοπή να ετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτια
και επανερχόμαστε για την εκλογή. (αλλαγή κασέτας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ξεκινήσουμε.
Ελάτε,
καθίστε,
ξεκινήσουμε.

Συνάδελφοι ελάτε
καθίστε
παρακαλώ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Συνάδελφοι.

να
να
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχάστε να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν συνάδελφοι ξεκινάμε, ξεκινάμε, διαβάζουμε τα
ονόματα και ελάτε να ψηφίσετε. Ακούστε, ησυχάστε
συνάδελφοι, ησυχάστε.
Τα ψηφοδέλτια είναι δύο, το λευκό και ένα ψηφοδέλτιο
που είναι η υποψηφιότητα της Κας Βρέντζου. Θα σας
διαβάζουμε έναν – έναν, θα διπλώνετε το ψηφοδέλτιο και θα
το βάζετε μετά στην κάλπη. Λοιπόν ξεκινάμε.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Βρέντζου Ειρήνη, πρώτη – πρώτη
είσαι. Σφακιανάκη, Μαυρογιάννης Αντώνης να ετοιμάζεται,
Κοκκινίδου να ψηφίσει μετά, άσε το μετά Κοκκινίδου,
Τζαβλάκη
Πόπη,
Μπάκιντας,
Κατσαράκης
Νικόλαος,
Μανουσάκη Ελένη, Μονιάκης Μύρων, Κουτσουμπού Φανή,
Ορφανός
Νικόλαος,
Μαστοράκη
Ελένη,
Κασαπάκης,
Τριαματάκη Χαρά, τι γράφω τώρα παρούσα εδώ; Παρούσα,
Αγαπάκης Γιώργος, Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ, παρών;
Σενετάκης Μάξιμος δεν είναι εδώ, Ευαγγελινάκης Μιχαήλ
παρών, Χωραφάς δεν είναι εδώ, Μαστορής Φίλιππος δεν είναι
εδώ.
Παιδιά μπορείτε να ησυχάσετε λίγο δεν ακούνε, τίποτα
δεν ακούνε, Ξυλούρης, Φανουράκης λείπουν, Ινιωτάκης,
Ξυλούρης και Φανουράκης απέχουν.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Παρών, είπαν παρών, Τριαματάκη
Χαρά είπε παρών, Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ είπε παρών,
Ευαγγελινάκης Μιχαήλ είπε παρών, παρατάξεις τα διαβάζω,
με ρωτάνε γιατί δεν ακούνε, Ινιωτάκης είπε παρών, Ινιωτάκης
παρών, Βαϊλάκης, μετά και εγώ, Πασχαλίδης, Ρομπογιαννάκης
Δημήτρης,
Μπαρτολότσι;
Όλοι
ψηφίσανε,
Μαμουλάκης
Χαράλαμπος, παρών, Μαμουλάκης παρών είπε κορίτσια,
Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, παρών, Αποστολάκης Σπύρος,
παρών είπαν οι άλλοι, εδώ λοιπόν αυτή ψήφισε η Λυδάκη και
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ψήφισε και η Μπαρτολότσι την έγραψα αυτήν, και η
Κοκκινίδου,
Φουρναράκης Γεώργιος, Μαρνέλλος παρών,
Κουτάντος Ευάγγελος, Ταβερναράκης παρών κορίτσια,
Κασσωτάκη δεν είναι εδώ, Κενδριστάκη δεν είναι εδώ,
Χαρωνίτης Γιάννης παρών, Χαρωνίτης παρών, Μπριλάκις
Κωστής, Κουρλετάκης Γεώργιος, παρών, κορίτσια Χαρωνίτης,
Μπριλάκις, Κουρλετάκης παρών έτσι; Καφφετζάκης Γεώργιος,
απέχει, Καφφετζάκης Γιώργος απέχει, δεν ξέρω τι θα πει έτσι
μου είπε, απέχει, απέχει, όπως είπανε και άλλοι απέχουν,
απέχουν και οι δύο. Σαρρής Μιχαήλ, παρών, Σαρρής Μιχάλης
παρών, Σγουρός Οδυσσέας, Ζερβός, Κωστάκη, δεν υπάρχει
άλλος ε; Περίμενε πάω και εγώ, Μελαμπιανάκης; Απουσιάζει,
Πατρικαλάκη Ελευθερία; Απουσιάζει, Ρουκουνάκης Εμμανουήλ
απουσιάζει, Κουμπενάκης Αντώνης απουσιάζει, Μανιαδή
Ευαγγελία απουσιάζει, επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω αυτά,
Σενετάκης Μάξιμος απουσιάζει, Χωραφάς Μιχαήλ απουσιάζει,
Μαστορής Φίλιππος απουσιάζει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ταβερναράκη πέρασε
έξω να κουβεντιάζεις όχι μέσα. Μα δεν μπορούν και οι
συναδέλφισσες να κάνουν τη διαδικασία που πρέπει, το
κεφάλι τους κάποια στιγμή δεν θα λειτουργεί.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ- ΜΑΥΡΑΚΗ: Συγγελάκης Ιωσήφ απουσιάζει,
Σαρτζετάκη Μαρία απουσιάζει, Κασσωτάκη Μαρία απουσιάζει,
Κενδριστάκη
Δήμητρα
απουσιάζει,
Ζερβός
Αντώνης
απουσιάζει, Κωστάκη Αφροδίτη απουσιάζει, Τσαγκαράκη –
Μαυράκη Ευφροσύνη ψηφίζω εγώ.
Λοιπόν
συνάδελφοι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
επαναλαμβάνω τα ονόματα αυτών που δεν ψήφισαν, είναι
κανείς εδώ να έρθει να ψηφίσει και να κλείσει η ψηφοφορία,
επαναλαμβάνω.
Μελαμπιανάκης,
Πατρικαλάκη,
Ρουκουνάκης,
Κουμπενάκης, Μανιαδή, επαναλαμβάνω, Σενετάκης Χωραφάς,
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Μαστορής,
Συγγελάκης,
Σαρτζετάκη,
Κασσωτάκη,
Κενδριστάκη, Ζερβός και Κωστάκη.
Λοιπόν κλείνει η ψηφοφορία, και παρακαλώ τους
ψηφολέκτες για την καταμέτρηση των ψήφων. Για μέτρησε να
δεις παρόντες.
Καθίστε
να
ανακοινώσουμε
το
αποτέλεσμα
της
ψηφοφορίας,
καθίστε
συνάδελφοι.
Παρακαλώ
καθίστε,
μπορείτε
να
ησυχάσετε
να
προχωρήσουμε;
Λοιπόν
συνάδελφοι να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Παρακαλώ ησυχία, ησυχία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, να
ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα. Ψήφισαν 37, ακούστε,
ψήφισαν 37, πέραν των απείχαν 2, πέραν, ψήφισαν παρών
13, λευκά 5 και ψήφισαν ψηφοδέλτιο Βρέντζου 19. Συνεπώς η
συναδέλφισσα Βρέντζου εκλέγεται ως το άλλο μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής, ευχόμαστε συγχαρητήρια, καλή
δύναμη και καλή δουλειά.
Θα παρακαλέσω τις συναδέλφισσες που έκαναν τη
δουλειά των ψηφολεκτών, να συντάξουν το σχετικό πρακτικό
και να μας το φέρουν στο Προεδρείο.
ΘΕΜΑ 2 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνεχίζουμε τα υπόλοιπα
θέματα,
παρακαλώ,
θα
είμαστε
σύντομοι
εάν
δεν
καθυστερούμε χωρίς λόγο.
Ανακοινώσεις
του
Προεδρείου.
Ησυχάστε
όμως
συνάδελφοι, ησυχάστε. Ανακοινώσεις του Προεδρείου.
Σας ανακοινώνω ότι κοινοποιήθηκε ένα έγγραφο στο
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας το οποίο υπέγραψε και ο
Πρόεδρος
της
Διοικούσας
Επιτροπής
και
το
οποίο
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απευθύνεται προς την Κεντρική Γενική Διεύθυνση του ΤΕΕ, με
θέμα: «Επόμενες εκλογές στο ΤΕΕ».
Το έγγραφο αυτό αναφέρει, συνάδελφοι μετά από
σχετικά ερωτήματα από παρατάξεις του ΤΕΕ και μηχανικούς
μέλη μας, σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων
εκλογών του ΤΕΕ, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά,
αποστέλλοντάς μας τη σχετική απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ.
Επειδή υπήρχαν κάποια ερωτήματα από μέλη της
Αντιπροσωπείας, έγινε αυτό το έγγραφο, παράλληλα και εγώ
επειδή έγινα δέκτης του εγγράφου αυτού, μίλησα και εγώ με
την Γενική Διεύθυνση του Κεντρικού ΤΕΕ, όπου μου
ανακοίνωσαν ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τα πρακτικά της
Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού ΤΕΕ, με βάση την
απόφαση του Κεντρικού ΤΕΕ, που αποφασίστηκε να γίνουν οι
εκλογές το Νοέμβριο του 2013. Θα μας σταλούν τα πρακτικά
αυτά για να λάβουμε γνώση περί της αιτιολογίας και του
σκεπτικού
και
θα
απαντηθούν
εκεί
και
ενδεχόμενοι
προβληματισμοί, γιατί τον Νοέμβριο κ.λ.π. Οι εκλογές θα
γίνουν στις 24 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή του 2013.
Περισσότερα μόλις μας έρθουν τα πρακτικά και τα
υπόλοιπα στοιχεία που ζητήσαμε εγγράφως.
ΘΕΜΑ 3 ο
Ενημέ ρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το επόμενο θέμα μας είναι
η ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής και
παρακαλώ το συνάδελφο Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
στο βήμα για την ενημέρωση.
Ειρήνη σιδεροκέφαλη, εύχομαι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
καλή και παραγωγική συνεργασία.
Το τελευταίο διάστημα από 5-12-2012 έως 29-1-2013
είχαμε έτσι αρκετά ζητήματα τυπικά διοικητικής φύσεως τα

Συνεδρίαση 17

η

30

ης

Ιανουαρίου

2013

σελίς

34

οποία θα τα δείτε στην πρώτη σελίδα στο επαγγελματικά
αναπτυξιακά. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία να πούμε
είναι ότι συνεχίζουμε τις Γενικές Συνελεύσεις, Παντεχνικές
Συνελεύσεις όπου κυρίαρχο ζήτημα ήτανε στην τελευταία
Παντεχνική το ζήτημα του ασφαλιστικού. Η απόφαση τόσο της
Διοικούσας αλλά όλων των κλαδικών συλλόγων και της
ολομέλειας, είναι ότι θα συνεχίσουμε να δηλώνουμε παρών με
συγκεκριμένες προτάσεις και βγήκαν αξιόλογα συμπεράσματα,
μεταξύ των οποίων θα πω το σημαντικότερο. Να δούμε πως
θα διεκδικήσουμε δυναμικά, δικαστικά, διοικητικά ότι δεν είναι
δυνατόν μηχανικοί μέσα από αυτή την κρίση να έχουν
ασφαλιστική ενημερότητα και να συμμετέχουν στα ιδιωτικά
τους έργα, καταθέτοντας την ασφαλιστική ενημερότητα, γιατί
αυτό σε επόμενο στάδιο πραγματικά δεν ξέρω πόσοι από
εμάς, από τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι κάνουνε
έργα, θα έχουν αυτή τη δυνατότητα και όχι μόνο εδώ στο
Ηράκλειο αλλά νομίζω σε όλη την Ελλάδα.
Ταυτόχρονα βέβαια είπαμε ότι εκτός από τα ειδικά
ζητήματα τα τεχνικά, τα δικά μας τα κλαδικά ζητήματα θα
βάλουμε στην ατζέντα και γενικότερα ζητήματα πολιτικής,
ζητήματα τα οποία αφορούνε ευρύτερα τον τόπο και τα μεγάλα
οικονομικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα και στο άμεσο
διάστημα θα έχετε και στα χέρια σας την πρόσκληση για την
επόμενη Παντεχνική Ολομέλεια.
Είναι μία συνειδητή επιλογή της Διοικούσας, να στηρίξει
τις Παντεχνικές Ολομέλειες, πάντα σε συνεργασία βέβαια με
του κλαδικούς συλλόγους. Ξεκαθαρίσαμε ότι είναι ένα
αυτόνομο, μια αυτόνομη διαδικασία όχι έξω, αλλά πέρα από
το Τεχνικό Επιμελητήριο. Θα βγαίνει ξεχωριστά σε κάθε
συνεδρίαση Προεδρείο, την θεματολογία θα την ορίσουμε μετά
από συνεδρίαση μίας επιτροπής που έχουμε συγκροτήσει και
έτσι θα αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και το δικό της ρόλο η
ολομέλεια την οποία θέλω να πω ότι και εσείς, τα μέλη της
Αντιπροσωπείας θα πρέπει να την στηρίξετε με τη συμμετοχή
σας.
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Τώρα, σε σχέση με την πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΑΚ για
τους σεισμούς και την αντισεισμική συμπεριφορά, θα πω ότι
ολοκληρώθηκε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της
Διοικούσας του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η παραγωγή ενός πάρα πολύ καλού
power point η οποία ολοκληρώθηκε από τον Κώστα τον
Χαμηλοθώρη. Εδώ και πολύ καιρό γινότανε η επεξεργασία,
ήδη έχει παρουσιαστεί. Μετά από συνεργασία με τον
Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
Περιφερειακής Διοίκησης Κρήτης θα οριστούν πως θα
εκπαιδεύσουμε εμείς και ποιους θα εκπαιδεύσουμε αν θα είναι
μαθητές ή αν θα είναι και καθηγητές και στους δύο νομούς και
στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Και αυτοί με τη σειρά τους θα
παρουσιάσουν αυτό το power point που έχει 7 ή 8 ενότητες
νομίζω και έχει να κάνει από το τι είναι σεισμός, από τη
γέννηση του σεισμού, όλα τα φαινόμενα και κυρίως βέβαια
μετά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και τα ζητήματα τα
οποία είναι πιο συμβατά και πιο κοντά στο ρόλο του
μηχανικού.
Αυτό θα πρέπει να υποστηριχτεί από όλους τους
μηχανικούς, το power point έχουμε βγάλει ήδη πρόσκληση στο
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα μας και θα δείτε μια ανοιχτή
προκήρυξη, όπου καλούμε όλους τους μηχανικούς οι οποίοι
έχουν ενδιαφέρον, εθελοντικά να γίνουν εκπαιδευτές. Θα γίνει
μία παρουσίαση, θα γίνει μία εκπαίδευση και στη συνέχεια
ανάλογα το πλήθος θα γίνει και η κατανομή για την
εκπαίδευση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας των
δύο νομών. Και θέλω να σας παρακαλέσω και εσάς τους
ίδιους, όσοι από εσάς μπορείτε να συμμετέχετε ή να
παρακινήσετε παιδιά που είναι κοντά σε αυτό το πεδίο αλλά
και κοντά να μην είναι, να θέλουν να συμβάλουν σε αυτή τη
μεγάλη εθελοντική πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Το άλλο σημαντικό ήτανε η μεγάλη εκδήλωση των δύο
ΤΕΕ με την Περιφέρεια Κρήτης για την ένταξη των ΑΠΕ στον
ενεργειακό σχεδιασμό της Κρήτης. Άλλο ένα μεγάλο ζητήματα
από το Τεχνικό Επιμελητήριο μπήκε μπροστά, έβαλε το χέρι
στην φωτιά δηλαδή, έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά, ένα
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δύσκολο θέμα. Και είχατε δει τον τελευταίο χρόνο τα
δημοσιεύματα, τις αντιδράσεις, τις αντιθέσεις που υπήρχανε
και νομίζω ότι εκεί ήτανε καθοριστική η συμβολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ
στο να υπάρξει αυτή η ομογενοποίηση, να υπάρξει αυτή η
κοινή στάση και πορεία και αν θέλετε ο επανακαθορισμός και
από την ίδια την Περιφέρεια της Κρήτης για το ζήτημα, έτσι
ώστε να επικρατήσει η λογική η οποία είχαμε εμείς ήδη
σφυρηλατήσει στο ΤΕΕ/ΤΑΚ. Που λέμε ναι, ναι στις ΑΠΕ, αλλά
λογισμένα, με μέτρο, με βάση την φέρουσα ικανότητα του
νησιού και όχι η Πράσινη Ανάπτυξη για τις μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες, για τους μεγάλους ντόπιους αν θέλετε
επενδυτές και σε μια λογική να πουλήσουμε τον ήλιο και τον
αέρα του νησιού μας για να έχουμε κέρδη για τους μεγάλους
κολοσσούς, οι οποίοι φαίνεται ότι θέλουνε να επενδύσουν
στην Κρήτη. Ποτέ δεν θα πούμε όχι σ’ αυτού του είδους τις
επενδύσεις, αλλά θα γίνουν με βάση τον σεβασμό του
χωροταξικού και ειδικότερα του περιφερειακού χωροταξικού
της Κρήτης και με βάση τις ανάγκες όπως πολύ ωραία
περιγράφηκαν στην εισήγηση την οποία κατέθεσαν οι
συνάδελφοι Ηλεκτρολόγοι – Μηχανολόγοι, αλλά και το Τεχνικό
Επιμελητήριο μέσα από την τοποθέτηση την οποία έκανα
εκείνη την ημέρα και η οποία νομίζω ήτανε και το κέντρο
βάρους των συμπερασμάτων που βγήκαν από αυτή την
εκδήλωση.
Να πω ότι έχουμε κάνει το αίτημα και ελπίζω να το
αποδεχτεί, προφορικά μου είπε τουλάχιστον ο Σταύρος ο
Αρναουτάκης ότι θα το δεχτεί να γίνει πράξη το Διεθνές
Συνέδριο για την αξιοποίηση του Κάβο Σίδερο. Έχουμε
συστήσει οργανωτική επιτροπή με τον Οδυσσέα, τη Βάννα,
τον Αντώνη τον Ανυψητάκη και τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής
του Λασιθίου. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόταση,
θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτή θα είναι μια κοινή δράστη
της Περιφέρειας με το ΤΕΕ, για την αειφόρο ανάπτυξη αυτής
της σημαντικής περιοχής, που θα λειτουργήσει πιλοτικά και
για όλη την Κρήτη.
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Προχθές να πω για την πολύ σημαντική εκδήλωση που
κάναμε εδώ σε αυτή την αίθουσα με θέμα χωροταξικός
σχεδιασμός και λειτουργία του τοπίου, όπου συμμετείχε η
Ράνια η Κλουτσινιώτη η οποία είναι η μελετήτρια του
Περιφερειακού Χωροταξικού της Κρήτης και η Καθηγήτρια του
Πολυτεχνείου η Νομικός η Έθρα η Μαριά, όπου μας
παρουσίασε όλα από τη νομική πλευρά, όλα τα νομικά
ζητήματα που έχουν να κάνουνε με τη λειτουργία, την
προστασία και την ανάδειξη του τοπίου και θεωρούμε πολύ
σημαντικό ότι αυτά τα ζητήματα μπαίνουνε πλέον και με
μαθήματα στα Πολυτεχνεία και ειδικά στο Πολυτεχνείο της
Κρήτης.
Το επόμενο διάστημα έχουμε προγραμματίσει αρκετές
εκδηλώσεις τις οποίες θα τις δείτε άμεσα. Είναι μια τιμητική
εκδήλωση που θα κάνομε σαν καλωσόρισμα του έτους αν όλα
πάνε καλά, γιατί βέβαια το τιμώμενο πρόσωπο ο αρχαιολόγος
δυστυχώς ο Κωνσταντίνος Δαβάρας έχει ένα πρόβλημα
υγείας. Ελπίζω να το ξεπεράσει ο άνθρωπος και να
μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
Έχουμε την εκδήλωση στο τέλος του μήνα, όπου θα ήταν
καλό να συμμετέχετε όλοι γιατί θα έρθει μια σπουδαία
επιστημονική
προσωπικότητα,
συνάδελφος
μηχανικός
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός, νέος από τα Χανιά, ο οποίος είναι
στο πλέον σημαντικό Ινστιτούτο, Τεχνολογικό Ινστιτούτο του
κόσμου αυτή τη στιγμή, στο Media Lamb της Μασαχουσέτης.
Στην έδρα του Νικόλα Νεγρεπόντε, είναι ο άνθρωπος που
υλοποίησε το project μαζί με τον Νεγρεπόντε ένας
υπολογιστής για τους φτωχούς αυτού του πλανήτη. Τον
υπολογιστή των 100 δολαρίων αν έχετε ακούσει. Και είναι
ουσιαστικά το εργαστήριο που βγάζει όλες τις τεχνολογικές
εκείνες…, τα τεχνολογικά εκείνα επιτεύγματα που έχουν να
κάνουν με την καινοτομία της πληροφορικής και αν θέλετε και
από εκεί ξεκίνησε και η ιστορία του laptop. Από εκεί, από αυτό
το εργοστάσιο, αυτό το εργοστάσιο παραγωγής γνώσης,
είχαμε τη δημιουργία των laptop και θα μας πει αρκετά
πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την κατάσταση που
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υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, πως την βλέπουν σε αυτά τα
ινστιτούτα και ποιες είναι οι προτάσεις αυτών των κέντρων για
χώρες όπως η Ελλάδα, για να βγουν το γρηγορότερο δυνατόν
από αυτή την κατάσταση. Τι; Μιχάλης Μπλέτσας, αν πατήσετε
Μιχάλης Μπλέτσας στο Google θα βρείτε πάρα πολλά
πράγματα, άρθρα του, ομιλίες του, τον έχουν φιλοξενήσει
πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα τελευταία τρία –
τέσσερα χρόνια και έχει δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις και
σε έντυπα και σε ηλεκτρονικά μέσα και μπορείτε να δείτε
αρκετά πράγματα γι’ αυτό το σπουδαίο Κρητικό, επιστήμονα,
ένας από τους πολλούς βέβαια που έχουμε στο εξωτερικό και
που τιμούν νομίζω και την Ελλάδα και την επιστήμη του
μηχανικού.
Για τις ομάδες εργασίας να πω ότι έχουμε σημαντική
δουλειά η οποία γίνεται από το τμήμα και έχει να κάνει ότι
ολοκληρώθηκε η φάση της παραλαβής από την Περιφέρεια του
παρατηρητηρίου, τα έχουμε πει αρκετές φορές δεν χρειάζεται
να τα πούμε. Τώρα είναι το τελευταίο στάδιο της υλοποίησης,
ελπίζω η Περιφέρεια να κάνει πράξη αυτό το οποίο έχει πει ότι
είναι πολιτικής της επιλογή, να αποκτήσει σάρκα και οστά το
παρατηρητήριο και να το δούμε να λειτουργεί. Εμείς κάναμε τη
δουλειά μας, έχουμε ακόμα ένα μικρό κομμάτι σε σχέση με την
εκπαίδευση των τελικών δικαιούχων που θα πρέπει να
εισαγάγουν τα στοιχεία, θα το κάνουμε και αυτό και ελπίζω και
η Περιφέρεια να πιέσει όπως πρέπει πρόσωπα και
καταστάσεις, για να το δούμε να υλοποιείται αυτό το
σημαντικό project που και στην εκδήλωση του ΣΑΤΕ όσοι
ήσασταν από εσάς προχθές, ο πρώτος ομιλητής που δεν τον
ήξερα τον άνθρωπο, δεν ήξερα ότι παρακολουθεί τα τεχνικά
δεδομένα στην Κρήτη, συνεχάρη δημόσια το Τεχνικό
Επιμελητήριο, γι’ αυτό το καινοτόμο προϊόν που παρήγαγε.
Και πιστεύω ότι αν λειτουργήσει και άλλες Περιφέρειας θα το
ακολουθήσουν.
Το δεύτερο έχει να κάνει ότι έληξε προχθές, είχαμε 13
υποψηφιότητες για μια ομάδα εργασίας παρακολούθησης του
χωροταξικού σχεδίου της Περιφέρειας Κρήτης, όπου θα
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παρακολουθήσει όλα τα επόμενα στάδια, γιατί τώρα για την
διαβούλευση που θα γίνει τη Δευτέρα, όπως καταλαβαίνετε
δεν προλαβαίνουμε να λειτουργήσει ομάδα εργασίας, να
συγκροτηθεί, να ομογενοποιήσει απόψεις. Τη Δευτέρα θα πάει
η Διοικούσα στη συνεδρίαση 11:00 η ώρα που θα γίνει του
Οργάνου διαβούλευση για το χωροταξικό της Κρήτης και θα
καταθέσουμε τις απόψεις όπως έχουνε μέχρι σήμερα
τοποθετηθεί στο Όργανο της Διοικούσας.
Η τελευταία ομάδα εργασίας είναι και ελπίζω να κλείσει
αυτό το θέμα, ελπίζω να κλείσει θετικά, είναι οικονομικό
καθαρά. Έχουν κάνει τα παιδιά σχεδόν το 80% της δουλειάς.
Είναι με το ζήτημα της ανάδειξης και της αξιοποίησης των
παλαιών βιομηχανικών κτηρίων. Υπάρχει ένα υπόλοιπο εκεί,
ένα σημαντικό υπόλοιπο για τα σημερινά δεδομένα, τα
οικονομικά δεδομένα του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι 15.000
που πρέπει για να αποπληρωθεί η συγκεκριμένη ομάδα
εργασίας. Ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε τα χρήματα,
ώστε να ολοκληρωθεί και το 100% της δουλειάς, αυτής της
πολύ σημαντικής δουλειάς για την προστασία και την ανάδειξη
των βιομηχανικών κτηρίων της Ανατολικής Κρήτης, να την
παραλάβουμε και να γίνει και η παρουσίαση στο κοινό και
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που νομίζω θα τους ενδιαφέρει και
θα πρέπει να έχουν γνώση αυτού του σημαντικού εργαλείου.
Αυτά είναι τα σημαντικότερα, είμαι στη διάθεσή σας είτε
για ερωτήσεις είτε για διευκρινήσεις με βάση το κείμενο το
οποίο σε έχει διανεμηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωράμε στις ερωτήσεις,
ποιοι συνάδελφοι ή συναδέλφισσες θέλουν να κάνουνε
ερωτήσεις; Δεν θέλει κανείς; Πάμε σε τοποθετήσεις τότε,
ανοίγει κατάλογος τοποθετήσεων. Συνάδελφος Φανουράκης,
Σφακιανάκη, άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα; Ξυλούρης;
Άλλος ή άλλη; Κλείνει ο κατάλογος των τοποθετήσεων.
Παρακαλώ τον συνάδελφο Φανουράκη, η διάρκεια των
τοποθετήσεων θα παρακαλέσω να μην υπερβεί τα 5 λεπτά.
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ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
Συνάδελφε Πρόεδρε πριν μιλήσω στο
συγκεκριμένο θέμα τώρα, ήθελα κάποια στιγμή να μας δώσετε
δυο λεπτά να τοποθετηθούμε για το προηγούμενο θέμα. Όπως
εσείς το αποφασίσετε.
Δεύτερον, για την εισήγηση τώρα της Διοικούσας, το έχω
πει και άλλη φορά. Το θέμα των σεισμών και με τα σχολεία και
η δουλειά που θα έχει γίνει δεν την έχω δει, προφανώς θα
είναι εξαιρετική δεν βγάζουμε τέτοια θέματα και σωστό είναι
να γίνει. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε εμείς και δεν
μπορεί να το κάνει κανείς άλλος, είναι η τρωτότητα των
δημοσίων κτηρίων που είναι μέσα για τα σχολεία και η οποία
κάποια εποχή είχε γίνει πολύς ντόρος και φασαρία με τον
Νομάρχη μαλώματα των μηχανικών κ.λ.π. και υπήρχε
αντίδραση στη σύνταξη κ.λ.π., να έρθει κάποιος να μας πει τι
γίνανε και να ενδιαφερθούμε για τα δελτία και για το επόμενο
βήμα του ελέγχου των σχολείων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συναδέλφισσα Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Θέλω να σας πω δυο λόγια με το θέμα με τα
χωροταξικά, γιατί ήδη είπα και την περασμένη φορά μερικά.
Γράφει και εκεί πέρα ότι στείλαμε ένα κείμενο στον Υπουργό
για την μεταρρύθμιση και πάρα πολλοί έχουνε απορία και με
ρωτάνε και εκτός ΤΕΕ, ότι αφού πάνε να καταργήσουν το
χωροταξικό σχεδιασμό γιατί προχωράει το ρυθμιστικό και το
χωροταξικό. Φαντάζομαι ότι και σε κάποιους από εσάς θα
είναι απορία.
Εδώ πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη απάτη. Δηλαδή
θέλουνε να μεταρρυθμίσουνε το χωροταξικό σχεδιασμό απλώς
για να φαίνεται ότι υπάρχει και για να του φορέσουνε
διάφορες προτεραιότητες πολιτικές, που είναι οι πολιτικές
προτεραιότητες που έχει αυτή τη στιγμή το σύστημα. Δηλαδή
κάνουμε ένα οξύ γράμμα στον Υπουργό, μόνο και μόνο για να
του πούμε ότι είμαστε εδώ και προσέχουμε και ξέρουμε τι
κάνεις και όχι γιατί πιστεύουμε ότι θα πάρει υπόψη τις
προτάσεις. Τουλάχιστον εγώ με αυτή τη λογική το πρότεινα,
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για το λόγο ότι τα πολιτισμένα κράτη έχουν χωροταξικό
σχεδιασμό. Θέλουν λοιπόν να φαίνεται ότι έχουμε, αλλά το
περιεχόμενό του είναι τέτοιο που να επιτρέπει ακριβώς να
είναι νεοφιλελεύθερη πολιτική. Θα γίνει αυτό εντέλει; Δεν
ξέρουμε αν θα γίνει, όλα παίζονται κάθε μέρα στους
συσχετισμούς, γιατί σε όλα τα ζητήματα ξέρετε ότι δεν φτάνει
τι λέει η Τρόικα, τι λέει ο Υπουργός, ακόμα και το τι
ψηφίζουνε. Ακόμα και εφαρμογή νόμων που έχουν ψηφιστεί
παίζονται μετά πάλι στους συσχετισμούς, γιατί δεν μπορείς να
σβήσεις από τη μία μέρα στην άλλη όχι μόνο άλλους νόμους,
το ίδιο το σύνταγμα, αλλά ακόμα και τη διαφορετική ανάγνωση
που γίνεται στα ζητήματα από ανθρώπους που μάχονται σε
αυτή τη χώρα και που μπορεί να είναι ερμηνείες σε υπηρεσίες
ή μπορεί να είναι αποφάσεις δικαστηρίων μεθαύριο.
Άρα τι γίνεται; Αυτοί θέλουν να απονευρώσουν τελείως
το χωροταξικό σχεδιασμό, να κρατήσουν πιο πολύ παρά ποτέ
ακόμα και ωραία λόγια τα οποία όμως αύριο θα τα ερμηνεύουν
ανάποδα ή κάνοντας μέσω της νομοθεσίας ακόμη πιο χαλαρό
και κατευθυντήριο το χαρακτήρα του, ώστε να ερμηνεύεται
κατά το δοκούν και την ίδια ώρα προχωράει και η κατάρτιση
του ρυθμιστικού που γίνεται για πρώτη φορά η μελέτη και η
αναθεώρηση του χωροταξικού.
Τι γίνεται τώρα, στην πρώτη φάση του χωροταξικού που
διαβάζουμε ότι είναι η αναθεώρηση του παλιού, παρατηρούμε
ότι υπάρχει μία υπεράσπιση μίας σειράς από ζητημάτων και η
ανάδειξη ότι αυτά που λέμε τόσα χρόνια για την Κρήτη, αυτά
όλα συνεχίζουν να ισχύουν. Θέλουμε δηλαδή και συνεχίζουμε
να θέλουμε μια άλλου είδους ανάπτυξη των παραγωγικών
δραστηριοτήτων
τόσο
του
τουρισμού
όσο
και
του
πρωτογενούς κ.λ.π., αλλά με άλλους όρους. Όλα αυτά που
λέμε ότι πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται ποτέ.
Αυτά είναι ρεαλιστικά; Μπορούν να γίνουν; Η απάντηση
νομίζω έχει να κάνει και με το πρώτο με τι Κυβέρνηση έχουμε
και κυρίως όμως με το τι κοινωνία έχουμε και τρίτον με το
μελέτες γίνονται επί της ουσίας, για το αν αυτά τα πράγματα
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μπορούν να σταθούνε, ανεξαρτήτως διεθνείς συγκυριών ή και
σε σύγκρουση με αυτές.
Με αυτή την έννοια έχουμε δυστυχώς τον άχαρο ρόλο σε
όλα τα επίπεδα ταυτόχρονα, δηλαδή λέμε του Υπουργού ότι
αυτά που λες είναι σαχλαμάρες να περιμένουμε να δούμε τι θα
κάνει. Παράλληλα να παλεύουμε εμείς το χωροταξικό να πει
όσο γίνεται πιο καλά πράγματα γιατί με αυτά θα πορευτούμε
μεθαύριο, ανεξάρτητα από το ποια Κυβέρνηση θα βγει και
παράλληλα να προσέχουμε είτε στο ρυθμιστικό είτε στο
χωροταξικό είτε παντού, να μην περνάνε τέτοιου είδους
αντιλήψεις και ρυθμίσεις, που να καταστρατηγούνε εντελώς
οποιαδήποτε προοπτική για τον τόπο μας.
υπάρχει μέσα στο χωροταξικό
Ένα τέτοιο συμβάν
Κρήτης, το οποίο είναι το εξής, επειδή η αναθεώρηση του
χωροταξικού προτείνεται να προχωρήσει σε έξι άξονες, η
αναθεώρηση δηλαδή να περάσει μέσα σε έξι άξονες. Οι πέντε
πρώτοι άξονες μιλάνε έστω γι’ αυτά που ονειρευόμαστε και
δεν γίνονται, δηλαδή για μια άλλη ανάπτυξη των παραγωγικών
τομέων. Έχουμε όμως και ένα έκτο στόχο που μένει στον
πάγο μέσα, φαντάζομαι ότι κάθε ένας από μας και μόνο
επειδή είμαστε μηχανικοί, θα πουν αυτό δεν υπάρχει. Λέει
αυτός ο έκτος στόχος, ότι πρέπει να βάλουμε στην ουσία ένα
πολιτικό στόχο Κρήτη 100% ΑΠΕ και να το κάνουμε πράσινο
νησί και να το διαφημίσουμε και ως τουριστικό προϊόν. Νομίζω
ότι κάθε ένας από μας μπορεί να ξέρει ακόμα και αν δεν είναι
μηχανολόγος ότι ένα πράγμα 100% ΑΠΕ δεν υπάρχει. Ότι
κάθε ένας θα το ερμηνεύσει αλλιώς, άλλος θα πει ότι 100%
ΑΠΕ μπορεί να σημαίνει τα 800 μεγαβάτ που έχουμε στα
θερμικά εργοστάσια άλλο τόσο να έχουμε σε ΑΠΕ, που όμως
δεν φτάνει, γιατί αυτά παράγουνε ούτε το 20% από τα
θερμικά. Άλλος μπορεί να πει αυτό θα το πετύχουμε με
υβριδικά, άλλος θα πει αυτό θα το πετύχουμε με καλώδιο,
άλλος θα πει με όλα αυτά μαζί ανάλογα με την αντίληψη που
έχει.
Έχω την γνώμη ότι επειδή έχει καταντήσει και όπως τη
μελετώ αυτή η πολιτική να είναι μια απόλυτη προπαγάνδα
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πέρα από όλα τα άλλα. Η οποία συσκοτίζει στην
πραγματικότητα ότι είναι πια χρέος μας να συνεχίσουμε την
κουβέντα μέσα στο Επιμελητήριο και πέραν των όσων έχουμε
πει μέχρι τώρα ότι δεν θέλουμε ακατάσχετη επέλαση των ΑΠΕ
που όντως το έχουμε πει εδώ στην Αντιπροσωπεία και δεν
έχει καταγραφεί σε απόφαση του Επιμελητηρίου, ούτε και να
πούμε καν αυτό το ρεαλιστικό που είπε ο Σύλλογος των
Μηχανολόγων, αλλά να συνεχίσουμε να ψαχνόμαστε και αυτή
τη στιγμή ότι είναι καθήκον να αντισταθούμε σε αυτό τον
συσκοτιστικό στόχο που δεν είναι ούτε τεχνικός αλλά είναι
καθαρά πολιτικός και στην ουσία να αναδείξουμε ότι αν
περάσει ένας τέτοιος στόχος 100% ΑΠΕ μέσα στο
Περιφερειακό Χωροταξικό, ανοίγει κάθε όρεξη και αναιρεί
ακόμα και όλα αυτά που λένε οι άλλοι πέντε στόχοι του ίδιου
του χωροταξικού. Πρέπει σε καμία περίπτωση να μην
αποτελέσει ένας τέτοιος στόχος ένα από τα έξι κεφάλαια της
αναθεώρησης, πρέπει αμέσως να έρθει στα κιλά του, να
διατυπωθεί τελείως διαφορετικά, ότι οι ΑΠΕ πρέπει να είναι
συμβατές με τους υπόλοιπους στόχους και πρέπει μέσα από
μελέτες να βγει αυτό που και η ίδια η μελέτη λέει, να μπουν
όρια και να προσδιοριστούν αυτά τα όρια και να μην
προτρέχουν του καθορισμού των ορίων βάζοντας τέτοιους
υπερφίαλους στόχους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ξυλούρης.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω από την αρχή, δεν
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
συμφωνούσα βέβαια αλλά δεν το είπα, να μην μπει το πρώτο
θέμα πρώτο, ήθελα να μπει τελευταίο, γιατί ίσως θα ήτανε το
μοναδικό μέσο πίεσης να κρατήσουμε τους συναδέλφους εδώ.
Δεν το έβαλα γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα γινότανε
αντιληπτό και δεν μου αρέσει να γίνομαι στόχος για πράγματα
που δεν θέλω να είμαι στόχος.
Μ’ αρέσει δηλαδή να
αντικρούω τις απόψεις και αυτά που νομίζει ο καθένας ότι έχω
στο μυαλό μου. Ήθελα δηλαδή έναν συνάδελφο απόψε εδώ
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για να ακούσω, γιατί είναι…, (δεν αποδίδεται καθαρά)…, τις
απόψεις τους. Παράδειγμα θα ήθελα να κριτικάρουνε τις
σκέψεις μου που άκουσα τώρα τον Πρόεδρο την εισήγηση που
έκανε. Και διερωτώμαι η δράση του ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι δράστη της
Διοικούσας και η Αντιπροσωπεία παρακολουθεί ή είναι
ανύπαρκτη; Η εκτίμηση της παράταξής μας είναι ότι η
Αντιπροσωπεία δεν ούτε καν διακοσμητικό στοιχείο. Και αυτό
δεν είναι ότι απλά καταπατείται η ουσία του πράγματος, ότι η
Αντιπροσωπεία είναι το ανώτερο όργανο, νομίζω δηλαδή ούτε
σαν περικοκλάδα δεν είμαστε εδώ, τουλάχιστον εμείς έτσι
αισθανόμαστε.
Δεν μπαίνω πλέον στην ουσία να πω αν είναι καλά ή
κακά αυτά που κάνουμε, μπορεί να είναι λάθος, το θέμα είναι
ότι εμείς και μιλάω για την παράταξή μου, δεν ξέρω οι άλλοι
θα ήθελα τη γνώμη σας. Αισθανόμαστε ότι απλά ερχόμαστε
και ακούμε τον Πρόεδρο τι κάνανε. Εγώ αυτό ρε συνάδελφοι
δεν θέλω να χρησιμοποιήσω έτσι βαρύγδουπους όρους, αλλά
τουλάχιστον από θέμα έτσι ευγένειας και αξιοπρέπειας, θα
έπρεπε ορισμένα πράγματα να τα κουβεντιάζουμε εδώ.
Τι εννοώ με αυτό; Όταν ας πούμε λέει ότι συζητήσατε το
θέμα για την αντισεισμική θωράκιση που θα βγει κάτι. Εγώ
όσο καιρό είμαι εδώ δεν έχουμε κουβεντιάσει το θέμα, ποτέ.
Που για μένα είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που
απασχολεί όλους, γιατί ο σεισμός γκρεμίζει και τους
ΠΑΣΟΚατζήδες το σπίτι, δεν γκρεμίζει μόνο το αλλονών. Και
επειδή και σαν πολιτικός χώρος εμείς βάζουμε αντισεισμική
θωράκιση, αντιπλημμυρική προστασία, πύρινη θωράκιση, για
μας είναι τα τρία βασικά πράγματα, γιατί αν πάρει φωτιά το
Ηράκλειο θα καεί και ο Κουράκης πρώτος – πρώτος, γιατί
είναι χοντρός σαν και εμένα και δεν θα φύγει.
Και λέω τώρα, το λέω αυτό για να γίνω αντιληπτός, εγώ
συμφωνώ να γίνει αυτή η εκδήλωση ή αυτό το κείμενο. Εγώ
ρωτάω, με ποιο σκεπτικό θα βγει; Εγώ για παράδειγμα έχω το
εξής σκεπτικό, ότι είναι υποχρέωση πρώτη του κράτους, του
κράτους όμως, δωρεάν με επιστημονικά αυστηρά κριτήρια να
προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία των εργαζομένων.
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Γιατί οι πλούσιοι τα έχουνε εξασφαλίσει, συμφωνείτε σε αυτή
την αντίληψη; Μπορεί και να κάνω λάθος, όμως θέλω να το
συμφωνήσουμε… (αλλαγή κασέτας)
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: …τα πολιτικά ξίφη μας και τα τεχνολογικά, εγώ
δεν το γνωρίζω το θέμα τεχνικά, αλλά να τα βγάλουμε να
πάρουμε μία απόφαση και μετά να πάμε να πιάσουμε από το
μπέτι τον Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και το Νομάρχη, τον
Υπουργό και να του πούμε ότι, ο τεχνικός κόσμος της Κρήτης
απαιτεί να κάνετε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά
μέτρα. Και όταν το δεχθεί θα μπει ο Κώστας, ο Γιάννης, ο
Αντώνης που είναι στατικοί να το λύσουνε ή ειδικοί
επιστήμονες. Έτσι καταλαβαίνω εγώ τη δράση του ΤΕΕ, γιατί
αν είναι μόνο ένα…, (δεν αποδίδεται καθαρά)…, π.χ. δικό μου
μπορεί να είναι και μια επιστημονικοφανής μπούρδα αν δεν
προσδιορίσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Και σε όλες τις
συζητήσεις ξέρετε γιατί το λέω ρε παιδιά, όπου, σε όποιο
όργανο συμμετείχα και κάνουμε συζήτηση, διαπιστώνουμε στο
τέλος ότι υπήρχαν συγκρουόμενες οι αντιδιαμετρικές απόψεις
και είναι λογικό να υπάρχει.
Το ερώτημα είναι, υπάρχει μια ενιαία άποψη στο ΤΕΕ και
ποια είναι αυτή; Εγώ επιμένω γιατί ξέρω ότι θα είμαι
μειοψηφία, αλλά θέλω να ακούσω ποια είναι η άποψη του ΤΕΕ
και όχι του οποιουδήποτε τεχνοκράτη υπάλληλου ή συνεργάτη
ή φίλου. Καλοδεχούμενος είναι και αυτός. Εμείς έχουμε
άποψη; Σαν παράταξη σας πληροφορούμε ότι το έχουμε
δουλέψει και έχουμε άποψη. Σας προκαλούμε λοιπόν να
κάνουμε ένα θέμα και να το κουβεντιάσουμε και τότε να
κάνουμε συζήτηση, αυτή είναι η άποψή μας.
Δεύτερο θέμα. Είδα για το θέμα με τις εκλογές. Παιδιά
εμένα με ενοχλεί, το έβαλα προχθές λέω θα αλλάξουνε.
Προσέξτε. Μετά από σχετικά ερωτήματα από παρατάξεις του
ΤΕΕ και μηχανικούς μέλη μας, σχετικά με το χρόνο
διεξαγωγής των επόμενων εκλογών του ΤΕΕ, παρακαλούμε να
μας ενημερώσετε σχετικά αποστέλλοντας μας τη σχετική
απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ.
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Συνάδελφε Πρόεδρε επειδή το υπογράφεις, αυτό εδώ
πέρα μου θυμίζει έτσι μια φτωχική παράκληση ενός
υπαλλήλου κατώτερου βαθμού. Πρώτον, και να σου εξηγήσω
γιατί. Έπρεπε πρώτα εσείς η Διοικούσα που έκανα προχθές
την παρατήρηση στον Μπάκιντα και τη συνεχίζω, να πείτε, ρε
παιδιά εδώ είμαστε η Διοικούσα Επιτροπή όπως είμαστε και η
Αντιπροσωπεία. Να πούμε, μα γιάντα μωρέ δεν γίνονται
εκλογές; Γιατί δεν γίνονται; Εμένα με απασχολούσε και το
έβαλα το θέμα.
Εγώ λοιπόν θα έλεγα, επειδή σαν όργανο μας απασχολεί
έντονα και συμφωνούμε και με τις προτάσεις και τις ερωτήσεις
των παρατάξεων, απαιτούμε τώρα να μας πείτε και σας
καταγγέλλουμε που δεν μας το έχετε πει ήδη, γιατί δεν
γίνονται εκλογές. Έτσι πιστεύω εγώ ότι δρούνε, γιατί αλλιώς
ξέρετε ρε παιδιά τι…, και ξαναλέω το πράγμα που έλεγε ότι
τον υπάλληλό μας δεν του δίνουμε καν σημασία, διότι ξέρετε
ποια είναι, σου λέει δεν του δίνω σημασία και μου λέει εμένα ο
Νίκος δεν μου λένε. Γιάντα μωρέ του λέω δεν σου λένε; Εμένα
οι φωνές μου ακουστήκανε από εκεί, αμέσως μου είπανε, εγώ
δεν λέω να είσαι κακό…, πως έχεις κακή οικογενειακή
μόρφωση, αλλά να απαιτείς διότι αυτοί οι χαραμοφάηδες το
κάνουνε επίτηδες και δεν κάνουνε εκλογές γιατί θέλουνε τις
καρέκλες τους, αλλά εμείς σαν Διοικούσα και σαν ΤΕΕ, εγώ
αυτό δεν το προσυπογράφω. Το θεωρώ προσβλητικό.
Απαιτούμε Πρόεδρε να μας πεις γιατί πήρες αυτή την
απόφαση και το απαιτούμε διότι είναι παράνομη κατά τη
γνώμη μας…, (δεν αποδίδεται καθαρά)…, σε ένα χρόνο.
Και αυτό το θέτω, σας καταδείχνω την άποψή μας και
θέλω τη δικιά σας, γιατί τελικά μόνο έτσι θα βγει η αλήθεια
έτσι;
Άλλο θέμα, με τις ΑΠΕ, ούτε αυτό το έχουμε κουβεντιάσει
ποτέ εδώ πέρα. Εγώ σε ενάμιση λεπτό θα σας πω τη γνώμη
μας. Εμείς θεωρούμε ότι όλη αυτή η φιλολογία για τις ΑΠΕ και
την Πράσινη Ανάπτυξη και, και, και που ξεκίνησε από τον
μεγαλύτερο εκπρόσωπο του παγκόσμιου καπιταλιστικού
συστήματος τον Γκορ και του δώσανε και βραβείο. Προσέξτε
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δεν μιλάω ούτε για μένα, ούτε για την Βάννα, ούτε για τον
Κώστα, ούτε για τον άλλο Κώστα. Όλη αυτή η φιλοσοφία
ξεκίνησε γιατί συγκεκριμένα μονοπωλιακά συγκροτήματα
θέλανε να κάνουνε αυτή την πολιτική και είχαν σαν
περικοκλάδα τον Γιώργο τον Παπανδρέου.
Η άποψή μας είναι, για δημόσια, ασφαλή, φθηνή
ενέργεια για τα ελληνικά νοικοκυριά και όχι Ανώνυμες
Εταιρείες που σας είπα ότι η ΔΕΗ στην Κρήτη είναι έξι
Ανώνυμες Εταιρείες, έξι νέα αφεντικά. Πλάι σε αυτό το
δημόσιο παραγωγικό, φθηνό, φθηνή ενέργεια να έχουμε και τα
υβριδικά
συστήματα
και
τις
ανεμογεννήτριες,
τα
φωτοβολταϊκά, τη βιομάζα, οποιοδήποτε άλλο σύστημα
εκτιμήσει αυτός ο δημόσιος οργανισμός που δουλεύει για μας,
που αυτοί ξέρουνε. Είναι ένα θέμα που το γνωρίζω, έχω
άποψη, δεν είναι της παρούσης, να κάνουνε παραγωγή για το
καλό του εργαζόμενου και όχι Ανώνυμες Εταιρείες να έχουν
τις ΑΠΕ και θα μας βάλουν και τα χαράτσια από πέρα και από
πόδε. Διότι είτε το θέλω εγώ είτε δεν το θέλει η Βάννα εκεί θα
πάει, θα έρθει ο Καπελούζος και ήδη δηλώνουνε για
παράδειγμα την περιουσία του πατέρα μου, τη δική μου
περιουσία, ότι θα κάνουνε πάρκο αυτοί εκεί πέρα, στην
περιουσία μου, τέτοιο είναι το θράσος τους. Είναι κροκόδειλοι
ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνουνε τίποτα.
Κατά συνέπεια εγώ για να μην μπούμε σε επιμέρους
θέματα λέω, να συζητάμε γι’ αυτά αλλά ας κάτσουμε να τα
κουβεντιάσουμε μπρος, να τα κουβεντιάσουμε. Μην πάμε
δηλαδή, όπως λέγανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές
για τα υβριδικά συστήματα και ψηφίζανε και όταν βγήκανε στο
τέλος, μου λέγανε να ήντα είναι μωρέ τούτα να τα υβριδικά
που λένε επαέ; Παιδιά είναι η πραγματικότητα, είναι η
πραγματικότητα δηλαδή. Αυτό δεν είναι, δεν το λέω για να
δείξω ότι κάποιοι δεν ξέρουνε, γιατί δεν θεωρώ απαραίτητο
ένα πολιτικό πρόσωπο να ξέρει τι είναι τα υβριδικά
συστήματα, όμως εμείς που είμαστε Τεχνικό Επιμελητήριο
πρέπει να ξέρουμε και να παίρνουμε θέση κύριοι του
Προεδρείου και όχι να καθόμαστε εδώ πέρα.
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Τώρα, επειδή, κλείνω με ένα θέμα που είναι λεπτό, όμως
θα το θίξουμε. Άκουσα ότι θα καλέσουμε κάποιον Έλληνα ο
οποίος είναι μεγαλομυαλό έχω ακούσει και εγώ ότι είναι
απίστευτος στα μαθηματικά και κάνει θεωρία των παιγνίων δεν
κάνω λάθος κ.λ.π. Εγώ παιδιά δεν έχουμε πρόβλημα σαν
παράταξη να καλούμε ανθρώπους που είναι έξυπνοι κ.λ.π. Η
γνώμη μας είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι έξυπνοι,
υπάρχουν πολλά μεγάλα μυαλά, υπάρχουν πολλά κέντρα που
παράγουνε
τεχνολογία
και
μάλιστα
διαστημική
πολύ
προωθημένη. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι αυτό δεν είναι το
κριτήριο, είναι το μοναδικό να τον καλέσουμε.
Θεωρούμε ότι πρέπει πρώτα να δούμε σε ποια
κατεύθυνση κινούνται αυτά τα κέντρα, τι τεχνολογία
παράγουνε και για ποιον το παράγουνε. Γιατί εγώ μπορώ να
σας πω ότι ξέρω κάποιον Έλληνα που δουλεύει στην (…) και
είναι το πρώτο όνομα, που παράγει ας πούμε τους
αεροστροβίλους, τεχνολογία που δεν την ξέρει κανένας όμως.
Αυτός δουλεύει σε στεγανά αμερικάνικα που δεν τον βλέπει
παρά μόνο οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν θέλω να πω ότι αυτός
ο άνθρωπος είναι έτσι, όμως λέω ακόμα και σε αυτά καλό θα
είναι όταν καλούμε κάποιον άνθρωπο να το κουβεντιάζουμε ρε
αδερφέ. Εγώ για παράδειγμα θα μπορούσα να προτείνω να
καλέσουμε έναν ποιητή να πούμε από τη Βιάννο που έχει
γράψει τεράστια ποιήματα που για μένα είναι πιο σημαντικά –
λέω τώρα μια γνώμη – δεν είναι δηλαδή επειδή είμαστε
Τεχνικό
Επιμελητήριο
να
καλούμε
αυτούς
που
μας
λανσάρουνε επειδή το κάνουνε έτσι. Να το κουβεντιάσουμε
ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτούς να τιμήσουμε να το ξέρουμε
γιατί το κάνουμε.
Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, κατά τη γνώμη μας όμως
δεν είναι και τα θέτω αυτά τα θέματα και καλώ τη Διοικούσα,
να το πούμε έτσι με πιο σεβασμό ρε παιδί μου, να παίρνει και
τη γνώμη μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να ‘ρχομαστε εδώ πέρα,
κάνουμε αυτό, αυτό, και εμείς ρε παιδιά ήντα κάνουμε δηλαδή;
Τι κάνουμε εδώ; Νομίζω ότι έχουμε χάσει τελείως το μέτρο.
Μπορεί να φταίει και η λειτουργία της Αντιπροσωπείας που οι
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περισσότεροι δεν πατούμε και ορίστε το αποτέλεσμα εδώ που
φύγανε αφού εκλέγατε τον αντιπρόσωπο, γιατί; Γιατί γι’ αυτό
τους καλέσατε και ήρθανε εδώ πέρα. Αυτή είναι η
πραγματικότητα ρε παιδιά, πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με
το όνομά τους, αυτό είναι.
Τώρα θα πω εγώ, θα σηκωθεί να μου απαντήσει ο
Πέτρος και θα αρχίσει να σκληρίζει και ο Κώστας και τι έγινε
δηλαδή; Έχουμε καμία…, δεν έχει ουσία. Αυτά είναι τίποτα
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ινιωτάκης θέλει να…

Ωραία,

ο

συνάδελφος

Θέλω, νομίζω ότι πρέπει να
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
απαντήσω
στον
Κώστα
τον
Ξυλούρη,
όχι
για
να
διαφωνήσουμε, αλλά γιατί είναι η πολλοστή φορά που το έχει
βάλει και πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε υπάρχουν…, είναι
λοιπόν αγαπητέ Κώστα διακριτοί οι ρόλοι. Άλλος ο ρόλος της
Διοικούσας, άλλος ο ρόλος της Αντιπροσωπείας και βεβαίως
να υπάρχει η πλατύτερη, η κάθετη, η οριζόντια, όπως το
θέλεις διαβούλευση και για όλα τα θέματα, ακόμα όπως είπες
και εσύ για το ποιον θα φέρουμε, αν θα πρέπει να είναι
ποιητής ή αν θα πρέπει να είναι ζωγράφος ή αν θα πρέπει να
είναι μηχανικός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καθίστε.

Συνάδελφοι ησυχάστε και

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα
να γίνεται αυτό συνεδριάζοντας οι 53 άνθρωποι συνεχώς και
αυτό δεν μπορεί να γίνει και για πρακτικούς λόγους και για
ουσιαστικούς όμως.
Η Διοικούσα λοιπόν είναι η αρμόδια από το καταστατικό
και από τη λειτουργία του οργάνου για να δρα, να παίρνει
αποφάσεις τέτοιας σημασίας και η Αντιπροσωπεία είναι το
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όργανο που έχει δώσει βεβαίως καταρχάς κατευθύνσεις στον
προγραμματισμό όταν γίνεται και ελέγχει τη Διοικούσα γι’ αυτά
τα οποία κάνει. Αν καλώς τα έκανε ή κακώς τα έκανε.
Είναι αδύνατον και νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας,
άρα νομίζω κακώς ο Κώστας το επαναφέρει και το
ξαναεπαναφέρει ότι εδώ έρχεται η Αντιπροσωπεία για να
ακούσει απλά αυτά τα οποία καλώς ή κακώς έκανε η
Διοικούσα. Είναι λοιπόν διακριτοί οι ρόλοι, είναι ξεκάθαρη η
δουλειά που πρέπει να κάνει το κάθε όργανο και νομίζουμε ότι
πολύ
καλά
κάνουμε
εμείς
και
ερχόμαστε
εδώ
και
ενημερώνουμε στο Σώμα.
Όμως και για το θέμα των σεισμών και για όλα τα μεγάλα
θέματα, εμείς τα φέρνουμε και στην Αντιπροσωπεία και
δυστυχώς την προηγούμενη φορά που ήταν να συζητηθεί το
θέμα των σεισμών, όπως θυμάστε, καταλήξαμε, ήτανε εδώ
τρεις εκλεχτοί συνάδελφοι να κάνουν την παρουσίαση για τρία
σημαντικότατα θέματα, εκ των οποίων το ένα ήτανε για τους
σεισμούς και είχαμε μείνει αγαπητοί συνάδελφοι στο τέλος έξι
άτομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε δεν
μας αρέσει αυτή είναι η πραγματικότητα.
Άρα λοιπόν εμείς έχουμε επιλέξει σαν Διοικούσα
Επιτροπή, επειδή πολλές από τις δράσεις μας έχουνε μεγάλη
κοινωνική διάσταση, να παίρνουμε αποφάσεις με ομοφωνία
νομίζω οι περισσότερες και να τις υλοποιούμε προς όφελος
της κοινωνίας, των μελών μας και όλα. Βεβαίως θα ήτανε το
τέλειο να υπάρχει αυτή η διαβούλευση, αλλά η οποία σας λέω,
ούτε τυπικά, ούτε ουσιαστικά μπορεί να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο
της Διοικούσας.
Προχωράμε στα επόμενα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Το
επόμενο
θέμα
είναι,
έλεγχος
ερωτήσεις
–
επερωτήσεις προς τη Διοικούσα. Ορίστε; Ήθελες κάτι; Άσχετο
θέμα δηλαδή; Πώς, πώς;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Πρόεδρε συγγνώμη κάτι πολύ
σημαντικό, μου το θύμισε ο Κώστας ο Μπριλάκις, είναι κάτι
τώρα που ήρθε και ο Κώστας να το ακούσει.
Επίσης
εγώ
έχω
προσκαλέσει
και
την
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και την ΑΜΑΝ, οι οποίοι είναι οι δύο
παρατάξεις οι οποίοι δεν έχουνε εκπροσώπηση στη
Διοικούσα, κάθε Πέμπτη η πρόσκληση θέλω να πιστεύω
Κώστα, την παίρνεις την πρόσκληση για τη Διοικούσα; Ο
Κώστας ο Φανουράκης σαν επικεφαλής και ο επικεφαλής της
ΑΜΑΝ και οι Πρόεδροι όλων των κλαδικών συλλόγων
παίρνουν παιδιά την πρόσκληση της Διοικούσας, πρώτον
αυτό, και όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας ξεχωριστά. Το
κάνουμε επί τούτου, γιατί μπορεί να θέλουν να βάλουνε
θέματα είτε ο Κώστας ο Ξυλούρης είτε ο Κώστας ο
Φανουράκης είτε ο οποιοσδήποτε και ουδέποτε θα αρνηθούμε
θέμα. Και ένα θέμα που εγώ ξέχναγα είπα στον Κώστα τον
Φανουράκη και ήρθε πραγματικά ο άνθρωπος και έκατσε με
τον Τσικαλάκη και συντάξανε γράμμα, το στείλαμε.
Δεν υπάρχει λογική αποκλεισμού και όποιο θέμα θέλει
είτε
ο
Ξυλούρης
είτε
ο
Φανουράκης
είτε
η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ να μπει, θα μπει και στη Διοικούσα και
στην Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
θέλεις να…

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Συνάδελφε

Φανουράκη

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να εξηγήσω τι θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σύντομα όμως, σύντομα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Επειδή ο καθένας πρέπει να συμμετέχει, εγώ το
πιστεύω αυτό, στο κάθε Όργανο, εγώ δεν είμαι στη Διοικούσα,
το καταλαβαίνω ότι μπορεί να σας καλύπτει, αν έρθουνε όμως
30 στη Διοικούσα δεν θα είναι Διοικούσα. Τι λέω εγώ, η
πρόταση μας ποια είναι; Αυτά τα θέματα που καλά το κάνει
που το κουβεντιάζει η Διοικούσα, εγώ δεν λέω, καλά το κάνει,
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θεωρώ όμως ότι τέτοια σοβαρά θέματα αντισεισμική
θωράκιση, ενεργειακό κ.λ.π., θα έλεγα πριν πάρετε την
απόφαση να το εξειδικεύσετε, καλό είναι, φρόνιμο, σκόπιμο,
να το κουβεντιάζουμε εδώ. Να δει το Όργανο, που είναι το
ανώτερο Όργανο, την κατεύθυνση και μετά να την
εξειδικεύετε. Να μην γίνεται το αντίθετο, που μπορεί για
παράδειγμα…
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
παιδιά.

Πρέπει να κάνει και το Προεδρείο ρε

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μα συγγνώμη εγώ απευθύνομαι σε αυτόν τον
Πρόεδρο όχι στον άλλο, εγώ μιλάω στο Όργανο, συμφωνώ
απόλυτα και απευθύνομαι εδώ και λέω ότι η Διοικούσα θα
πρέπει να της αναθέτουμε εμείς ότι πήραμε αυτή την
κατεύθυνση και εξειδίκευσέ την και όχι το αντίθετο που
γίνεται. δηλαδή τα κάνομε γιατί εμείς δεν τα κάνουμε και μας
λέει ότι κάνανε. Και δεν είναι σωστό να ερχόμαστε όλοι στη
Διοικούσα γιατί δεν θα μπορείτε να συνεδριάσετε. Και όπως
το ίδιο θα ήτανε, φαντάσου να ‘ρχοτανε εδώ άλλοι 300
συνάδελφοι,
δεν
θα
μπορούσε
να
συνεδριάσει
η
Αντιπροσωπεία.
Εγώ το βάζω όχι με το θέμα το διαδικαστικό, της ουσίας,
αυτό βάζω και την ευθύνη την έχει το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι μόνο το Προεδρείο
συνάδελφε, ένα λεπτό, ένα λεπτό, συνάδελφε ένα λεπτό. Μα
ένα λεπτό, συγγνώμη, συγγνώμη, το Προεδρείο διαχειρίζεται
μία διαδικασία, βεβαίως τώρα για παράδειγμα σήμερα έχουμε
ένα θέμα, το έχει φέρει το Προεδρείο, αλά εδώ είμαστε
οποιοδήποτε θέμα, οποιοσδήποτε συνάδελφος να το φέρει.
Σήμερα έχουμε ένα θέμα που το έχει φέρει το Προεδρείο,
υπάρχουν όμως και μια σειρά άλλων θεμάτων, εδώ είμαστε
φέρτε τα εσείς. Το κάθε θέμα συνάδελφοι θέλει ετοιμασία,
θέλει προετοιμασία, εδώ είμαστε, όποιος συνάδελφος θέλει ας
φέρει όποιο θέμα θέλει.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συγγνώμη να πω κάτι και εγώ τώρα Πρόεδρε.
Επειδή συνήθως τώρα λέμε για το Προεδρείο, το
Προεδρείο, γιατί ο καθένας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του;
Με το ζόρι κάθε φορά μαζευόμαστε, με το ζόρι να κάνουμε
απαρτία, με το ζόρι κάνουμε αυτό που θέλουμε και μετά την
κοπανάμε. Τι πρέπει δηλαδή, χωροφύλακες θέλετε; Ποιος
είναι αυτός ο οποίος έφερε μια έγγραφη πρόταση και
αρνηθήκαμε να την επεξεργαστούμε;
Εύκολη η κριτική, το Προεδρείο, το Προεδρείο, ο
Πρόεδρος, εμείς τι κάνουμε; Για γυρίστε πίσω συναδέλφισσα
να δείτε πόσοι πομείνανε στην αίθουσα, για γυρίστε πίσω να
δείτε. Ή τα κουτσομπολιά που γίνονται την ώρα που ό άλλος,
ούτε σεβόσαστε τον ομιλητή. Αυτά δεν μας νοιάζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το Προεδρείο, το Προεδρείο, θέλουμε έναν
χωροφύλακα πάνω από το κεφάλι μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όλοι έχουμε ευθύνη, όλοι.
Συνάδελφε Φανουράκη δύο λεπτά να προχωρήσουμε στο
επόμενο θέμα.
Όταν γινότανε η ψηφοφορία βάλαμε την
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
αποχώρησή μας, ήμουνα απέξω και άκουσα το συνάδελφο
Μπάκιντα και τη συναδέλφισσα τη Βρέντζου. Εμείς βάλαμε ένα
θέμα, το λύσαμε μετά επαναλαμβάνω.
Οι τοποθετήσεις όμως και των δύο συναδέλφων ήτανε
ποιοτικά διαφορετικές, απαράδεκτες για μένα, δεν τις
περίμενα, και θεωρούμε ότι ήτανε ένα σημαντικό τους
ατόπημα τουλάχιστον.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εξηγήσεις να δοθούν.
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τώρα,

να

το

Να συμπληρώσω. Μας έβαλαν θέματα
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
σεβασμού προς τη Βάννα, ο σεβασμός δεν εκδηλώνεται με
καλά λόγια όταν κάποιος πάει στο κατευόδιο. Ο σεβασμός
είναι…, δεν έπρεπε λοιπόν να μπουν τέτοια πράγματα
καθόλου…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
συνάδελφοι.

Πολλών

λογιών,

διαβάστε

τα

πραγματικά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ λέω να το κλείσουμε,
μην μπαίνουμε τώρα, είπα, είπες, ξείπες, πάμε τώρα
παρακάτω. Συμβαίνουν αυτά, πάμε παρακάτω.
ΘΕΜΑ 4 ο
Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή
Πάμε στο επόμενο θέμα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
γιατί στο τέλος θα μείνουμε τρεις εδώ.
Το επόμενο θέμα είναι έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις
προς τη Διοικούσα Επιτροπή, με βάση το άρθρο 4
παράγραφος 1 του κανονισμού, δεν έχουν υποβληθεί στο
Προεδρείο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης σχετικές
ερωτήσεις που απευθύνονται προς τη Διοικούσα Επιτροπή,
ως εκ τούτου δεν υπάρχει σχετικό έγκυρο ερώτημα και γι’ αυτό
δεν υπάρχει και θέμα για συζήτηση.
ΘΕΜΑ 5 ο
Λειτουργία – συγχώνευση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων στην Κρήτη
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Το τελευταίο θέμα της
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ημερήσιας διάταξης είναι, λειτουργία – συγχώνευση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην Κρήτη.
Το θέμα αυτό συνάδελφοι το φέρνει το Προεδρείο και
συγκεκριμένα εγώ. Θα σας κάνω μία σύντομη, ήδη σας έχω
στείλει μέσω e-mail…
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, θα προσπαθήσω να
είμαι συνοπτικός, δεν ακούγομαι; Πιο κοντά;
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Πιο κοντά και πιο αργά λίγο γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία εντάξει, δεκτό, δεκτό,
εντάξει.
Σας έχω στείλει ήδη ένα αρκετό υλικό που έχει να κάνει
με αυτή την ιστορία των συγχωνεύσεων των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών στην Κρήτη. Επειδή
των τελευταίο καιρό – θα κάνω μία σύντομη εισήγηση και μετά
θα σας διαβάσω ένα σχέδιο απόφασης – τον τελευταίο καιρό
υπάρχει μία έντονη φημολογία η οποία κυκλοφόρησε και στα
Μέσα
Ενημέρωσης
ιδιαίτερα
τις
γιορτές.
Πάλι
είχε
ξανακυκλοφορήσει το Πάσχα, αλλά τώρα έχει γίνει πιο έντονο.
Τι λέει αυτή η φημολογία; Να γίνει ένα υπερτέρας στην
Κρήτης, μια Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα ενώσει τους
πάντες και τα πάντα. Θα ενώσει τον ΟΑΝΑΚ, θα ενώσει τον
ΟΑΔΥΚ, θα αρπάξει την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, θα αρπάξει την
ΕΥΔΕ/ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ και θα τους κάνει ένα. Τώρα πως γίνεται
δημόσιοι υπάλληλοι να αρπαχτούν και να πάνε σε μια
Ανώνυμη Εταιρεία αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα και εν
πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο καλό θα είναι να το
δούμε και σαν Τεχνικά Επιμελητήρια.
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Ήδη επί του θέματος έχει τοποθετηθεί η ΕΔΜΥΔΑΣ
Ανατολικής Κρήτης, είναι απόλυτα αρνητική. Επίσης οι ίδιοι
υπάλληλοι των υπηρεσιών έχουν υπογράψει ένα κείμενο το
οποίο το έχουν στείλει παντού, Υπουργείο κ.λ.π. και είναι
αρνητικοί επίσης. Σας τα έχω στείλει αυτά, όποιος είχε τη
δυνατότητα του χρόνου να τα δει να τα έβλεπε.
Επίσης έχω κάνει και εγώ ο ίδιος διάφορες εισηγήσεις,
ότι αυτό δεν είναι σωστό και ότι θα δημιουργήσει μείζονα
προβλήματα. Ουσιαστικά συνάδελφοι κατά την προσωπική
μου γνώμη είναι ένα παιχνίδι που προέρχεται από τα δυτικά
της Κρήτης, μια διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με το πώς
θα ξεπεραστούν τα μεγάλα χρέη τα οποία έχει συσσωρεύσει
τόσο ο ΟΑΝΑΚ, όσο και ο ΟΑΔΥΚ. Ήδη αυτή τη στιγμή τα
χρέη είναι της τάξης των 7 εκατομμυρίων και φαίνεται ότι δεν
βλέπουν άλλο τρόπο να το ξεπεράσουν αυτό το ζήτημα.
Δεν θέλω να μακρηγορήσω, να σας διαβάσω ένα κείμενο,
το οποίο είναι και μια μορφή σχεδίου απόφασης. Ευχαρίστως
να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση και οποιαδήποτε
τοποθέτηση για να διευρύνουμε το θέμα, γιατί άμα κάτσω
τώρα και σας διαβάσω όλα τα κείμενα και τι λένε και οι
συνάδελφοι και τι λέει και η ΕΜΔΥΔΑΣ κ.λ.π., σίγουρα πάρει
πάρα πολύ χρόνο. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Διαβάζω λοιπόν ένα σχέδιο απόφασης το οποίο
περικλείει όλη αυτή την ουσία.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης έχει κάνει
επανειλημμένα
παρεμβάσεις
για
την
αναβάθμιση
και
ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών
ουσιαστικά στην Κρήτη, προκειμένου χρόνιες γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις και καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω της
διάρθρωσης των υπηρεσιών κεντρικών και περιφερειακών,
όπως είναι σήμερα, να ξεπεραστούν και να προχωρήσουν με
ταχύτερους ρυθμούς τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης,
του ΒΟΑΚ, του Αποσελέμη, το νέου Αεροδρομίου Καστελίου
κ.α.
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Για το λόγο αυτό 12 φορείς της Κρήτης, Τεχνικά
Επιμελητήρια, Οικονομικά Επιμελητήρια, Εμποροβιομηχανικά
Επιμελητήρια, Σύλλογοι Εργοληπτών κ.τ.λ., σε μία κοινή
σύσκεψη που έγινε στο Ρέθυμνο στις 8-6-2011, συνέταξαν και
απέστειλαν
κοινή
ανοιχτή
επιστολή
προς
τον
τότε
Πρωθυπουργό και στον τότε Υπουργό Υποδομών, στην οποία
μεταξύ άλλων αναφερόταν. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα.
Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο μακροχρόνιος
στόχος, δηλαδή να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκτέλεσης των
έργων κ.τ.λ., θα πρέπει να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες της
Προϊσταμένης Αρχής από τις κεντρικές υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδομών στην Κρήτη, έτσι ώστε να υπάρχει
ευελιξία και αμεσότητα στη λήψη των τεχνικών αποφάσεων.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς άλλη
καθυστέρηση είτε η σύσταση και λειτουργία των υποδομών
Κρήτης, τότε που υπήρχε αυτή η ιστορία, τώρα δεν υπάρχει,
είτε αν αυτό δεν είναι εφικτό για άλλους λόγους, την
ενοποίηση και ισχυροποίηση μέσω μετατάξεων των σημερινών
υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών στο Ηράκλειο, με
δομή: Προϊσταμένη Αρχή και τρεις Διευθύνουσες Υπηρεσίες με
αρμοδιότητες συγκοινωνιακά, υδραυλικά και αεροδρόμια.
Με το σχήμα αυτό και με αξιολογική στελέχωση θα
επιταχυνθούν
οι
διαδικασίες
ωρίμανσης
μελετών,
δημοπράτησης και υλοποίησης έργων, τα οποία εκ των
πραγμάτων
καθυστερούν
στην
γραφειοκρατία
του
πολυκερματισμού
των
αρμοδιοτήτων,
μεταξύ
πολλών
υπηρεσιών στην Αθήνα και στην Κρήτη, με φυσική συνέπεια
την καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων.
Θα παρακαλούσα την προσοχή σας. Έτσι το τελευταίο
χρονικό διάστημα η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου
Υποδομών, το τελευταίο διάστημα δηλαδή, πρόσφατα, στα
πλαίσια διοικητικής αναδιάρθρωσης της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, πρότεινε την
ίδρυση και λειτουργία της ΕΛΔΕ ΚΡΗΤΗΣ για πρώτη φορά, με
λειτουργία και Προϊσταμένης Αρχής στην Κρήτη, για την άμεση
λήψη των τεχνικών αποφάσεων και ανεξάρτητα τμήματα ανά
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τομέα συγκοινωνιακών, υδραυλικών και αεροδρομίων, αλλά
και χωρικά τμήματα διεύθυνσης έργων στις πρωτεύουσες των
νομών της Κρήτης.
Η πρόταση αυτή είναι η πλέον δόκιμη λύση για την
μελέτη και κατασκευή των έργων στην παρούσα φάση του
ΕΣΠΑ, καθώς συγκεντρώνει πλήθος πλεονεκτημάτων. Επίσης
έχει την αποδοχή όλων των φορών και της πλειονότητας των
πολιτικών της Κρήτης, απομένει μόνο η περαιτέρω ενίσχυση
της
υπηρεσίας,
με
τουλάχιστον
δέκα
μηχανικούς
υπερδεκαετούς εμπειρίας για τη λειτουργία της Προϊσταμένης
Αρχής.
Αντί των παραπάνω, συνάδελφοι ακούστε με λίγο, αντί
των
παραπάνω
που
επιτέλους
προτείνονται
στην
περιφερειακή οργάνωση του Υπουργείου Υποδομών και ήταν
χρόνιο αίτημα και του τμήματός μας, κάποιοι παράγοντες της
Κρήτης – εννοώ πολιτικοί παράγοντες – προωθούν την ίδρυση
ενός υπερφορέα με μορφή Α.Ε. και με την επωνυμία ΟΑΚ,
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Ανώνυμη Εταιρεία που θα
συγχωνεύσει τον ΟΑΔΥΚ, τον ΟΑΝΑΚ, την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, την
ΕΥΔΕ/ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ, δηλαδή θα συγχωνεύσει Ανώνυμες
Εταιρείες με δημόσιες υπηρεσίες. Παρά την πλήρη αντίθεση
όλων των υπαλλήλων των ΕΥΔΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ.
Όμως δεν προκύπτει από πουθενά ότι η ένταξη στο
αντικείμενο του ΟΑΚ Α.Ε., της μελέτης και κατασκευής του
ΒΟΑΚ, του ΝΟΑΚ, θα επισπεύσει τις διαδικασίες κατασκευής
των αντίστοιχων έργων, αφού ούτε μία στοιχειώδης
οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας δεν υπάρχει. Με τη μη
συμμετοχή δε του προσωπικού των ΕΥΔΕ της Κρήτης στο υπό
ίδρυση νέο σχήμα, θα δημιουργηθεί αγεφύρωτο κενό
ασυνέχειας, αδυναμία μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
Είναι σίγουρο δε τότε ότι θα δημιουργηθούν και ανυπέρβλητες
καθυστερήσεις. Έτσι με βεβαιότητα θα κινδυνέψουν να χαθούν
συγκεκριμένοι πόροι του ΕΣΠΑ που έχουν εγκριθεί και είναι σε
εξέλιξη απορρόφησης.
Σήμερα
στο
ΕΣΠΑ
–
έτσι
για
ενημέρωση
–
χρηματοδοτούνται και εκτελούνται έργα για μεν τον ΒΟΑΚ
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γέφυρες 93,3 εκατομμύρια που οδεύουν προς ολοκλήρωση.
Συμβασιοποιήθηκαν νέα έργα 97,3 και είναι για δημοπράτηση
άλλα 90,5. Δηλαδή σύνολο για το ΒΟΑΚ 281,1. Αντίστοιχα για
τον ΝΟΑΚ 133,3, γενικό σύνολο έργων στο ευρωπαϊκό δίκτυο
της Κρήτης 427,3.
Στην παρούσα φάση και μέχρι την ολοκλήρωση του
προγράμματος του ΕΣΠΑ το 2015, δεν υπάρχει ούτε
διαθέσιμος χρόνος για νέες τεχνικές και διοικητικές
προετοιμασίες, αλλά ούτε και διαθέσιμοι πόροι, καθώς αυτοί
του ΕΣΠΑ στενεύουν ασφυκτικά, γιατί το πρόγραμμα της
προσπελασιμότητας ήδη είναι σε υπερδέσμευση, over booking
της τάξης του 130%. Ήδη …
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Μα τι θα αποφασίσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
έχει το αποτέλεσμα.

Διαβάζω, θα έχει συνέχεια,

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Έχει δια ταύτα στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχει, έχει, σας κάνω ένα
ιστορικό για να καταλάβετε.
Ήδη οι άξονες προτεραιότητας του (…) και του Ταμείου
Συνοχής
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Ενίσχυσης
Προσπελασιμότητας έχουν υπερδέσμευση και το μόνο που
μένει είναι να ενταχθούν άμεσα και να δημοπρατηθούν
συγκεκριμένα έργα που έχουν ωριμάσει πλήρως και έχει ήδη
προτείνει τόσο η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, όσο και το Υπουργείο
Υποδομών. Παράλληλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και μία
ομάδα μελετών έργων που είναι σε εξέλιξη εκπόνησης και έχει
φτάσει στο στάδιο της οριστικής μελέτης για να μπορούν να
ενταχθούν και αυτά τα έργα σε πρόγραμμα χρηματοδότησης
τωρινό ή μελλοντικό.
Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα είναι μόνο ένα, ποια έργα
έχουν ώριμες μελέτες σήμερα ή το αργότερο στο προσεχές
τρίμηνο και εντασσόμενα μπορούν να ολοκληρωθεί η
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κατασκευή τους μέχρι το 2015, οπότε τελειώνει και το ΕΣΠΑ.
Αυτό είναι το ζητούμενο, τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
Η συγχώνευση των Οργανισμών ΟΑΝΑΚ, ΟΑΔΥΚ σε ένα
άλλο οργανισμό ΟΑΚ, μπορεί να κρίνεται ορθή και
επιβεβλημένη για τη βιωσιμότητά τους, αλλά με αρμοδιότητες
την ενιαία διαχείριση και εποπτεία των νερών της Κρήτης, την
ενιαία διαχείριση και λειτουργία των φραγμάτων της Κρήτης,
ακόμα και την ενιαία διαχείριση και εκμετάλλευση άλλων
δραστηριοτήτων σε επίπεδο Κρήτης. Προς τούτο είναι
απαραίτητο να εκπονηθεί άμεσα μελέτη σκοπιμότητας –
βιωσιμότητας για την επιτυχία του εγχειρήματος. Διαφορετικά
οι δύο Οργανισμοί και το αντικείμενό τους για τη διαχείριση
των νερών και το προσωπικό τους, θα πρέπει να ενταχθούν
ενσωματωθούν σε αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι όπου κατασκευάζονται
ειδικά έργα με ιδιαίτερες απαιτήσεις τεχνογνωσίας και
ταυτόχρονα χρόνου περαίωσης, απαιτείται ευελιξία και
αμεσότητα στη λήψη των τεχνικών αποφάσεων, πράγμα που
επιβάλλει την επί τόπου λειτουργία τόσο της Διευθύνουσας
όσο και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας, κατά τα πρότυπα της
ΠΑΘΕ ή της ΣΕΡΑ και άλλων, ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ κ.λ.π.
Για όλους τους παραπάνω λόγους – συναδέλφισσα τώρα
που είπες για τι συζητάμε – για όλους τους παραπάνω λόγους
αρνούμενοι συμφέροντα και υποθάλπτουσες τοπικιστικές
σκοπιμότητες του παρελθόντος, το τμήμα μας ΤΕΕ/ΤΑΚ
θεωρεί πως με τα σημερινά δεδομένα η πλέον εφικτή και
ρεαλιστική λύση είναι η συναίνεση των υπηρεσιών του
Υπουργείου ΒΟΑΚ και Αποσελέμη σε μία υπηρεσία
ΕΥΔΕ/ΚΡΗΤΗΣ, με αρμοδιότητες και Προϊσταμένης Αρχής με
τρία
τμήματα
κατασκευών
συγκοινωνιακά,
υδραυλικά,
αεροδρόμια και με χωρικά τμήματα κατασκευής (…)
πρωτεύουσες των νομών.
Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι επιτυγχάνεται η
ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας των τεχνικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών στην Κρήτη, έχοντας
αρμοδιότητες Προϊσταμένης και Διευθύνουσας Υπηρεσίας και
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προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα τα έργα και οι μελέτες
στην Κρήτη, τα μεγάλα έργα.
Αυτό είναι ένα σχέδιο απόφασης που είναι το ρεζουμέ
της υπόθεσης. Για να μην σας κουράζω περισσότερο θα έλεγα
να υποβάλλετε ερωτήσεις, να κάνομε έτσι μία συζήτηση, να
γίνουν και κάποιες τοποθετήσεις και στη συνέχεια αυτό το
σχέδιο με ενδεχόμενε προσθήκες να τεθεί στην κρίση του
Σώματος.
Ερωτήσεις, ποιος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει
οτιδήποτε, ξεκινάμε, Κουτσουμπού, Κασαπάκης, άλλος
συνάδελφος ή συναδέλφισσα; Μαυρογιάννης, Βρέντζου, άλλος
ή άλλη;
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Βρέντζου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι το σημείωσα, άλλος;
κλείνει
ο
κατάλογος
των
ερωτήσεων.
Ερωτήσεις,
Κουτσουμπού, Κασαπάκης, Μαυρογιάννης, Βρέντζου, άλλος;
Κλείνει λοιπόν ο κατάλογος, η συνάδελφος Κουτσουμπού, στο
μικρόφωνο.
Ίσως να το είπες στην αρχή, δεν το
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
κατάλαβα όμως. Αυτή η εισήγηση από πού μας ήρθε και πώς
ήρθε; Ποιοι την επεξεργάστηκαν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτό που διάβασα;
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Ναι.
Και το δεύτερον, αν όλα αυτά τα μεγάλα έργα και όλη
αυτή εν πάση περιπτώσει η δράση αυτών των υπηρεσιών,
ήταν σε αρμονία με το χωροταξικό σχεδιασμό. Προχθές η
Κλουτσινιώτη ανέδειξε ένα και το εξής, το μελετητικό γραφείο,
ότι ό,τι έγινε όλο αυτό το διάστημα δεν υποτασσόταν στο
χωροταξικό σχεδιασμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφος Κασαπάκης.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το ερώτημα το δικό μου…
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
συγγνώμη…

Οι περιφερειακές δηλαδή επιλογές, ζητώ

Το ζητούμενο είναι αν κατάλαβα καλά οι
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
αποφάσεις να παίρνονται από υπηρεσίες που να βρίσκονται
στην Κρήτη και όχι από υπηρεσίες που βρίσκονται στην Αθήνα
για την πιο γρήγορη απόφαση προγραμματισμό και εκτέλεση
του έργου. Αν είναι αυτό το ζητούμενο το οποίο έχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαυρογιάννης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ο

συνάδελφος

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ ήθελα πραγματικά να ρωτήσω τους
συντάκτες του κειμένου ποια ήτανε η θέση τους με την
λεγόμενη ΚΡΗΤΗ Α.Ε. πριν και τι άλλαξε τώρα, ένα είναι αυτό.
Και ένα δεύτερο, καλά Αντιπροσωπεία είμαστε, η
Αντιπροσωπεία πραγματικά δεν έχει άποψη που χωράει οι
πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει αυτά τα λεγόμενα
αναπτυξιακά έργα σε αυτή την Κρήτη στο να μην έχουμε
τίποτα και η συγκεκριμένη πολιτική που έχουμε σήμερα η
μνημονιακή. Που χωράει; Η Αντιπροσωπεία δεν θα έπρεπε να
κάνει μία αναφορά σε όλα αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στα έργα.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Την επιβραβεύουμε δηλαδή και απλά λέμε,
ρε παιδιά κάντε τον τάδε τρόπο για να γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για τα έργα;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συνολικά την πολιτική σήμερα απέναντι
στην Κρήτη, την όλη πολιτική που είχανε όλες οι
προγενέστερες σήμερα Κυβερνήσεις και η συγκεκριμένη
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σήμερα που έχει να υπερασπίσει ένα συγκεκριμένο τρόπο
μνημονίου, και ότι και αυτός ο τρόπος πάει να κάνει, τι πάει
να υπερασπίσει; Δεν βρήκε άλλον έναν τρόπο για τα 7
εκατομμύρια του ΟΑΝΑΚ, αλλά πάει να υπερασπίσει
συγκεκριμένες πολιτικές, να περάσει, να περπατήσει στην
Κρήτη και ποιες είναι αυτές; Δεν χωράει εκεί μία αναφορά και
καταγγελία αυτών;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Με κάλυψε στην ερώτηση μου, τέλος πάντων
αυτό.
Επειδή υπάρχει μέσα στα κείμενα τα οποία πήραμε,
υπάρχει μια αναφορά στην ΚΡΗΤΗ Α.Ε. ότι αν λειτουργούσε,
δηλαδή την βλέπουμε θετικά. Σε σχέση λοιπόν με αυτό που
ρώτησε και ο Αντώνης, ποια είναι η θέση μας, η θέση μάλλον
που προτείνει η εισήγηση σε σχέση με την Α.Ε.; Δηλαδή αν
αυτή τη στιγμή λέγανε ότι λειτουργεί η ΚΡΗΤΗ Α.Ε. θα λέγαμε
ναι να λειτουργήσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία. Λοιπόν συνάδελφοι,
να ξεκινήσουμε με ένα – ένα. Θα παρακαλέσω λίγο ησυχία
όμως μέσα από έναν αμοιβαίο προγραμματισμό να προκύψει
και ένα αποτέλεσμα.
Η εισήγηση από πού έγινε. Το θέμα αυτό συνάδελφοι
μας απασχολεί από το 2008 και είχε απασχολήσει και την
Αντιπροσωπεία εδώ και τη Διοικούσα Επιτροπή κατά καιρούς.
Ανέφερα ένα απόσπασμα ενός κειμένου που είχε προκύψει
από τις σύμφωνες θέσεις των Διοικουσών Επιτροπών των
ΤΕΕ και Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης που έγινε στο
Ρέθυμνο το 2011.
Ανεξάρτητα όμως από αυτό, ξέρετε περνώντας τα χρόνια
αλλάζουν και κάποια πράγματα. Πράγματι είχε δημιουργηθεί
μία προσδοκία επειδή η ΕΓΝΑΤΙΑ ενδεχομένως πήγε καλά,
είχε
χαρακτηριστεί
υπηρεσία
πολυτελείας,
παρότι
δημιουργήθηκε λοιπόν μία προσδοκία σε πολλούς από εμάς,
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δεν το κρύβω και σε εμένα, ότι ένα τέτοιο σχήμα με την έννοια
Υποδομές Κρήτης, θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για τα
θέματα της Κρήτης. Δυστυχώς οι Υποδομές Κρήτης έχουν
πεθάνει, δεν υπάρχουν πια, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει
σημασία. Δεν υπάρχουν πλέον και δεν υπάρχουν πλέον διότι
ενώ αυτοί που τους αναφέρανε και τις ονειρεύτηκαν, δεν τις
χρηματοδότησαν καν, ούτε καν έδωσαν το μετοχικό κεφάλαιο.
Άρα αυτό θεωρείται τελειωμένη υπόθεση.
Οι Υποδομές Κρήτης όμως δίνουνε μία προσδοκία, από
μηδενική βάση ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει κάτι, εάν
υπήρχε βέβαια και η βούληση και δεν γινότανε άλλα
πράγματα, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, άρα είναι τελειωμένη
υπόθεση, είναι νεκρή
υπόθεση. Αυτό που αναφέρει η
εισήγηση είναι μια αναφορά ενός εγγράφου του 2011 που
έλεγε, άμα δεν κάνετε αυτό που το λέγατε τότε, κάντε το άλλο.
Δεν λέει να το κάνετε τώρα, έτσι και αλλιώς τώρα έχει
τελειώσει.
Τώρα παίζεται άλλο θέμα συνάδελφοι, δεν ξέρω αν το
αντιληφθήκατε. Τώρα παίζεται ένα θέμα δημιουργίας ενός
υπεφορέα με την επωνυμία Α.Ε. η οποία θα πάρει τα πάντα.
Θα πάρει δημόσιους υπαλλήλους, ουσιαστικά γιατί θέλει να
αρπάξει; Είπα την έκφραση αρπάξει, γιατί θέλει να αρπάξει
την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, γιατί η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ έχει ψωμί συνάδελφοι,
έχει αντικείμενο, έχει…, σας ανέφερα κάτι νούμερα πριν, 300
τόσα εκατομμύρια έργα. Αυτές οι Ανώνυμες Εταιρείες
λειτουργούν στην λογική προγραμματικών συμβάσεων και στη
λογική λειτουργικών εξόδων και θα ‘ρθουν να πουν. Το 2012 η
ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ πλήρωσε 50 εκατομμύρια όσα πλήρωσε όλη η
Περιφέρεια συνάδελφοι προσέξτε το, δεν βγήκαμε να κάνουμε
ανακοινώσεις. Όσα πλήρωσε όλη η Περιφέρεια πλήρωσε μόνο
η υπηρεσία αυτή σε έργα και σε θέματα που έχει. Όταν λοιπόν
έρθει μία Α.Ε. και τα πάρει αυτά, το 10% θα είναι λειτουργικές
δαπάνες, δηλαδή σε ένα χρόνο θα αποσβέσουν τα χρέη τους,
να γιατί γίνεται αυτή η ιστορία. Θέλουν αν αρπάξουν το ψητό,
είναι απλό, δυστυχώς.
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Εγώ λοιπόν έχω προτείνει και σε πολιτικούς παράγοντες,
ένα λεπτό, έχω προτείνει και ο ίδιος…
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για εξήγησέ το λίγο Γιώργο τι εννοείς με τα
χρέη, θα έχουνε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να εξηγήσω τι εννοώ. Ο μεν
ΟΑΔΥΚ παρότι χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης
με 2 εκατομμύρια το χρόνο και παρά το ότι έχει έσοδα από
διαχείριση νερού στη Δυτική Κρήτη, γιατί πουλάει νερό ο
ΟΑΔΥΚ, έχει ένα έλλειμμα περίπου 3 εκατομμύρια.
Ο ΟΑΝΑΚ ξέρετε δεν χρειάζεται να κρίνω, εκλεχτοί
συνάδελφοι που είναι εκεί αγωνίζονται αλλά δεν έχουν να
πληρώσουν το μισθό τους, δεν έχουν να πληρώσουν το
ενοίκιό τους. Ένα κτήριο είχαν στην Αγίου Τίτου και τους το
έχουνε βγάλει στον πλειστηριασμό, αυτοί είναι πνιγμένοι.
Έρχονται πίσω από το άρμα λοιπόν του ΟΑΔΥΚ και λέει, αν
σωθείτε εσείς να σωθούμε και εμείς, αλλά πώς θα σωθείτε;
Αρπάζοντας τα έργα από τα τομεακά προγράμματα του
Υπουργείου. Και έρχονται και λένε, α, εσείς έχετε έργα; Φέρτε
τα εδώ και μαζί με αυτά ελάτε και εσείς για να μας
εξημερώσετε.
Λοιπόν εδώ μπαίνει ένα θέμα…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αυτό είναι φήμη ή είναι…
Τι φήμη; Όχι φήμη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι, κατεβαίνει στη Βουλή με τροπολογία, την
τροπολογία την έχω πάρει ήδη στα χέρια μου. Κατεβαίνει και
όχι μόνο κατεβαίνει έχει πάρει και εγκρίσεις αφ’ υψηλού.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δηλαδή ενώνει τα πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τα πάντα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στην Κρήτη δημιουργείται αυτό;
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Στην Κρήτη, μόνο στην
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Κρήτη.
Ενώνει τα πάντα και η τροπολογία υπάρχει, την έχω
πάρει εγώ στα χέρια μας.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για ξαναπές μας τα πάντα.
ΟΑΔΥΚ,
ΟΑΝΑΚ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, ΕΥΔΕ/ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ, αυτές οι τέσσερις, τι
είπατε; Αλλά εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, οι συνάδελφοι ήδη
έχουνε κάνει μία επιστολή την οποία σας την έστειλα με
υπογραφές, αν την είδατε. Ήδη έχουν κάνει μία επιστολή και
λένε, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτά, εμείς θέλουμε να
είμαστε μια ανεξάρτητη υπηρεσία που να υπάγεται στο
Υπουργείο Υποδομών κ.λ.π., όλοι οι υπάλληλοι, μηδενός
εξαιρουμένου έχουν υπογράψει.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εδώ είναι το θέμα, όχι, εδώ
είναι το θέμα πώς λοιπόν ένας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος
είναι μόνιμος και έχει συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα,
θα πάει σε μία Ανώνυμη Εταιρεία.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τώρα γίνεται; Δεν το ξέρετε ότι…
ΒΡΕΤΝΖΟΥ: Χρόνια γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι τώρα παίζεται αυτό,
στην ΕΓΝΑΤΙΑ πήγανε με απόσπαση.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
υπαλλήλους;

Ο

ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ

πέντε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιος;

χρόνια

δεν

δίνει
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ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ο ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν το γνωρίζω.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πώς δεν το ξέρεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν το έχω ακούσει.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Και η Νομαρχία το…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
απόσπαση.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Με

απόσπαση,

με

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είναι;

Το πρόβλημα ξέρεις ποιο

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι; Εγώ να πω
που είναι το πρόβλημα για εσάς τους εισηγητές όταν θα
συνεχίσουνε την ίδια πολιτική, πού είναι το πρόβλημα;
Πραγματικά, αφού αυτό το πράγμα…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
υπηρεσιών…

Οι

συνάδελφοι

των

Να πούμε ότι εγώ είμαι ΕΜΔΥΔΑΣ και
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
ενάντια στην απόσπαση…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
εκτός μικροφώνου)…, πού είναι το πρόβλημα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το πρόβλημα, ένα λεπτό, το
πρόβλημα που διατυπώνουν οι συνάδελφοι υπάλληλοι είναι
ότι δεν έχουνε εμπιστοσύνη σε αυτό το σχήμα. Σε ένα σχήμα
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χρεωκοπημένο, το οποίο χρωστά 7 εκατομμύρια ευρώ και δεν
έχει να πληρώσει μισθούς σήμερα, πως θα πας να
εμπιστευτείς εσύ την τύχη σου. Τι; Και αύριο μπορεί να
διαλυθεί, αύριο μπορεί να διαλυθεί.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
είναι σωστό;

Αν του δώσουνε προίκα 7 εκατομμύρια

Λοιπόν συνάδελφε να
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προχωρήσουμε όμως με τη διαδικασία.
Επομένως η εισήγηση αυτή είναι ένα προϊόν που δεν
προήλθε τώρα ξαφνικά, είναι μία ζύμωση που γίνεται κάποια
χρόνια και που εν πάση περιπτώσει το τελευταίο διάστημα
είχε εντατικοποιηθεί διότι ήδη η τροπολογία είναι στον αέρα
και σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα κατατεθεί στη Βουλή.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
καίρια.

Πρόεδρε να κάνω εγώ μία ερώτηση; Έτσι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε, ορίστε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
συμφωνούνε;

Οι συνάδελφοι του ΟΑΝΑΚ και του ΟΑΔΥΚ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για ποιο θέμα γι’ αυτό;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κοίταξε, όταν κάποιος είναι
μες στη θάλασσα και δεν έχει να σωθεί προφανώς είναι ότι
σου λέει προκειμένου να πνιγούμε ας βουτήξουμε με μια
σανίδα. Αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν μας απασχολεί
εμάς.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρετε δηλαδή αν…
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ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι ξέρω ότι συμφωνούνε,
έχουνε βγει στην τηλεόραση άλλωστε, αλλά αυτό είναι δικό
τους θέμα, εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θέλουμε να πάμε
σε αυτά τα σχήματα.
Τώρα, νομίζω ότι ξεκαθάρισα από πού προέρχεται η
εισήγηση. Είναι ένα προϊόν συναδέλφων αλλά και ζύμωσης
που έχει γίνει και στο Επιμελητήριο και γενικότερα, δεν έγινε
τώρα τελευταία. Και το θέμα είναι κατεπείγον με την έννοια ότι
η τροπολογία αιωρείται στον αέρα, όχι αιωρείται θα κατατεθεί.
Τώρα σε ότι αφορά τα μεγάλα έργα προφανώς τα μεγάλα
έργα δεν είναι όμως αντικείμενο της εισήγησης αυτό, τα
μεγάλα έργα θα πρέπει να χωροθετούνται στα πλαίσια ενός
γενικότερου χωροταξικού σχεδίου. Το ΒΟΑΚ παράδειγμα είναι
ένα αντικείμενο που πρέπει να μπεις το χωροταξικό της
Κρήτης και όχι μόνο να μπει γενικώς και αορίστως, αλλά να
μπει με χωροθέτηση, με συγκεκριμένη χρήση γης και
συγκεκριμένο εύρος. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε αν
θέλετε να το δούμε αλλά είναι άλλο θέμα από την εισήγηση,
δεν είναι το θέμα της εισήγησης αυτό. Ναι βεβαίως είναι θέμα
ότι θα πρέπει να χωροθετηθεί συγκεκριμένος, δεν έχει παντού
χωροθετηθεί, ναι βεβαίως.
Σε ότι αφορά ρώτησε ο συνάδελφος ο Κασαπάκης για τις
αποφάσεις στην Κρήτη, αυτό είναι το ένα σκέλος της
υπόθεσης, δηλαδή μέχρι τώρα και μέχρι σήμερα όλα
λαμβάνονται στην Αθήνα, δεν υπάρχει Προϊσταμένη Αρχή εδώ.
Εδώ υπάρχει μόνο εκτελέστε αυτό ή κάντε εκείνο. Τώρα έγινε
ένα οργανόγραμμα το οποίο βέβαια πάει στα σκουπίδια εάν
γίνει αυτός ο υπερφορέας, και το ζήτημα δεν είναι μόνο οι
αποφάσεις να λαμβάνονται στην Κρήτη, αλλά να λαμβάνονται
από αυτούς και από τις υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με
το θέμα. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η
λήψη των αποφάσεων, αλλά και η λειτουργία του υπερφορέα,
η Α.Ε. αυτή.
Τώρα, για την ΚΡΗΤΗ Α.Ε. είπαμε πριν ότι υπήρξε μία
προσδοκία πράγματι η οποία ξεφούσκωσε, τέλειωσε, πέθανε,
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δεν υπάρχει πλέον. Τίποτα μηδέν, πετάχτηκε στα σκουπίδια.
Αυτοί που την ονειρευτήκανε κάνανε…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στα χαρτιά, τελειώνει αυτή,
τελειώνει, η τροπολογία την καταργεί, πάει, τέλειωσε, δεν την
θέλουν αυτή, δεν τους βολεύει.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αυτή τη στιγμή πάντως υπάρχει.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει αλλά η τροπολογία
την καταργεί, διότι δεν τους βολεύει, θέλουν άλλο πράγμα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Έχει Δ.Σ. πάντως.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Έχει Δ.Σ. ένα χρόνο τώρα.
Ναι, χωρίς μετοχικό
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κεφάλαιο, χωρίς λειτουργία, χωρίς δραστηριότητα, τίποτα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Θα έπρεπε να μάθουμε κιόλας αν πληρώνονται.
Δεν
νομίζω
ότι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πληρώνονται, αλλά είπε ένας πολιτικός ότι είναι ένα
πουκάμισο χωρίς περιεχόμενο, τίποτα καμία παρέμβαση και
πεθαίνει τώρα αυτό, τελείωσε.
Νομίζω αυτές ήταν οι ερωτήσεις, τώρα αν κάποιος
συνάδελφος θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση ή αν θέλει να
διευκρινίσουμε κάτι άλλο.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή η συνένωση
αυτών των τεσσάρων υπηρεσιών γίνεται υπό την…, (δεν
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…, και γινόταν
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ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

μια δημόσια υπηρεσία που να συνενώσει αυτές τις τέσσερις
θα υπήρχε πρόβλημα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, θα μπορούσε να γίνει
ένα σχήμα, μισό λεπτό έχω εδώ και το οργανόγραμμα,
συγγνώμη η ΕΥΔΕ ΚΡΗΤΗΣ που λέμε, έχει ένα οργανόγραμμα
που λέει, τμήμα προγραμματισμού, τμήμα μελετών, τμήμα
κατασκευών, τμήμα κατασκευών Χανίων, τμήμα κατασκευών
Λασιθίου, τμήμα κατασκευών Ηρακλείου, τι το πιο ωραίο;
Τμήμα υδραυλικών, τμήμα συγκοινωνιακών, τι το πιο ωραίο;
Αυτό το σχήμα όμως θέλει κόσμο, θέλει 10 – 15 άτομα
επιπλέον, όποιος θέλει να πάει, αυτό είναι που λέμε εμείς
πλέον.
Άλλο; Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί
επ’ αυτού;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι εγώ θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βρέντζου.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Συγγνώμη…

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ορίστε,

συναδέλφισσα

Περίμενε κατάλογο, να ανοίξουμε κατάλογο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λεπτό.

Ένα λεπτό, ναι, ναι μισό

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Τοποθέτηση θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Βρέντζου.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ξυλούρης.

Για τοποθετήσεις, είπαμε
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Βρέντζου, Ξυλούρης, άλλος
συνάδελφος ή συναδέλφισσα τοποθέτηση; Σφακιανάκη, άλλος
ή άλλη;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
θέλεις και εσύ;

Βαϊλάκη σηκώνεις το χέρι ή όχι; Βαϊλάκη

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, Βρέντζου, Ξυλούρης,
Σφακιανάκη κλείνει ο κατάλογος, θέλει κανείς άλλος; όχι.
Συναδέλφισσα Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Συνάδελφοι πολλές φορές από αυτό το βήμα
έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και δυστυχώς δεν έχουμε
πάρει τις θέσεις που θεωρώ εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε, που
θεωρούσαμε τότε ως Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ ότι θα έπρεπε,
αλλά και ως ΑΜΑΚ ότι θα έπρεπε να έχουμε πάρει. Δηλαδή
μια σαφή θέση, σαφέστατη χωρίς όρους και ενδεχόμενες
προϋποθέσεις, ότι τα έργα τα δημόσια πρέπει να εκτελούνται
από τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και από καμία Α.Ε., η
οποία είναι πέρα από το καθεστώς των δημοσίων έργων, είναι
πέρα από το δημοσιονομικό έλεγχο και είναι με όλα αυτά τα
θέματα που έχουμε βάλει κατά καιρούς για την ΕΓΝΑΤΙΑ, για
την υπερχρεωμένη ΕΓΝΑΤΙΑ, για το υπέρογκο κόστος
κατασκευής και ας μην μιλήσω για της ατασθαλίες και όλο τα
υπόλοιπα που έχουνε βγει στην επιφάνεια.
Αυτή η θέση θα έπρεπε να ήτανε και μια θέση του
Τεχνικού Επιμελητηρίου σαφέστατη, συγκεκριμένη και παντός
καιρού, ανεξάρτητα από την όποια εταιρεία, από την όποια
μορφή, από την όποια συγχώνευση. Και θα το πάω και ακόμα
παραπέρα, αυτή τη στιγμή τα κέντρα λήψης μάλλον
αποφάσεων αυτών των υπηρεσιών, και θα έπρεπε να ήτανε
στην Περιφέρεια και όχι στο Υπουργείο. Έχουμε εδώ την
Περιφέρεια την αιρετή η οποία έχει αναλάβει από το
Προεδρικό της Διάταγμα να εκτελεί τα έργα, παντός είδους
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

έργα, με μεγάλες τεχνικές υπηρεσίες και με ένα αρκετό
προσωπικό, ίσως έχει με πλήρη επάρκεια αλλά με ένα αρκετό
προσωπικό. Και να αλληλο-λαμβάνονται εδώ οι αποφάσεις και
όχι πάνω στην Αθήνα.
Όσον αφορά τώρα αυτά τα…, επίσης είχαμε πάρει θέση
και τότε που ήτανε η δημιουργία της Α.Ε. και λέγαμε, ότι αυτό
θα οδηγούσε σταδιακά και σε πρόβλημα λειτουργίας των
υπηρεσιών και κυρίως της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ καταρχήν, αλλά και
άλλων τεχνικών υπηρεσιών, όπως επανέρχεται τώρα αυτό το
ζήτημα με την υπηρεσία αυτή, που σε καμία περίπτωση δεν
θεωρούμε ότι πρέπει φυσικά να διαλυθεί, έτσι να γίνει όλο
αυτό το θέμα αυτό. Και θα προσπαθήσω τώρα να αναφερθώ
στα κείμενα με βάση αυτό το γενικό σκεπτικό.
Στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρεται ότι – γι’ αυτό και
έκανα και την ερώτηση πριν – ότι ανάλογη συμφέρουσα
κατάσταση για τα έργα της Κρήτης θα ήτανε αν λειτουργούσε
άμεσα η εταιρεία ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Αυτό έρχεται σε
πλήρη αντιδιαστολή, δηλαδή μια εταιρεία αν υποθέσουμε ότι
έχει χρήματα μας βολεύει ή όχι, δηλαδή εδώ πρέπει να
είμαστε σαφείς. Επίσης λέει βέβαια ότι θα πρέπει να
τροποποιηθεί το καταστατικό της για να παίρνει και άλλα
έργα. Κάνουμε δηλαδή και πρόταση πως θέλουμε να
λειτουργήσει η ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., που ήδη από το καταστατικό
το οποίο έχουμε της ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει όλα τα
έργα, παντός είδους εκτός από
υδραυλικά, αλλά
οποιουδήποτε είδους, δηλαδή μπορεί να κάνει και το
αεροδρόμιο, μπορεί να κάνει και οτιδήποτε.
Ένα άλλο θέμα που μπαίνει εδώ σε αυτό το ενημερωτικό,
είναι η λειτουργία του ΟΑΚ, της εταιρείας τέλος πάντων ΟΑΚ
Α.Ε. και αναφέρει ότι θα ήτανε η ενοποίηση των δύο
εταιρειών, δηλαδή του ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ, συμφέρουσα,
προκειμένου να έχουμε μία ενιαία διαχείριση και εποπτεία των
νερών της Κρήτης. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή
έχουμε αυτή τη στιγμή τον ΟΑΔΥΚ ο οποίος ξεκίνησε
υποτίθεται να διαχειριστεί τα νερά. Μπήκε με διάφορες
τροποποιήσεις, ο μεσολαβητής, για να μην το πω διαφορετικά
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πιο άσχημα, να είμαι και λίγο κόσμια, μεταξύ των μελετητών,
των εργοληπτών κατά καιρούς και του δημοσίου. Ένα πράγμα
μεταξύ δημοσίου και όχι με μια πριμοδότηση πολλές φορές να
παίρνουν έργα για τη μισθοδοσία τους πληρωμένα και να
τρέχουν οι εργολάβοι. Διότι όλοι αυτοί οι εργολάβοι που πάνε
και κάνουνε τους πλειστηριασμούς των κτηρίων, τα έργα τους
κατά το δημόσιο είναι πληρωμένα, γι’ αυτό αναγκάζονται και
κάνουνε πλειστηριασμούς…
(αλλαγή κασέτας)
…από των δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών,
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
του στενού δημόσιου τομέα, για ποιο λόγο; Δηλαδή ποιος ο
λόγος ύπαρξης; Ή θα έχουμε ένα δημόσιο το οποίο θα είναι
στενό δημόσιο και θα έχει τον έλεγχο και θα έχει την επίβλεψη
και θα αναθέτει έξω στους ιδιώτες στα μελετητικά και
εργοληπτικά γραφεία όλα αυτά σύμφωνα με το πλαίσιο που
θεσμοθετείται. Ή δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξης. Και δεν
καταλαβαίνω γιατί τα νερά δηλαδή θα έχουνε μία ενιαία και
σωστή διαχείριση αν τα αναθέσουμε στην Α.Ε. Με τον ίδιο
λόγο που η ομάδα που περιβάλλεται όπως κατέθεσε στην
Αντιπροσωπεία, μάλλον κατέθεσε στη Διοικούσα γιατί δεν έχει
φέρει στην Αντιπροσωπεία τότε για τη διαχείριση των υδάτων,
ότι ορίζει ειδική γραμματεία του Υπουργείου για τη διαχείριση
των υδάτων, με ειδικό μετακλητό υπάλληλο ο οποίος κάθε
φορά που αλλάζει η Κυβέρνηση αλλάζει και αυτός και κατά τα
άλλα θέλουμε μία δημόσια διοίκηση και να έχουμε μία άποψη
για τα νερά και μια συνέχιση της κατάστασης.
Ένα άλλο που αναφέρεται εδώ στο ενημερωτικό
σημείωμα λέει. Η Προϊσταμένη Αρχή του νέου σχήματος που
θα είναι το Δ.Σ. της Α.Ε. και εφόσον στελεχωθεί από τοπικά
στελέχη όπως π.χ. το ορισθέν Δ.Σ. των υποδομών, εκτιμά ότι
θα είναι μικρής τεχνογνωσίας. Δηλαδή το Δ.Σ. της Α.Ε. θα
είναι μικρής τεχνογνωσίας, το Δ.Σ., τώρα το είδαμε αυτό; Και
σχετικής εμπειρίας για να λύσει τα θέματα.
Επίσης ένα άλλο, λέει ότι όταν όλοι υπάλληλοι δεν
επιθυμούν να μεταταγούν προφανώς από το δημόσιο σε
οργανισμό με την παραπάνω μορφή, υπό την αιγίδα της
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Περιφέρειας ή της Αποκεντρωμένης. Αυτή η εταιρεία δεν ξέρω
αν έχει την αιγίδα βέβαια της Περιφέρειας ή της
Αποκεντρωμένης, αλλά μας πειράζει αν η αιγίδα είναι η
Περιφέρεια ή η Αποκεντρωμένη και άμα είναι το Υπουργείο
που ήτανε η ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με το ΦΕΚ,
εποπτεύεται – διαβάζω συγκεκριμένα – εποπτεύεται από τον
Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, εποπτεύεται
δηλαδή από το Υπουργείο.
Επίσης εδώ, να δω λίγο στα συγκριτικά στοιχεία, θα το
πω και το σχέδιο απόφασης, αλλά θέλω να πω κάποια
πράγματα γι’ αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές μας έχει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχει ανάλυση πολύ τώρα, η
Περιφέρεια που είπες Πρόεδρος της εταιρείας ήτανε ο Γενικός
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γι’ αυτό γίνεται αυτή
η αναφορά.
ΒΡΕΝΖΟΥ: Εντάξει και άμα εποπτεύεται από το Υπουργείο
για μένα δηλαδή…, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ποιο είναι το
ζητούμενο. Εγώ αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε μια σαφή
θέση.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το σχέδιο απόφασης. Έχουμε
και λέμε για το σχέδιο απόφασης. Καταρχήν βάζει πάρα πολλά
θέματα που εμείς διαφωνούμε, αλλά θα πω και συγκεκριμένα
επισημάνσεις.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ λέει στην αρχή, έχει κάνει επανειλημμένα
παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και ανασυγκρότηση των
υπηρεσιών του Υπουργείου – θα το λέω Υποδομών για
συντομία – προκειμένου χρόνιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις
και καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Δεν είναι χρόνιες
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις. Είναι μία
επιλογή να έχουμε τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα σε μια
υπηρεσία της οποίας δεν της έχουμε δώσει το δικαίωμα να
είναι Προϊσταμένη Αρχή και δεν την χρηματοδοτούμε. Είναι
απλό, δεν έχει να κάνει…, δηλαδή γιατί έγιναν, γιατί έχουν
λυθεί αλλού οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις; Και με ενοχλεί

Συνεδρίαση 17

η

30

ης

Ιανουαρίου

2013

σελίς

76

αυτό το πράγμα με τη νομοθεσία να τη λέμε γραφειοκρατική
αγκύλωση, διότι έχουμε ένα πλαίσιο που ψηφίζουμε για τα
έργα και να διακρίνουμε ποιος είναι ο λόγος που δεν γίνονται
τα έργα.
Στην
επισήμανση,
λέει
δημιουργία
της
Γενικής
Γραμματείας που να κάνει και υδραυλικά. Εδώ έρχεται σε
αντίθεση με το κείμενο, υποτίθεται ότι η τεχνογνωσία έχει
μόνο στα συγκοινωνιακά, να πάρει τα υδραυλικά που τόσα
χρόνια τα έχει η Περιφέρεια και τα κάνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι…, (δεν αποδίδεται
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εντάξει, το υδραυλικό είναι ευρύτερο όμως από
ένα φράγμα που είναι η υπηρεσία του Αποσελέμη και τόσα
χρόνια το υλοποιεί το Υπουργείο Γεωργίας μέσω της ΥΕΠ που
είναι υπηρεσία της Περιφέρειας αυτή τη στιγμή έτσι;
Επίσης εδώ που λέει στην υποσημείωση ότι ήταν χρόνια
αίτημα του τμήματός μας και κάποιοι παράγοντες της Κρήτης
προωθούν την ίδρυση ενός υποφορέα. Δεν νομίζω ότι είναι
τόσο απλό να λέει το Τεχνικό Επιμελητήριο αυτή τη στιγμή ότι
κάποιοι παράγοντες της Κρήτης. Είναι μία μόνιμη σταθερή
πολιτική που γίνεται όλα τα τελευταία δέκα χρόνια
τουλάχιστον που θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, ότι προσπαθούμε
τις υποδομές να τις ξεπουλήσουμε και να τις δώσουμε σε
ευέλικτες μορφές Α.Ε. και να πάψουν να είναι δημόσιο αγαθό.
Τώρα αν και κάποιοι παράγοντες τυχαίνει και βοηθάνε σε αυτή
την κατεύθυνση είναι και αυτοί σε αυτή την πολιτική, δεν είναι
σε μια άλλη.
Επίσης άλλο ένα σημείο που το είχα θίξει και πιο πριν. Η
συγχώνευση των Οργανισμών ΟΑΝΑΚ, ΟΑΔΥΚ κρίνεται ορθή
και επιβεβλημένη για τη βιωσιμότητά τους. Οι ΟΑΝΑΚ και
ΟΑΔΥΚ δεν έχουνε κανένα λόγο να παίρνουνε αυτό το
αντικείμενο, το είπα και πριν. Ο ΟΑΝΑΚ και ο ΟΑΔΥΚ
μπορούν κάλλιστα και οι συνάδελφοι που δουλεύουν εκεί να
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πάνε στην Περιφέρεια και να είναι μία υπηρεσία δημόσια η
οποία θα εκτελεί τα έργα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Γι’ αυτό δεν θέλουν να πάνε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Δεν το συζητάμε αυτό, αυτό εννοείται, γι’ αυτό
δεν θέλουν να πάνε έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να προχωρήσουμε.
Επίσης εδώ στο άλλο σημείο, δεν είναι
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
αριθμημένα γι’ αυτό αναγκάζομαι και διαβάζω λίγο παραπάνω,
λέει λοιπόν. Απαιτείται ευελιξία και αμεσότητα στη λήψη
τεχνικών αποφάσεων. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε στη λήψη
τεχνικών αποφάσεων ευελιξία και αμεσότητα, πρέπει να
ζητάμε επιστημονικότητα, πρέπει να πάψουμε να είμαστε
πολιτικοί, είμαστε επιστήμονες και τεχνικοί. Την τεχνικά
κατοχυρωμένη σωστά λύση, δεν μπορώ δηλαδή αυτό το
ευελιξία στην επιστημονική θεώρηση των πραγμάτων.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εκεί έρχονται Ειρήνη σε αντίθεση η ευελιξία με
την…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ευελιξία δεν σημαίνει προφανώς εφαρμογή της
νομοθεσίας, διότι αλλιώς δεν θα το λέγαμε ευελιξία, πώς
αλλιώς; Δηλαδή λέμε έχουμε ένα πλαίσιο και πρέπει να το
εφαρμόσουμε.
Α, εδώ επίσης, αρνούμενοι συμφέροντα και τοπικιστικές
σκοπιμότητες του παρελθόντος, εντάξει επίσης διαφωνώ στο
πλαίσιο που είπα παραπάνω. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να
πούμε είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή Α.Ε. τα δημόσια
έργα είναι δημόσια αγαθά, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η
παιδεία και θα πρέπει να γίνουνε από ισχυρές δημόσιες
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ξυλούρης.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είχα φοβερό πονοκέφαλο, ο ταξικός εχθρός μου.
Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τα ωραιότερα
θέματα που έχουνε μπει στο Τεχνικό Επιμελητήριο, αυτό εδώ,
κατά τη γνώμη μου. Όχι με την…, ακριβώς από την αντίθετη
μεριά όμως που το βάζει αυτός. Θεωρώ ότι εδώ
συμπυκνώνονται και μπορούμε πραγματικά να πούμε τις
απόψεις μας ολόκληρη η πολιτική και η φιλοσοφία του
ανθρώπου. Από εδώ άμα ήτανε μια σοβαρή κουβέντα και
είχαμε κόσμος, αλλά πρέπει να παραιτηθεί και άλλος από τη
Διοικούσα να ξανάρθω να τον βάλουμε στο τέλος για να
κάτσουνε. Τέτοια θέματα εδώ θα φανεί ο καθένας τι ρόλο
παίζει. Από αυτό το θέμα νομίζω ότι θες δεν θες θα δείξει
ποιος είσαι και ο Πρόεδρος έδειξε, λέει πολύ καθαρά ότι είναι
ένας πολύ κλασσικός υπάλληλος που υπηρετεί την (…) τάξη
και τις μεγάλες εταιρείες.
Αυτό, μα δεν είναι ο μόνος, ξέρεις πόσοι τέτοιοι
υπάρχουνε; Θα σου πω εγώ, θα σου πω, ξέρεις πόσοι τέτοιοι
φέρελπις
μελλοντικοί
Πρόεδροι
Ανώνυμων
Εταιρειών
υπάρχουνε; Παναγία μου! Το αστικό σύστημα συνάδελφοι και
εσείς που διοικήσατε από τις παρυφές του συστήματος οι
Πασοκονεοδημοκράτες το ξέρετε καλά γιατί έχετε γευτεί τους
καρπούς των παράνομων τρωκτικών όλοι σας. Ξέρετε πολύ
καλά τι σημαίνει κρατική διοίκηση και πως πετάει τα κανίτσια
Θεόδουλε, ξέρετε πολύ καλά. Εμείς όμως και τώρα να τα
πούμε σοβαρά.
Από αυτό το βήμα καταδικάζουμε με όλες μας τις
δυνάμεις, με ότι δύναμη έχουμε τα σωθικά μας, αυτά τα
τρωκτικά που απομυζούνε με πρόσχημα τα δημόσια έργα
απομυζούνε τον πατέρα σου, τον πατέρα μου, τον αδελφό σου
και τον φιλιότσο σου. Και εδώ αν είχαμε χρόνο θα έπρεπε
πραγματικά να πούμε τι είναι δημόσιο έργο ρε παιδιά, τι είναι
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μεγάλο, μικρό. Στην Ινδοκίνα για παράδειγμα που η φτώχεια
είναι που ούτε μπορούμε να φανταστούμε, δηλαδή βλέπεις την
αφόδευση για πάει στην παραλία περπατάει 80 χιλιόμετρα
επιφανειακά και έχουνε από τα μεγαλύτερα έργα στον κόσμο
για την παροχή υπηρεσιών στον κόσμο για καλλίμορφες και
καλλίγραμμες κυρίες του διεθνούς Τζετ Σετ. Και σου λέει μα
είναι μεγάλο έργο ρε φίλε να το κάνουμε.
Για μας δημόσιο έργο είναι εκείνη η εγκατάσταση, αυτό
το κτήριο το οποίο θα έχει αντικειμενικό σκοπό να εξυπηρετεί
τις ανάγκες των εργαζομένων. Τίποτα άλλο, έτσι απλά όπως
σας το λέω. Οτιδήποτε δεν εντάσσεται σε αυτή τη φιλοσοφία
δεν είναι δημόσιο έργο, είναι ευκαιρία για πλουτισμό. Και όταν
λέω τις ανάγκες βάλτε όποιες θέλετε, σωματικές, υγείας,
παιδείας, διασκέδασης, ελεύθερου χρόνου κ.λ.π. Για μας είναι
π.χ. τώρα πολύ σοβαρό θέμα να κάνεις μία βιβλιοθήκη,
μπορεί να γελάσουν άλλοι, παρά να κάνεις ένα τουριστικό
θέρετρο 8 αστέρων, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση είναι
να πλύνει σεντόνια.
Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι δημόσιο έργο, για
μας είναι κορυφαίο γεγονός, το αφήνω γιατί είναι για λόγους
συντομίας.
Δεύτερον, προσέξτε τώρα να δείτε. Για να μην λέω
πολλά, ο ΟΑΝΑΚ, ο ΟΑΔΥΚ, ΝΟΑΚ, ΒΟΑΚ, ΚΡΗΤΗ Α.Ε.,
δώστε ότι όνομα θέλετε αρκεί να έχει δίπλα ένα Α.Ε. Εκεί
μέσα κρύβονται όλα τα λιακόνια του συστήματος. Λιακόνι είναι
η μικρή σαύρα που έχει δηλητήριο και εκεί μπαίνουνε τα πιο
καλοπληρωμένα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, τα οποία
πληρώνονται αδρά, το είπε η συναδέλφισσα, χοντρά λεφτά,
ταξιδάκια εις τα Βρυξέλλας, για να έρχονται μετά να πήζουνε
τους αγροίκους δογματικούς, έχουμε δημοκρατία τώρα,
κάνουμε και έργα. Αυτά τα λιακονάκια είναι πάρα πολλά και
εδώ μέσα και έχουνε περάσει πολλοί από εδώ και τους θρέφει
το…, γιατί παράξενο σου φαίνεται; Και με εκείνα όπως είναι οι
Προέδροι και γίνονταν οι Γραμματείς της Περιφέρειας και
Υπουργοί και…, ήντα είναι θαρρείς γκαλονόμοι; Είναι τα
υψηλόβαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού φίλε και αυτές
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είναι οι αλήθειες. Τώρα αν σας πειράζει δεν έχω πρόβλημα
εγώ. Εκεί μέσα έχουνε εκτραφεί τα πιο επικίνδυνα λιακόνια και
συνεχίζουνε να τα εκτρέφουνε και προσέξτε όχι τυχαία και
λέω, η πρόταση που φέρνει ο Πρόεδρος είναι στη λογική, να
γίνει αυτός Πρόεδρος μιας εταιρείας, αυτό θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα σοβαρά το λες τώρα;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Αυτή είναι η γνώμη μου αυτή λέω εγώ, ήντα θες;
Εγώ λέω τη γνώμη μου πες μου εσύ τι θες. Διότι το να λες να
μην γίνει μια εταιρεία και να γίνει η άλλη με τη μορφή την
άλφα ή την βήτα και θα στο αποδείξω γιατί είναι έτσι, αν δεν
το ήθελες κατά τη γνώμη μου λέω, κατά τη γνώμη μας, θα
έπρεπε να πεις τι έπρεπε να γίνει, να υπάρχει ένας δημόσιος
φορέας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτό λέω.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πού το είπες; Στο χοντρό φλιτζάνι, και αυτό το
λες ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ κ.λ.π.
Ο οποίος τι να κάνει όμως, προσέξτε. Να έχει σαν στόχο
αντικειμενικό, όχι τοπικά κριτήρια κ.λ.π., πώς με ποιο τρόπο
θα υλοποιήσει τις ανάγκες, με ποιο κριτήριο όμως; Προσέξτε,
να κάνει αναγκαία χρήσιμα φθηνά ασφαλή, προσβάσιμα έργα
τα οποία να είναι λαϊκή περιουσία. Και ρωτάω τώρα εγώ, ο
ΒΟΑΚ που είσαι τώρα εσύ, πρώτα – πρώτα δεν υπάρχει τόσα
να χρόνια και έχουνε σκοτωθεί τόσες χιλιάδες ανθρώποι.
Έπρεπε να έχετε παραιτηθεί μόνο που είστε εκεί πέρα, να το
φωνάζετε σαν τους σκύλους, αλλά δεν μιλάτε γιατί αυτός είναι
ο ρόλος σας.
Ο ΒΟΑΚ για παράδειγμα αν θα γίνει ξέρετε ότι θα τον
κάνει μία Ανώνυμη Εταιρεία που θα κονομήσει του κόσμου τα
λεφτά και δεν θα βασιστούνε σε αυτό που ήτανε παλιά που
αρχίσανε με τα ΣΔΙΤ, που πολλοί ερωτοτροπούσανε στο χώρο
της διανόησης της αριστερής με την ΣΔΙΤ, ξέρεις είναι ωραία
συνεργασία, μετά από το ΣΔΙΤ ξέρετε που περάσανε; Στην
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απευθείας παραχώρηση, δηλαδή μπες μέσα κάνε ότι
γουστάρεις, κάνε τη δουλειά σου και άμα βαρεθείς φύγε. Αυτή
είναι η απευθείας παραχώρηση και έτσι δουλεύουνε κύριοι και
το ξέρει και το κόμμα που τον έχει εκλέξει και το άλλο κόμμα
που ήτανε πριν. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και το ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι και
συμπεθέροι. Το αεροδρόμιο που θα κάνουνε έχουνε…, ποιος
σου το είπε πως δεν υπάρχουνε; Το αεροδρόμιο το κάνουνε
με απευθείας παραχώρηση, ξέρετε τι σημαίνει αυτό μια που
είμαστε τεχνικοί; Άκουσε να δεις τι είπε ο εκπρόσωπος του
ΤΕΕ, το είπε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Εμείς λέει το
Τεχνικό Επιμελητήριο, να σας πούμε πως θα γίνει το έργο,
δηλαδή έτσι ή αλλιώς ή έτσι, τα άλλα δεν μας αφορούνε. Λέω
καλός ρουφιανάκος είσαι, αυτό του είπαν να πει αυτό είπε.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν λέει αυτό, αυτό το λέει ο
μελετητής, ο οποίος μελετητής προσέξτε και σας το δηλώνω
υπεύθυνα, δεν υπάρχει μελέτη για το αεροδρόμιο. Αν βρεθεί
κανείς να μου το πει ότι υπάρχει εδώ, υπάρχει ένας πάκος
σελίδες που δεν λέει τίποτα, είναι μία επιστημονικοφανής
μπούρδα, εγώ έτσι την αποκάλεσα, αλλά αυτή θα είναι η βάση
για να κάνουνε οι διάφοροι λύκοι τα έργα. Και μπαίνει το
ερώτημα, εμένα με ρωτάς καλιά έχεις να σε δαγκάσει το
ντόμπερμαν ή ό λύκος; Εγώ δεν θέλω ούτε τον ένα, ούτε τον
άλλο. Ούτε Α.Ε., ούτε Ο.Ε., ούτε ΟΑΔΥΚ, ΟΑΝΑΚ, όλα αυτά
είναι κατασκευάσματα των μεν του Μητσοτάκη και το άλλο του
Κεφαλογιάννη για να βάλει τους δικούς του ανθρώπους μέσα.
Αυτό είναι όλη η ιστορία και η ΚΡΗΤΗ Α.Ε. για ποιον νομίζετε
ότι έγινε; Για να βάλει εδώ πέρα τα δικά του κουλούκια, τα
οποία μπορεί να μην του έκατσε να ήθελε να του αλλάξει
όνομα και λοιπόν τι άλλαξε; Ή αν δεν γίνει αυτό και κάνει ένα
άλλο σχήμα, το θέμα είναι ρε παιδιά ότι το σύστημα είναι το
ίδιο, καταλάβετε το. Δεν γίνεται αλλιώς είμαστε 8 νομάτοι,
όμως αυτή είναι η ουσία του θέματος, ότι πίσω από
οποιοδήποτε πρόσχημα, ορολογία, μέθοδο, διαδικασία,
πρόσωπα, κρύβονται πάντα τα ίδια άτομα, οι ίδιες φαμίλιες, οι
ίδιο κατασκευαστικοί όμιλοι. Γι’ αυτό βλέπετε και τους
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εργολάβους τους δικούς μας τους κακομοίρηδες και θα πάνε
όλοι φυλακή. Οι συνάδελφοί μας, γιατί ψέματα το λέω; Εγώ
δεν είμαι εργολάβος, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, αλλά οι
περισσότεροι απ’ ότι ξέρω στενάζουν κάτω από απίστευτα
προβλήματα από τις τράπεζες και θα πάνε φυλακή.
Δεν θέλω να πω περισσότερα, εγώ καταψηφίζω και την
υφιστάμενη κατάσταση που υπάρχει. καταψηφίζω και αυτό
που προτείνουνε διότι να μπει από την από πίσω μπάντα το
λυκόσκυλο και προτείνων να πούμε το εξής. Εδώ πραγματικά
να το κάνουμε, να κάνομε μία σοβαρή κουβέντα σε μια
βδομάδα, σε δέκα μέρες και να πούμε, ήντα θέμε εμείς το
Τεχνικό Επιμελητήριο να γίνει στην Κρήτη; Ποιες είναι οι
προτεραιότητες, πώς και με ποιες διαδικασίες. Διότι οτιδήποτε
άλλο κατά τη γνώμη μας και να ψηφίσουμε μπαίνει εκ του
πονηρού. Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Α, και κάτι άλλο, παρακαλώ το Προεδρείο την επόμενη
φορά επειδή εγώ συμμερίζομαι την ευαισθησία ιδιαίτερα του
Γιάννη να μου επιτρέψεις, πραγματικά επειδή το λέει
συνέχεια. Την επόμενη φορά ρε παιδιά φέρτε μας έναν
κατάλογο ρε παιδιά, ποιοι έρχονται εδώ πέρα σε αυτό το
διαολόργανο που είμαστε δηλαδή. Εγώ ρε Πρόεδρε και
Αντιπρόεδρε, εγώ δηλαδή θεωρώ ότι μας προσβάλουνε με τη
στάση τους οι συνάδελφοι. Δηλαδή δεν είσαι εσύ κορόιδο και
εγώ και ο άλλος που ερχόμαστε εδώ. Δεν το καταλαβαίνω ρε
παιδιά αυτό το πράγμα δηλαδή, θέλω να μας φέρεις έναν
κατάλογο και να τους δημοσιεύσουμε ότι είναι απαράδεκτοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν το θέσαμε και…
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έγινε έναν χρόνο τώρα που έχει γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δυο φορές το έχουμε κάνει,
δυο φορές.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Να ολοκληρώσω Πρόεδρε. Καλά το κάνατε
παρόλο που τότε λάθος πήραμε απόφαση, αλλά από εδώ και
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πέρα την επόμενη φορά φέρτε σας παρακαλώ, είναι άδικο
αυτό που ζητάω τώρα; Δηλαδή θεωρώ ότι κάπου καταντάει
δηλαδή πρόκληση. Να φέρετε σας παρακαλώ την επόμενη
φορά τον κατάλογο των ανθρώπων που δεν έχουνε έρθει,
όσες φορές δεν έχουν έρθει κα να τους καταγγείλουμε όλοι
μας εδώ. Δεν με ενδιαφέρει από πού είναι, ότι είναι
απαράδεκτοι και ότι σε τελευταία ανάλυση κοροϊδεύουν
αυτούς που τους ψηφίσανε. Υιοθετώ την άποψη του Γιάννη σε
αυτό το σημείο.
Σας ζητώ την επόμενη φορά, θερμή παράκληση, να
φέρετε εδώ τα στοιχεία δηλαδή, γιατί εμείς που καθόμαστε
εδώ δεν είμαστε κορόιδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η συναδέλφισσα Σφακιανάκη
και μετά είχε ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος Μπριλάκις και ο
συνάδελφος Πασχαλίδης.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Εγώ δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω, δεν
ξέρω τι λέει, δεν θυμάμαι.
Λοιπόν, συμφωνώντας με όλα όσα είπε η Ειρήνη θέλω
να προσθέσω δυο – τρία πράγματα ακόμα. Αυτή η πολύπλοκη
και πολύπλευρη και για όλα τα ζητήματα τοποθέτηση δεν
μπορεί να περάσει από εδώ για πάρα πολλούς λόγους. Που
τους εντόπισε η Ειρήνη, δεν μπορεί να κάτσουμε τώρα εδώ να
πούμε ούτε για τον ΟΑΝΑΚ, ΟΑΔΥΚ τι θα γίνει, ούτε συνολικό
πακέτο. Προσωπικά πιστεύω ότι ό,τι και να πούμε μικρό ρόλο
θα παίξει. Επειδή όμως όπως είπα και στο προηγούμενο θέμα
καλό είναι να καταγράφεται κάτι ότι είπαμε και αφού η
συγκυρία σήμερα βοηθάει μπορούμε να ξαναπούμε αυτό που
έχει πει όντως πάνω από δυο ή τρεις φορές η Διοικούσα και
που είναι, θέλουμε την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και θέλουμε να αποκτήσει
και Προϊσταμένη Αρχή. Αυτή ξέρει, έχει την εμπειρία, αυτή
μπορεί να τελειώσει γρήγορα τα έργα και αφήστε τα πειράματα
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και τις αηδίες και μέχρι εκεί και τελειώσαμε. Η Αντιπροσωπεία,
το ΤΕΕ/ΤΑΚ για άλλη μια φορά.
Αυτή είναι η πρότασή μου, ναι, δηλαδή από όλο αυτό το
τεράστιο
κείμενο
να
ξεχωρίσουμε
με
βάση
την
επιχειρηματολογία που είπε η Ειρήνη – που συμφωνώ – και
ένα – δυο πράγματα που θα πω ακόμα να συμπληρώσω,
μπορούμε αυτά που έχει πει η Διοικούσα, ότι δηλαδή
στηρίζουμε την ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, αυτή πρέπει να κάνει το ΒΟΑΚ
και πρέπει να αποκτήσει και Προϊσταμένη Αρχή και να
πάψουμε να λέμε για αγκυλώσεις και να ξαναπούμε, μα
ακούτε ή δεν ακούτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ησυχάστε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ησυχία

συνάδελφοι,

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Βάζοντας και το στοιχείο – Αντώνη εγώ δεν
μπορώ να μιλήσω – να πούμε και αυτό που είπε η Ειρήνη, ότι
και όλο αυτό το προτείνουμε γιατί μέχρι τώρα με το να μην
έχουμε Προϊσταμένη Αρχή και χρηματοδοτήσεις, εσύ το είπες
Αντώνη αυτό, γι’ αυτό δεν προχώρησε ο ΒΟΑΚ, πολύ απλό και
τέλος, τίποτα από όλα τα άλλα.
Σίγουρα δεν μπορούμε να βγούμε από εδώ να πούμε ότι
κάτι που πιθανόν το υποψιαζόμαστε, προσωπικές φιλοδοξίες
και τοπικιστικοί παράγοντες δεν μπορεί να βγει να το πει το
ΤΕΕ. Σίγουρα δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα πρόταση για
ΟΑΝΑΚ και ΟΑΔΥΚ που λέμε τόσα χρόνια και στο τέλος άκρη
δεν βγήκε. Πάντως να πω για όσους δεν το ξέρουν, ότι όταν
ήρθε ο ΟΑΝΑΚ να ζητήσει στήριξη για να μην τον διαλύσουν
πέρυσι – πρόπερσι πότε ήταν στη Διοικούσα, τους είπαμε. Να
σας στηρίξουμε και να προτείνουμε να ενταχθείτε στην
Περιφέρεια, τους ήθελε ο Αρναουτάκης τότε. Και είπανε δεν
θέλουμε αυτό.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Είναι πιο λίγα μπικικίνια.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Θέλω όμως να πω ένα πράγμα ακόμα, το
οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τι δουλειά έχετε να
θέλετε να ανακατευτείτε με το αεροδρόμιο. Δηλαδή
πραγματικά τι δουλειά έχετε, θα μπορούσε κανείς να δώσει
δυο ερμηνείες. Η μία είναι ότι εννοείτε και θέλετε ότι το
αεροδρόμιο να γίνει ως δημόσιο έργο, το οποίο τότε να το
πούμε καθαρά. Το άλλο είναι ότι αν το πούμε συσκοτίζουμε
την πραγματικότητα, γιατί το αεροδρόμιο δεν είναι μόνο που
δεν έχει μελέτη. Είναι ότι έχει βγει ως πακέτο έργου
παραχώρησης, όπου μέσα από τα τεύχη δημοπράτησης λέει
ότι, αυτός που θα πάρει το έργο, αν βρεθεί ποτέ κανείς να
πάρει το έργο, θα κάνει και τις μελέτες και λέει και κάτι άλλο
το οποίο είναι εξωφρενικό. Ότι την επίβλεψη θα την κάνει ο
λεγόμενος ανεξάρτητος – μα άκου δα Βαϊλάκη γιατί είναι
ενδιαφέρον αυτό και μπορεί να μην έχεις ξανακούσει – λέω
κάτι που είναι ενδιαφέρον μα το Θεό. Ξέρεις τον ανεξάρτητο
μηχανικό; Ε, αυτό λέω τώρα.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ωραία, ωραία, αφήστε λοιπόν να το εξηγήσω
και ακούστε το γιατί αύριο θα το ακούσετε απέξω.
Λέει λοιπόν ότι η επίβλεψη του έργου παραχώρησης θα
είναι από τον ανεξάρτητο μηχανικό, όπως είχανε και όλα τα
μεγάλα έργα παραχώρησης μέχρι τώρα. Οι αυτοκινητόδρομοι,
το Ρίο, τα Σπάτα κ.λ.π. Τι είναι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός;
Είναι κάποιοι που πιστοποιούνται με τα νεοφιλελεύθερα
πρότυπα
ως
κατάλληλοι,
δηλαδή
κάποια
ιδιωτικά
μεγαλογραφεία, και λέει μέσα τα ίδια τα τεύχη δημοπράτησης,
ότι θα τον προτείνει, αυτός που θα του παραχωρηθεί το έργο,
θα τον αποδεχτεί αυτός που παραχωρεί το έργο. Τι έγινε
λοιπόν πριν από λίγες μέρες μόνο στην Αθήνα; Καταγγέλθηκε
και γράφτηκε πως συμπεριφέρθηκε ο Ανεξάρτητος Μηχανικός
στα έργα παραχώρησης των οδικών έργων στην Αθήνα που
είναι σταματημένα και πως ενώ ήτανε σταματημένα ο κόσμος
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πλήρωνε διόδια. Γινόταν αυτά τα κινήματα να μην
πληρώνουνε διόδια, σήμερα τους έχουμε καταλογίσει με τα
δικαστήρια άπειρα ποσά να πληρώσουν και ταλαιπωρείται ο
κόσμος και τα έργα δεν γίνονται και σκοτώνονται. Ο
Ανεξάρτητος Μηχανικός γι’ αυτά τα έργα είχε ήδη
πιστοποιήσει και είχαν πληρωθεί οι κατασκευαστικές για
κομμάτια έργων που δεν είχαν κάνει ποτέ.
Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και το λέω
γιατί μην λέμε έτσι απλά ότι βάλε μου και μία Διεύθυνση
αεροδρομίων,
γιατί
πρέπει
να
κάνεις
ολοκληρωμένο
συλλογισμό του ότι και να πεις το ξαναλέω ή το αεροδρόμιο το
θέλουμε μόνο αν γίνει ως δημόσιο έργο. Αφήνω τις άλλες
παραμέτρους τώρα που εγώ έχω επισημάνει εδώ και που δεν
συμφωνώ, αλλά ως προς αυτό ή αλλιώς τι πας και το
γυρεύεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αυτό.

Να

σου

απαντήσω

σε

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε, απάντησε.
Επιτρέπετε μια μικρή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
απάντηση πριν μιλήσει ο συνάδελφος Μπριλάκις.
Δεν το γυρεύει κανένας, αλλά να σας πω κάτι; Καταρχήν
να πω ένα ρεζουμέ. Δεν ζητάμε να γίνει καμία Ανώνυμη
Εταιρεία. Και συνάδελφε Ξυλούρη εγώ αν ήθελα να γίνω
Πρόεδρος δεν χρειαζόταν να φέρω το θέμα στο Τεχνικό
Επιμελητήριο. Οι διαδικασίες το να εξελιχθείς και να
ανελιχθείς στα δρώμενα είναι άλλες, όχι διαφανείς, από πίσω
είναι.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έτσι μπράβο. Άρα λοιπόν
θα έπαιξα όπως παίζουν άλλοι, ξέρεις τι θα έκανα; Άλλο
παιχνίδι παίζεται.
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Πάμε, τώρα, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Το ζητούμενο
λοιπόν, η εισήγηση μπορεί να είναι μακροσκελής και σε
κάποια σημεία μπορεί να μην έχει κατανοηθεί και πλήρως,
είναι απλή. Βάζει ένα δίλημμα, τι θέλουμε; Θέλουμε έναν
υπερφορέα σε μορφή Α.Ε. μέσα διάφοροι σχετικοί, άσχετοι
κ.λ.π. ή θέλουμε μία αμιγώς δημόσια υπηρεσία; Αυτό είναι το
ζητούμενο, δεν υπάρχει άλλο ζητούμενο. Τώρα αυτή η
δημόσια υπηρεσία…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θέσουμε, την πρότασή σας.

Να

το

θέσουμε,

να

το

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να το θέσουμε. Αυτό μόνο.
Τώρα το ζητούμενο περί
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αεροδρομίου που είπε η Βάννα είναι το εξής. Ξέρετε ποιος
κάνει την προετοιμασία των φακέλων και όλα τα σχετικά για το
αεροδρόμιο; Μία υπηρεσία η οποία έχει έδρα Αθήνα και
ασχολείται με το δρόμο Κόρινθος – Πάτρα. Αυτή η υπηρεσία
ασχολείται, για ποιο λόγο ρε παιδιά;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ιδιώτες ασχολούνται αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτή η υπηρεσία πληρώνει
συμβούλους και κάνουν τα υπόλοιπα, γιατί να τα κάνει αυτά;
γιατί; Και να σας πω και λεπτομέρειες; Ευχαρίστως εδώ να τα
ξεδιπλώσουμε όλα, όλα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, αν δείτε τι
σχεδιασμούς κάνανε, πήγανε και φυτεύανε κάτι κόμβους στα
Αγριανά όταν υπάρχει κόμβος στο Καστέλι και κάτι
σαχλαμάρες και κάτι αηδίες, άνθρωποι που αλλού ήρθανε να
μελετήσουν άλλα.
Το νόημα ποιο είναι; Ή κάνεις μια ισχυρή υπηρεσία στην
Κρήτη που να τα έχει όλα και που θα την ενισχύσει κιόλας,
από παντού θα την ενισχύσει και θα γνωμοδοτεί, και θα
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αποφασίζει για όλα. Αυτό είναι το νόημα αυτού του
πράγματος, δεν είναι κανένα άλλο νόημα, δεν γυρεύει κανείς
αεροδρόμια, τι είναι τρελός είναι; Το νόημα ήταν, κάνεις μία
ισχυρή υπηρεσία και λες, έχω Προϊσταμένη Αρχή εδώ, έχω
τμήμα
υδραυλικών,
τμήμα
συγκοινωνιακών,
τμήμα
αεροδρομίων. Αυτό είναι μια άποψη.
Τώρα διαδικαστικά να πω κάτι ή να μιλήσουνε οι
συνάδελφοι και μετά. Εδώ αναπτύσσει πάρα πολλές
λεπτομέρειες που είναι λογικό κάποια πράγματα να
παρανοούνται. Ευχαρίστως εάν υπάρχει ένα άλλο κείμενο, πιο
συνοπτικό, πιο λιτό, είπαμε το δίλλημα είναι ένα, θέλουμε Α.Ε.
ή θέλουμε δημόσια υπηρεσία; Αυτό είναι τίποτα άλλο.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
φεύγουμε.

Αυτό

το

έχουμε

λύσει

χρόνια

τώρα,

δεν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, τώρα όμως που η
τροπολογία κρέμεται και πηγαίνει και ίσως να μην την
προλάβουμε κιόλας…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να το πούμε, είμαστε ενάντια δεν το συζητάμε
αυτό, είμαστε ενάντια.
Ωραία, υπάρχει κάποιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κείμενο που να πούμε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο λέει ότι δεν
συμφωνεί με αυτό τον φορέα και θέλει μια δημόσια υπηρεσία;
Πέντε, έξι, εφτά, οχτώ σειρές; Εδώ είμαστε, απλά.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, αν έχετε κάποιο
κείμενο ή αν θέλετε υπάρχει και η άλλη άποψη. Ακούστε,
υπάρχει και μια άλλη άποψη. Επειδή, μισό λεπτό, επειδή…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Για κείμενο δεν μιλάμε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι, επειδή το πράγμα
θέλει δουλειά, ενδεχομένως και να μην μπορούμε να
καταλήξουμε σε ένα κείμενο απόψε. Υπάρχει και η δυνατότητα
μιας και η τροπολογία είναι στον αέρα και μπορεί να
κυκλοφορήσει αύριο – μεθαύριο, να παραπεμφθεί το θέμα στη
Διοικούσα που είναι πιο ευέλικτο σχήμα, να συζητηθεί στη
Διοικούσα.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Αυτή η ευελιξία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να βγει ένα κείμενο
Διοικούσας, αλλιώς παιδιά θα ξανάρθουμε εδώ και θα λέμε
ωραία λόγια και η τροπολογία θα έχει ψηφιστεί.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μια στιγμή, μια στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ψηφιστεί και μην μου πείτε μετά…

Εγώ

το

λέω,

θα

έχει

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μια στιγμή, ένα λεπτό, ένα λεπτό.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορούμε; Μπορούμε;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μπορούμε να αποφασίσουμε πάρα πολύ καλά
εδώ θέματα που είναι λυμένα για μας χρόνια τώρα. Τα θέματα
αυτά είναι, θέλουμε αυτό που είπαμε το δημόσιο να εκτελεί τα
δημόσια έργα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σωστά ναι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Και δεν θέλουμε, στηρίζουμε το να μην
καταργηθεί και να μην συγχωνευτεί η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ με όλους
αυτούς τους οργανισμούς κ.τ.λ. Δυο απλά, αυτά δεν
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συμφωνούμε; Ωραία, μπορούμε λοιπόν χρησιμοποιώντας το
κείμενο της ΕΜΔΥΔΑΣ που το έχει στείλει, ξεκινώντας, μόνο
αλλάζοντας την τελευταία παράγραφο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάτσε της ΕΜΔΥΔΑΣ λες,
περίμενε, περίμενε, της ΕΜΔΥΔΑΣ.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μάλλον προσθέτοντας να είναι πιο σαφές, ότι
δεν θέλουμε να καταργηθεί, αν δούμε το κείμενο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το κείμενο της ΕΜΔΥΔΑΣ
είναι διάφορα καταρχήν.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, το κείμενο εντάξει να το διαβάσω και να
δούμε αν πρέπει να αλλάξει.
Λοιπόν λέει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι ακούστε λίγο.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
εξαγγελίες για τη συγχώνευση δύο δημόσιων υπηρεσιών
ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ/ Ύδρευσης Ηρακλείου – Αγίου
Νικολάου, με δύο Α.Ε. ΟΑΝΑΚ και ΟΑΔΥΚ με εντελώς μάλιστα
διαφορετικό τεχνικό αντικείμενο σε μια νέα εταιρεία, Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία ΟΑΚ Α.Ε.
Η μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία των Α.Ε.
καταμαρτυρεί ότι λειτουργούν με αμφισβητούμενη διαφάνεια
έξω απ το δημόσιο λογιστικό έλεγχο, με ειδικό προνομιακό
νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής των έργων, στοιχίζουν
πανάκριβα στον ελληνικό λαό με τα υπέρογκα λειτουργικά
τους έξοδα και με το αυξημένο κόστος των έργων που έχουν
εκτελέσει μέχρι τώρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι λειτουργικές διοικητικές
δαπάνες του έτους 2010 της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με το
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δημοσιευμένο ισολογισμό του ’10 με 250 υπαλλήλους στο
τέλος του ’10, Είχε λειτουργικά έξοδα 58 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων αντίστοιχα με
2.713 υπαλλήλους είχε λειτουργικά έξοδα 96 εκατομμύρια
ευρώ. Σαφέστατα προκύπτει ότι το λειτουργικό κόστος της
ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε. είναι πέρα του εξαπλάσιου του αντίστοιχου
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
Το διαβάζω ως έχει και μετά θα αλλάξουμε φυσικά.
Πάγια θέση της ΕΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης είναι, ότι οι
υποδομές θα πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να
υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να σχεδιάζονται και να
υλοποιούνται από ισχυρές αναβαθμισμένες δημόσιες τεχνικές
υπηρεσίες.
Με βάση τη θέση μας αυτή, είναι προφανές ότι είμαστε
αντίθετοι στη δημιουργία της ΟΑΚ Α.Ε.
Πιστεύουμε ότι η δημιουργία της εταιρείας αυτής δεν
οδηγεί σε πλήρη κατάργηση μόνο των ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ
Ύδρευσης Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, αλλά συμπαρασύρει
σε διάλυση και άλλες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, όπως και
μικρά και μεσαία μελετητικά και κατασκευαστικά γραφεία σε
επίπεδο περιφέρειας, με τραγικές συνέπειες για το ντόπιο
δυναμικό.
Για το λόγο αυτό σας ζητούμε να επανεξετάσετε το ρόλο
και την προοπτική των δύο παραπάνω υπηρεσιών,
ενδυναμώνοντας
τον
στα
πλαίσια
της
περιφερειακής
ανάπτυξης και να μην προχωρήσετε στη δημιουργία μίας νέας
εταιρείας στο πρότυπο της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
Θεωρώ ότι κομμάτια από αυτά με σαφέστατη αναφορά
στο τέλος ότι θωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει και να
ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ αναλαμβάνοντας και ρόλο
Προϊσταμένης Αρχής, θεωρώ ότι μπορεί κάλλιστα να φύγει ως
απόφαση της Αντιπροσωπείας, άμεσα λόγω του επείγοντος
του θέματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
άλλο;

Δεν είναι το ίδιο κείμενο το
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ποιο κείμενο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τα προηγούμενα.
Εγώ δεν βλέπω, α, να πείτε, να πείτε αν
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
υπάρχει κάτι που διαφωνεί, εγώ θεωρώ το ίδιο ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το ζητούμενο είναι αυτό δεν
υπάρχει άλλο ζητούμενο.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ακριβώς, λέμε όχι στην Α.Ε. το να παραμείνει η
ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και να έχει και ρόλο Προϊσταμένης Αρχής.
Νομίζω ότι αυτό άμεσα τη στιγμή που γίνεται διαβούλευση και
που υπάρχει αυτό το θέμα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
σημεία…

Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, να είναι τα τρία

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι δεν εννοώ να φύγει, δεν είναι και θέμα να
φύγει ακριβώς το ίδιο, το πλαίσιο εγώ λέω, τη λογική. Δηλαδή
θεωρώ ότι πρέπει να φύγει άμεσα λόγω του επείγοντος και
επειδή όντως συζητιέται αυτό το θέμα και θεωρώ ότι πρέπει
να πάρουμε θέση σήμερα, να πούμε, θεωρούμε ότι πρέπει να
έχουμε, ας μην βάλουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να βάλουμε τον
ισολογισμό ή οτιδήποτε. Ας φύγει το παράδειγμα, ας φύγει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
εκτός μικροφώνου)…, γιατί πραγματικά είναι μία προσπάθεια
που έχει και θετικά χαρακτηριστικά.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εντάξει.
Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά τα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
οποία λες, αλλά (…) για παράδειγμα ο ΣΑΤΕ που ήρθανε,
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κατεβάζανε και μας δίνανε παραδείγματα από την ΕΓΝΑΤΙΑ
και…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να μην τον ακούς τον ΣΑΤΕ Πέτρο γιατί σε
παραπλανά.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μα η ΕΓΝΑΤΙΑ χρωστάει 1,2 δις από τη Βουλή
στοιχεία μιλάμε τώρα δεν λέμε έτσι, δεν είναι εκεί το θέμα,
θέλετε να φύγει το παράδειγμα; Εγώ να το αποσύρω το
παράδειγμα, το να βάλουμε όμως…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Η ουσία, ακούμε την ουσία.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Η ουσία είναι η πρώτη παράγραφος που λέει για
τις εξαγγελίες, η δεύτερη που λέει ότι μέχρι τώρα η λειτουργία
λέει αυτό και άρα εμάς μας βάζει σε αμφισβήτηση θέλετε να
πείτε, πέστε σε αμφισβήτηση. Ότι οι υποδομές θα πρέπει να
έχουνε δημόσιο χαρακτήρα και άρα είμαστε αντίθετοι με αυτή
τη δημιουργία. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία νομίζω πρέπει να
παραμείνει και από ‘κει και πέρα να πούμε ότι δεν θέλουμε να
δημιουργηθεί η νέα εταιρεία, θέλουμε να παραμείνει η
λειτουργία της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, ενισχύοντας μάλιστα και με ρόλο
Προϊσταμένης Αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μία παρατήρηση. Η πρώτη
παράγραφος…, συγγνώμη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ότι ο λόγος είναι ότι δεν είχαμε Προϊσταμένη
Αρχή χρηματοδοτήσεις που δεν προχώρησαν τα έργα.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Α, και αυτό μπορεί να μπει ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό, η πρώτη
παράγραφος του σχεδίου απόφασης δέστε την, την
παράγραφο αυτή που λέει, έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα
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η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών πρότεινε την
ΕΥΔΕ ΚΡΗΤΗΣ, αυτό δεν είναι το ζητούμενο;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εννοείς να βάλουμε στην πρόταση που λέω εγώ
να παραμείνει η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ την πρόταση του ΥΠΟΜΕΔΥ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι όπως διατυπώνεται εκεί,
αφού είναι πρόταση του Υπουργείου πλέον.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Για δώσε μου να δω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:Η πρώτη παράγραφος.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
Υπουργείου.

Εννοείς

να

στηρίξουμε

την

πρόταση

του

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, αυτό προτείνει.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ε, στην ουσία δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα
με αυτό, δίνει ρόλο Προϊσταμένης Αρχής, τώρα αν
δημιουργήσει τμήματα ανεξάρτητα αυτό είναι δευτερεύον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Χωρίς να γίνει αναφορά όμως…
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μην μπούμε στη διαδικασία των τμημάτων.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Ε, ναι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει.
Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε, νομίζω ότι
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
μπορεί να προστεθεί εκεί ότι στηρίζουμε την πρόταση του
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αλλάξει σωστό και αυτό.

τέλος

ΤΟΥ

πάντων,
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μπορεί

να έχει

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ρε παιδιά, λειτουργία της ΕΥΔΕ Κρήτης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Της ΕΥΔΕ ΚΡΗΤΗΣ…
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Μπορεί να έχει…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, με λειτουργία και Προϊσταμένης Αρχής στην
Κρήτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ειρήνη θα σε παρακαλέσω
κάνει δυο – τρεις επισημάνσεις στα κείμενα αυτά να τα
συμπεράνουμε στο τέλος, να μιλήσουν και οι άλλοι
συνάδελφοι και να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε στο
τέλος.
Ο
συνάδελφος
Μπριλάκις,
κάνε
δυο
–
τρεις
επισημάνσεις, τι μπαίνει, τι βγαίνει, τι δεν βγαίνει κ.λ.π.
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ: Πειράζει που θα ξεφύγω λιγάκι από τα θέματα
που συζητάτε;
Προχθές διάβαζα σε μια εφημερίδα και το λέω τώρα γιατί
με ενοχλούν οι ταμπέλες, παίρνουμε μία ταμπέλα και όποιος
είναι κάτω από την ταμπέλα είναι κακός. Λέω, με ενοχλούν οι
ταμπέλες, οποιαδήποτε ταμπέλα, ΚΚΕ, Α.Ε. ότι θέλεις, από
κάτω δεν ξέρεις αν είναι πάντα το κακό ή πάντα το καλό.
Προχθές διάβαζα σε μια εφημερίδα ότι ένας Εισαγγελέας
στην Αμερική, Εισαγγελείς στην Αμερική είναι με ψήφο όπως

Συνεδρίαση 17

η

30

ης

Ιανουαρίου

2013

σελίς

96

ξέρετε, ψηφίζονται, εκλέγονται. Ονόματι Μπαράρα της Νέας
Υόρκης, κατάφερε να βάλει λουκέτο στην αρχαιότερη τράπεζα
της Ελβετίας, η οποία είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία. Το
φαντάζεστε; Στο φορολογικό παράδεισο που λέγεται Ελβετία,
η πιο αρχαία τράπεζα που δεν καταδέχθηκε να γίνει Ανώνυμη
για να μην πει ότι εγώ δεν έχω ευθύνη με την προσωπική μου
περιουσία στις καταθέσεις σας που θα τις φυλάσσω ας πούμε
ως κόρη οφθαλμού, και παρέμεινε Ομόρρυθμη Εταιρεία. Αυτή
λοιπόν ιδρυθείσα το 1741 αυτής της τράπεζας της έβαλε
λουκέτο, διότι κάνανε κομπίνες. Κακή όχι επειδή ήτανε
Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος ή Α.Ε. αλλά επειδή αυτοί
κάνανε κομπίνες. Τι κομπίνες κάνανε; Όπως ξέρετε οι
Αμερικανοί φορολογούμενοι είχανε παλιούς δεσμούς με το
φορολογικό
παράδεισο
που
λέγεται,
τον
παλιότερο
φορολογικό παράδεισο που λέγεται Ελβετία, γιατί έχουνε τώρα
γίνει πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι φορολογικοί
παράδεισοι στον κόσμο.
Και έτσι εγώ ακούω Α.Ε., ακούω αυτά, δεν νομίζω ότι
είναι κάτι που μπορεί να με εκφράσει και να μου εγγυηθεί. Θα
σας πω και κάτι άλλο. Επί χούντας καθιερώθηκε ο Επίτροπος,
ο οποίος είναι άσχετος με τα έργα και είναι μόνο εμπόδιο
στους ελέγχους που κάνει. Ότι και να κάνουμε ο Επίτροπος.
Κάνει ουσιαστικό έλεγχο; Ξέρει; Ξέρει την ορολογία; Μπορεί
να διαβάσει ένα λογαριασμό, μια μελέτη; Μετά από όλες αυτές
τις λέξεις που λέμε εδώ πέρα δεν υπάρχει η λέξη ποιότητα.
Θέλουμε ποιότητα;
Τίποτα άλλο, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που
ανακατέψαμε εδώ πέρα που να κάθομαι και εγώ να λέω όπως
η Ειρήνη σε αυτό συμφωνώ, σε αυτό διαφωνώ, θα πω και εγώ
τη δική μου ιστορία θα σας κουράσω, δεν πειράζει, άσε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Πασχαλίδης.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι το θέμα των Ανωνύμων
Εταιρειών ήτανε μια ιστορία που δημιουργήθηκε τις
περασμένες 10ετίες. Και ο λόγος που οδήγησε στη δημιουργία
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των Ανωνύμων Εταιριών ήτανε ότι αφού φτιάξαμε ένα δημόσιο
στην Ελλάδα αντιπαραγωγικό, υδροκέφαλο με ένα λογιστικό
που δημιουργούσε εμπόδια, λέει ας το παρακάμψουμε τώρα
να φτιάξουμε ευέλικτες Ανώνυμες Εταιρείες να κάνουμε τη
δουλειά μας. Και αυτό ήτανε το μεγάλο λάθος.
Το μεγάλο λάθος είναι ότι, αφού παραδεχθήκαμε ότι
φτιάξαμε ένα δημόσιο αντιπαραγωγικό, υδροκέφαλο, δεν ξέρω
τι ότι χαρακτηρισμούς μπορεί να του βάλει κανείς, δεν
στραφήκαμε στο να το βελτιώσουμε, γιατί να έχουμε ένα μη
ευέλικτο δημόσιο; Να το κάνουμε ευέλικτο. Δεν χρειαζόμαστε
Ανώνυμες Εταιρείες για να διατηρήσουμε ένα δημόσιο το
οποίο δεν εμπιστευόμαστε να μας κάνει τη δουλειά. Το λέω
αυτό γιατί πραγματικά έχω αλλάξει άποψη προσωπικά, γιατί
ήμουνα από αυτούς που πίστευα ότι έπρεπε να γίνουνε
Ανώνυμες Εταιρείες για να τρέξουνε τα έργα, για να γίνουνε
πιο γρήγορα, να γίνουνε πιο καλά, να μην υπάρχουν
καθυστερήσεις. Κατάλαβα όμως με τα χρόνια και με την πείρα
μου ότι αυτό ήτανε και το λάθος, αυτό ήτανε και το λάθος της
Ελλάδας της χρεωκοπημένης σήμερα. Δεν χρειαζόμαστε αυτά,
αντιθέτως χρειαζόμαστε δημόσιο τομέα, ευέλικτο, ισχυρό,
ανθρώπους με αξιοπρέπεια, με δύναμη και με πυγμή που να
ελέγχουνε το σύστημα.
Άρα λοιπόν η προσωπική μου γνώμη είναι, ότι δεν
χρειάζονται Ανώνυμες Εταιρείες, είναι μια τελείως λάθος
απόφαση ότι παρακάμπτω κάτι αλλά αν χρειάζεται να το
διορθώσω, που χρειάζεται. Κατά τη γνώμη μου το δημόσιο
χρειάζεται γκρέμισμα και ξαναφτιάξιμο και μάλιστα χρειάζεται
μια τελείως άλλη αντίληψη. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, τι είναι
αυτό που είναι το λάθος, αλλά εγώ ας πούμε δεν μπορώ να
καταλάβω γιατί εν μέσω κρίσης το 2010 την μια Περιφέρεια
που είχε η Κρήτη που δεν ήτανε αιρετή, δεν ξέρω τι ήτανε,
είχε έναν Γενικό Διευθυντή και σήμερα έχουμε δύο
Περιφέρειες με 9 Γενικούς Διευθυντές. Δεν ξέρω αν αυτό
βελτίωσε στην ευελιξία ή απλώς έβαλε 9 ανθρώπους να είναι
Γενικούς Διευθυντές και άλλους τόσους Τμηματάρχες. Οι μισοί
Τμηματάρχες στην Περιφέρεια είναι Τμηματάρχες χωρίς
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υφιστάμενο, χωρίς υπάλληλο, δηλαδή αυτό φτιάχνουμε. Ε,
αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το υπερασπιζόμαστε. Όμως
δεν μπορούμε και να παρακάμπτουμε τις αδυναμίες του μέσω
άλλων δομών, δεν χρειάζεται, είναι καταστροφικό.
Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με την άποψη ότι δεν
χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα, χρειαζόμαστε δημόσιο τομέα.
Έναν άλλο δημόσιο τομέα όμως που το χαρακτηριστικό του θα
είναι η ευελιξία. Εγώ λέω, γι’ αυτό υπάρχουνε, η
ανταγωνιστικότητα έχει σχέση με την ευελιξία, αν κάνεις ένα
δυσλειτουργικό πράγμα που δεν σου επιτρέπει να κάνεις τη
δουλειά σου, απλώς δεν κάνεις τη δουλειά σου.
Λοιπόν, πρέπει να στηρίξουμε δημόσιο τομέα, ισχυρό,
αλλά όχι αυτό που έχουμε σήμερα. Κάτι άλλο, γκρέμισμα και
ξαναφτιάξιμο. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος
θέλει να τοποθετηθεί; Ο συνάδελφος…, λοιπόν έλα Αντώνη.
Συνάδελφοι
πραγματικά,
Κωστή,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
πραγματικά ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ του
δημόσιου τομέα κανένα πρόβλημα, είμαι και υπάλληλος του
δημοσίου μην αγχώνεστε. Αλλά νομίζετε ότι αυτή, όλες αυτές
τις δομές τις κάνουνε για ποιο λόγο τη μια δημόσιο, την άλλη
Α.Ε.; Εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή γιατί το
ξεχνάμε αυτό και λέμε ότι δεν ξέρω. Την μια φτιάξανε ένα
υδροκέφαλο δημόσιο για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους
στόχους, τα ίδια συμφέροντα. Ξαφνικά αποφάσισαν ότι αυτά
τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται με αυτό που είχαν φτιάξει
και ήθελαν να φτιάξουν τις Α.Ε. για να εξυπηρετήσουν τα ίδια
συμφέροντα. Στο τέλος το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δεν θα
αλλάξει το αποτέλεσμα γιατί εξυπηρετούν το ίδιο συμφέρον
και αυτό το συμφέρον όταν θα θέλει θα την αλλάξει τη δομή.
Αλλά η σύγκλυση είναι μία, δεν είναι, πραγματικά το να λέμε
και καμιά φορά θέλω ένα δημόσιο, μα και το δημόσιο το
φτιάξανε για να εξυπηρετεί πάλι τα συμφέροντά τους.
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ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Μια ποιο συμφέρον εξυπηρετεί;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιο συμφέρον εξυπηρετεί;
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ναι.
Συγγνώμη άμα δεν έχουμε καταλάβει
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
ακόμα όλα αυτά τα πράγματα σήμερα σε αυτή τη χώρα ποια
συμφέροντα εξυπηρετούν, πραγματικά…, δεν εξυπηρετούν το
δικό μου. Φαντάζομαι και κανενός από εδώ πέρα, γιατί δεν
είναι κανείς από εδώ πέρα κανείς καπιταλίστας. Δεν είστε τα
μεγάλα συμφέροντα εργολαβικά, να τα πούμε τα μεγάλα
συμφέροντα ποια εξυπηρετούνε στον τεχνικό κόσμο; Τα
μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα, να το πούμε και με όνομα;
Λέγε με Μέγα, λέγε με όπως θέλεις, γιατί αν πω το όνομα
μπορεί να βρεθώ στα κανάλια ότι μπορεί να πάθει ο
άνθρωπος κανένα βήχα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Περιμένετε, αν πω το όνομα μπορεί να
πάθει γρίπη και να βρω τον μπελά μου.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ θα πω το όνομα.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι γιατί αν πάθει γρίπη θα βρεις τον
μπελά σου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να προχωρήσουμε τώρα,
εντάξει.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άρα λοιπόν τα συμφέροντα τα ίδια. Εγώ
θέλω να καταλήξω, πραγματικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχία.
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: …δεν υπάρχει θέμα.
Να βγάλουμε μία ανακοίνωση να τα καταδικάσουμε όλα
αυτά, να τα καταδικάσουμε, αλλά μήπως δεν θα πάμε να τους
πούμε ότι κύριοι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα; Οι δικές σας
πολιτικές είναι επιζήμιες, στην Κρήτη ήτανε επιζήμια, γιατί;
Είτε την κάνετε Α.Ε. είτε Β.Ε. είτε Γ.Ε. εάν δεν ρίξετε χρήμα
δουλειά δεν γίνεται. Εάν δεν χρηματοδοτήσετε στην Κρήτη
ΒΟΑΚ δεν γίνεται.
Εγώ θα έλεγα το άλλο τα 300 εκατομμύρια είναι αρκετά
και μιλάμε για 300;
Εδώ μιλούσαμε πριν από δύο χρόνια ότι
θέλαμε στην Κρήτη 2 δις για να φτιάξουμε τον ΒΟΑΚ και δεν
κάνουμε καμία αναφορά. Ότι δεν χρηματοδοτείται στην Κρήτη
κανένα έργο πραγματικά, κοροϊδία χρηματοδοτείται. Παίζουμε
τον κόσμο, του δίνουμε φρούδες ελπίδες ότι θα κάνουμε την
μία αλλαγή, την άλλη. Είπαν ποτέ θα δώσουν χρήματα; Δεν θα
δώσουν. Θα έχουμε να διαχειριστούμε αυτά τα μίζερα 300
εκατομμύρια είτε έτσι είτε αλλιώς, άντε θα φάνε, οι μίζες θα
φύγουνε, το χρήμα θα το φάνε έτσι και αλλιώς.
Άρα εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να φύγει ένα ψήφισμα
εδώ πέρα γενικά εδώ πέρα είμαι υπέρ του δημοσίου ή έτσι ή
αλλιώς. Αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν συμφωνούμε και με
αυτή την πολιτική που κάνουν. Δεν είναι η πολιτική αυτή που
θα λύσει τα προβλήματα της Κρήτης. Τα οικονομικά κάποιων
λίγων θα λύσει, όχι της Κρήτης όμως. Δεν πάμε να την πούμε
Α.Ε. και ότι θέλει, δεν θα μας λύσει κανένα πρόβλημα. Απλώς
μπορεί να δημιουργήσει σε κάποιους υπαλλήλους κάποιο
πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάποιος άλλος συνάδελφος
θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση; Αν δεν έχει κανείς να κάνει
κάποια τοποθέτηση να δούμε τι προσθήκες και τι διορθώσεις
μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα
κείμενο, ωραία.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να το διαβάσω όλο;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πώς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Άμα
ψηφίσουνε…,
(δεν
αποδίδεται
μικροφώνου)

οι άνθρωποι δεν το
καθαρά,
μιλάει
εκτός

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Δεν πειράζει και λευκό να ψηφίσουνε έχουμε
κάτι, τα λευκά μετράνε, δεν είπανε ότι…, (δεν αποδίδεται
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να διαβάσω;
Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται εξαγγελίες για τη
συγχώνευση δύο δημόσιων υπηρεσιών, ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ
με δύο Α.Ε. ΟΑΝΑΚ και ΟΑΔΥΚ με εντελώς μάλιστα
διαφορετικό τεχνικό αντικείμενο, σε μια νέα Α.Ε. με την
επωνυμία ΟΑΚ Α.Ε.
Η μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία των Α.Ε.
καταμαρτυρεί ότι την λειτουργούν με αμφισβητούμενη
διαφάνεια, έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο, με ειδικό
προνομιακό νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής των έργων,
στοιχίζουν πανάκριβα στον ελληνικό λαό με τα υπέρογκα
λειτουργικά τους έξοδα και με το αυξημένο κόστος των έργων
που έχουν εκτελέσει μέχρι τώρα.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ πιστεύει, ότι οι υποδομές θα πρέπει να
έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να υπηρετούν το δημόσιο
συμφέρον και να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από
ισχυρές αναβαθμισμένες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες.
Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι είμαστε
αντίθετοι στη δημιουργία της ΟΑΚ Α.Ε.
Πιστεύουμε ότι η δημιουργία της εταιρείας αυτής δεν
οδηγεί σε πλήρη κατάργηση μόνο των ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ
Ύδρευση Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, αλλά συμπαρασύρει
σε διάλυση και άλλες δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, όπως και
μικρά και μεσαία μελετητικά και κατασκευαστικά γραφεία σε
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επίπεδο Περιφέρειας, με τραγικές συνέπειες για το ντόπιο
δυναμικό.
Επίσης είμαστε πεισμένοι ότι ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη δεν
προχώρησε κυρίως για δύο λόγος. Πρώτον, έλλειψη
χρηματοδότησης και δεύτερον η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ δεν είχε ρόλο
Προϊσταμένης Αρχής.
Για το λόγο αυτό ζητάμε:
1. Να μην δημιουργηθεί η εταιρεία ΟΑΚ Α.Ε.
2. Να παραμείνει σε λειτουργία η υπηρεσία της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ
αποκτώντας και ρόλο Προϊσταμένης Αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, εντάξει, είναι ένα
κείμενο το οποίο λέει την ουσία. Αλλά θα μπορούσε κατά τη
γνώμη μου να μπει μια παράγραφος, αυτή που έχω μέσα στο
σχέδιο που σας έστειλα που λέει τι; Σήμερα ποιο είναι το
ζητούμενο. Σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος – συνάδελφε
ένα λεπτό – δεν υπάρχει χρόνος. Μια παράγραφος που λέει,
ότι το ΕΣΠΑ τελειώνει, άρα θα πρέπει οι υπάρχοντες πόροι
και τα έργα τα οποία έχουν ωριμάσει να δημοπρατηθούν
άμεσα, μέσα από το υπάρχον σχήμα, αναβαθμισμένο κ.λ.π.,
ούτως ώστε να μην χαθούν πόροι. Αυτή η παράγραφος.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία, πού δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είναι στη δεύτερη σελίδα
στο κάτω μέρος.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ: Να το βάλουμε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ζητούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ενδιάμεσα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ζητούμε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μια στιγμή.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εκεί που λέει στο ζητούμε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Που λέει σήμερα στο ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται
και εκτελούνται έργα; Αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι, από κάτω, στην
παρούσα φάση και μέχρι την ολοκλήρωση, δεν υπάρχει
διαθέσιμος χρόνος κ.λ.π., αυτή η παράγραφος. Αυτή είναι
ουσιώδης.
Α,
για
νέες
τεχνικές
και
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
προετοιμασίες, αλλά ούτε και διαθέσιμοι πόροι.

διοικητικές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ακριβώς αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε, Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όλο αυτό ή απλώς ότι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η παράγραφος αυτή.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όλη η παράγραφος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ότι…
κασέτας)

(αλλαγή

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Με τα ατυχήματα.
Θα πρέπει να δώσουμε μία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
μεγαλύτερη ένταση ότι δεν δεχόμαστε άλλο αυτή την κοροϊδία,
ότι υπάρχει ατονία, ότι δεν υπάρχουν πόροι, να το τονίσουμε
για τους πόρους…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρόεδρε ένα λεπτό, αυτή τη
στιγμή υπάρχει το εξής θέμα, υπάρχει το πρόβλημα του
χρόνου. Δηλαδή αυτό που θέτει τώρα η Ειρήνη, εγώ
συμφωνώ, μπαίνοντας και αυτή η παράγραφος μέσα, ότι εμείς
λέμε όχι στην ΑΕ, δηλαδή όπως την συζητάνε έτσι; Ότι να
ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες να δουλέψουν και να
παράξουν έργο με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Και αυτή τη
στιγμή το ζητούμενο είναι ένα, το ΕΣΠΑ τελειώνει, να
προχωρήσουν τα έργα που ήδη υπάρχουν.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Με το υπάρχον δομικό, τέλος πάντων…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ακριβώς.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: …τεχνοδιοικητικό υφιστάμενο καθεστώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τα υπόλοιπα είναι πολλά
θέματα που πρέπει να μπουν, είναι θέματα οδικής ασφάλειας,
είναι θέματα χωροταξικής…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία.
…και γενικότερης αυτής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αυτά εγώ λέω να τα πούμε σε άλλη…, γιατί δεν
προλαβαίνουμε τώρα. Απλό είναι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία, να προσθέσουμε λοιπόν, μια στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Την παράγραφο αυτή.
Ναι, μετά από εκεί που λέμε ότι οι (…)
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
συνέπειες και αφού πούμε…, α, νομίζω, νομίζω ταιριάζει μετά,
αφού πούμε ότι είμαστε πεισμένοι ότι, εδώ που λέμε το
έλλειψη
χρηματοδότησης
αν
θέλεις
μπορούμε
να
προσθέσουμε εκεί κάτι. Αυτό δηλαδή αναφέρεται εκεί.
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ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Ωραία, εδώ λοιπόν έλλειψη χρηματοδότησης και βήτα…,
ωραία. Περίμενε μια στιγμή να προσθέσουμε λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε υπάρχει όμως και κάτι
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι;
Υπάρχει νομίζω ότι το πρώτο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
κομμάτι το οποίο το διάβασε η Ειρήνη γρήγορα, δεν το έχω…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να το διαβάσω ξανά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, που αναφέρεται εκεί για τον
τρόπο λειτουργίας γενικά των ΑΕ, έτσι; Και είναι λίγο έτσι
ισοπεδωτικός, δεν βοηθάει όμως να βγει έτσι…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λέει αυτό.

Γενικά το λέει, γενικά το

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι, όχι το γενικά έχει μείνει, το παράδειγμα έχει
φύγει. Λέει λοιπόν, η μέχρι τώρα εμπειρία από τη λειτουργία
των Ανωνύμων Εταιρειών καταμαρτυρεί ότι λειτουργούν με
αμφισβητούμενη διαφάνεια έξω από το δημόσιο λογιστικό
έλεγχο, με ειδικό προνομιακό νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής
των έργων, στοιχίζουν πανάκριβα στο ελληνικό λαό με τα
υπέρογκα λειτουργικά τους έξοδα και με το αυξημένο κόστος
των έργων που έχουν εκτελέσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι
αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
παιδιά.

Δεν θέλει αυτό το γενικό ρε
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μα ισχύει, ισχύει, δεν λέμε κάτι που δεν ισχύει,
το έχουνε πει ακόμα και στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ειρήνη άκουσέ με. Επειδή
το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και κάποιες
διαφωνίες…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Σε σχέση με ποιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Με το γενικό…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Για την δεύτερη παράγραφο;
Ένα λεπτό συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αυτό το γενικό περί Α.Ε. ας μην το βάλουμε τώρα και
μιλήσουμε…
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Καθόλου; Καθόλου; Αυτό με τις Α.Ε.; Πώς να το
βάλουμε; Μια στιγμή, μια στιγμή, ένα λεπτό να πω κάτι, να πω
κάτι.
Καταλαβαίνω
ότι
μπορεί
να
υπάρχει
ένας
προβληματισμός με την γενίκευση, αλλά για να στηρίζεται ένα
πλαίσιο και να έχει ένα επιχείρημα, πρέπει να πούμε γιατί
είμαστε ενάντια στις Α.Ε. Δηλαδή δεν αρκεί, πώς θα πούμε
είμαστε αντίθετοι; Δηλαδή γιατί; Δεν πρέπει να βάλουμε κάτι;
Να το δούμε λίγο…, πώς; Τι είπε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
εκτός μικροφώνου)

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Συμφωνούμε σε αυτό, το λέμε από κάτω, αυτό
που είπε ο Θεόδουλος το λέμε από κάτω, ότι οι υποδομές….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
εκτός μικροφώνου)…, στη συγκεκριμένη περίπτωση πέρα από
την κοροϊδία που γίνεται διαχρονικά στην Κρήτη και τους
Κρητικούς, θα πούμε για την κοροϊδία γενικώς. Ας τολμήσουν
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ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

να προχωρήσουνε στην αναβάθμιση της δημόσια διοίκησης
και να αφήσουν τα διάφορα τερτίπια του στυλ αυτής της
εταιρείας που πάνε να συστήσουνε και να βάλουν το χέρι στην
τσέπη να δώσουν χρήματα, να ωριμάσουν έργα…, (δεν
αποδίδεται
καθαρά,
μιλάει
εκτός
μικροφώνου)…,
η
ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και να αφήσουμε τις μπούρδες. Έτσι θα το πάμε.
Να το κάνουμε ειδικό τελείωσε (…) για το συγκεκριμένο
θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, επομένως υπάρχει
μια αμφισβήτηση…
Σε αυτό εγώ δεν διαφωνώ, δεν νομίζω ότι
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
διαφωνεί κανείς. Το θέμα λοιπόν που μπαίνει είναι η δεύτερη
παράγραφος για το πώς θα πούμε και σε ποιο βαθμό θα
πούμε ότι είμαστε ενάντια στις Α.Ε. αν καταλαβαίνω καλά.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να είναι σαφές.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Πώς θα το πω; Ναι αλλά τι θα πούμε εκεί;
Ρωτάω,
δηλαδή
λέμε,
είμαστε
υπέρ
του
δημοσίου
συμφωνούμε, αλλά αρκεί αυτό όταν λες ότι δεν θέλω να
δημιουργηθεί μία Α.Ε.; Γιατί; Αυτό λέω, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λίγο…, να πούμε το εξής…

Μπορούμε

να

το

πούμε

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Τι να βγάλω από αυτό ρε παιδιά; Αυτό λέω. Μια
στιγμή, ένα λεπτό, μπορεί να μείνει εδώ ότι η μέχρι τώρα
εμπειρία από τη λειτουργία των Α.Ε. καταμαρτυρεί ότι
λειτουργούν με αμφισβητούμενη διαφάνεια, έξω από το
δημόσιο λογιστικό έλεγχο με ειδικό προνομιακό πλαίσιο
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παραγωγής έργων και στοιχίζουν και πανάκριβα; Να μείνει
αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κοίταξε να σου πω κάτι, το
ειδικό προνομιακό νομοθετικό πλαίσιο δεν ισχύει, δυο πλαίσια
έχουνε και αυτοί, μπορεί να πει κανείς το εξής. Δεν μπορείς
να πεις ότι είναι ειδικό προνομιακό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε εάν τα παιδιά συνεχίσουν
υπάρχει διαφορετική διάσταση. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό
που λέει η Ειρήνη και δεν διαφωνώ μόνο εγώ διαφωνούμε και
υπόλοιποι.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άρα;
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Είναι κάτι άλλο αυτό που λέμε. Αν
θέλουμε να βγάλουμε κάτι κοινό πρέπει να το πάμε σε αυτό το
οποίο έλεγες εσύ. Εάν δεν…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει
εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άρα, να την βγάλουμε αυτή
την παράγραφο τελείως; Ωραία.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Τι να κάνουμε εμείς τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
την παράγραφο αυτή;

Δέχεστε να την βγάλουμε

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Καταρχήν τι να ψηφίσουμε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι να ψηφίσουμε δηλαδή;
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ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι ακούστε κάτι, αν είναι να
βγάλουμε ένα κείμενο μισή σελίδα άντε τα 2/3 της σελίδας και
να πούμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τη λειτουργία Α.Ε. και
ειδικότερα της ΟΑΚ Α.Ε. πώς την λένε αυτή και ότι
συμφωνούμε με την ενίσχυση των υπηρεσιών του δημοσίου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε και εγώ τα είπα αλλά
πρέπει να τα γράψω, να κάτσω να τα γράψω και θα βγει ένα
πολύ ωραίο κείμενο. Ότι εδώ μιλάμε για εμπαιγμό αυτές οι
προσπάθειες που κάνουν και αυτοί με τη δημιουργία Α.Ε. και
ότι είναι ψευδεπίγραφες αυτές οι ιστορίες με τη δημιουργία
Α.Ε. Δεν λύσανε τα προβλήματα στην Κρήτη, δεν τα λύνουνε,
όχι θα φωτογραφήσουμε λίγο και έναν αρνητικό ρόλο, αλλά να
μην πούμε σε αυτά τα αδιαφανή κ.λ.π. και να το γενικεύσουμε,
γιατί πάμε μετά σε άλλη ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Και να πούμε ότι δεν έχει ανάγκη η
Κρήτη αυτή τη στιγμή μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία και έχει
ανάγκη της (…) της δημόσιας διοίκησης…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε,
Πρόεδρε το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε το κείμενο πλήρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Αυτό που είπα εγώ, αν θέλετε να
κάτσω αύριο να το συντάξω εγώ, εσύ και η Ειρήνη, να το
φτιάξουμε αύριο το πρωί και να το στείλουμε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θα είναι μία άλλη απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά πρόσεξε.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ας βγει από τη Διοικούσα, τι να πω δεν θα βγει
σήμερα.
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βγάλουμε

μέσω

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι να μην το βάλεις.
Να πάρουμε απόφαση να
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
εξουσιοδοτήσει εσένα, εμένα και την Ειρήνη και κάτσουμε να
την γράψουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η Αντιπροσωπεία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Αντιπροσωπεία.

Να

πάρει

απόφαση

η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι ακούστε, επειδή
θέλει δουλειά το θέμα, επειδή θέλει λίγη δουλειά το θέμα,
συμφωνείτε να συσταθεί μία ομάδα, ο Πρόεδρος, εγώ και η
Ειρήνη, αν θέλει και κάποιος άλλος να μπει ευχαρίστως, να
φτιάξουμε ένα κείμενο μιας σελίδας όχι παραπάνω,
προκειμένου να το στείλουμε με την αποδοχή της
Αντιπροσωπείας. Συμφωνείτε;
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Ναι.
Αλλιώς θα συζητάμε….,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συμφωνείτε; Υπάρχει καμιά αντίρρηση;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Για ξαναπές το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λέμε το εξής, επειδή πρέπει
να κάνουμε κάποια κείμενα, να τα δουλέψουμε, εγώ έκανα ένα
κείμενο 4 σελίδες, υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Η
Ειρήνη έχει κάποιες απόψεις που προβληματίζεται ο
Πρόεδρος. Λέμε η Αντιπροσωπεία να εξουσιοδοτήσει τρεις ή
τέσσερις όποιοι ενδιαφέρονται.
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ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όποιος θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, που στις επόμενες δύο
μέρες, να καταλήξει σε ένα κείμενο το οποίο να λέει, το
ρεζουμέ να είναι το εξής. Ότι διαφωνούμε με τη λειτουργία του
ΟΑΚ Α.Ε. καθαρά και είμαστε υπέρ της άποψης να
λειτουργήσουν δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες αναβαθμισμένες
με το ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής, χωρίς να καταργηθούν
αυτές που υπάρχουν.
Που
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
εμπαιγμός και δεν είναι…

αυτές

προσεγγίζουμε,

ότι

είναι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συμφωνεί η Αντιπροσωπεία;
Ο Πρόεδρος, εγώ, η Ειρήνη, κάποιος άλλος;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ διαφωνεί κάθετα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Διαφωνεί;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Κάθετα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οι υπόλοιποι συμφωνούν;
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι συμφωνούν οι
υπόλοιποι; Ένα λεπτό, συμφωνείτε ότι η Αντιπροσωπεία
εξουσιοδοτεί αυτούς τους τρεις να συντάξουν ένα κείμενο; Αν
δεν τα καταφέρουν να το συντάξουν οι τρεις, τότε να πάει στη
Διοικούσα να το συζητήσει.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Διότι αγαπητέ Ξυλούρη τώρα
παίζονται.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Ωραία, να συμφωνήσουμε το εξής; Να παραπέμψουμε το θέμα
στη Διοικούσα να το συζητήσει η Διοικούσα; Να το
παραπέμψουμε στη Διοικούσα; Αφού δεν καταφέρνουμε να
πάρουμε απόφαση εμείς.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ας πάει στη Διοικούσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στάσου ρε παιδί μου, ένα
λεπτό, ένα λεπτό. Τα πράγματα είναι τα εξής, μην φύγετε μισό
λεπτό. Ή λέμε εξουσιοδοτούμε τρεις και κάνουμε ένα κείμενο
κοινής αποδοχής έστω κατά πλειοψηφία ή λέμε δεν παίρνουμε
απόφαση για «χι», «ψι» τυπικούς λόγους…
Όχι κατά πλειοψηφία, να βγει ομόφωνα
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
αλλιώς να πάει στη Διοικούσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, συμφωνείς; Και να
είναι κάποιος από εσάς ο Φανουράκης παράδειγμα άμα θέλει;
Συμφωνείτε να κάτσουμε τέσσερις να βγάλουμε ένα κείμενο
εξουσιοδοτημένοι από την Αντιπροσωπεία, ομόφωνα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν μου αρέσει, εγώ θα σου πω τη γνώμη μου
και από ‘κει και πέρα κάντε ότι θέλετε. Γιατί υπό το κράτος της
πίεσης να είναι όρθιοι οι ανθρώποι, που έχουν το δίκιο τους
και είναι όρθιοι, έχουνε δίκιο οι ανθρώποι. Εγώ μπορώ να
κάτσω μέχρι το πρωί εδώ να κουβεντιάζω. Το ξέρετε έχω αυτό
το βίτσιο, άμα συμμετέχω σε ένα όργανο 70 μέρες να κάθομαι
επαέ δεν φεύγω.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αυτό.

ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Σωστά το έχω διαπιστώσει

Με το κράτος όμως που δικαιολογημένα
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
ιδιαίτερα οι κυρίες που θέλουν να φύγουνε γιατί έχουν τα
παιδιά τους, δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση ιδιαίτερα σε
ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό θέμα.
Κατά τη γνώμη μας σαν παράταξη απ’ ότι αποδείχθηκε
δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη που να
μπει στην ψηφοφορία. Απλά λέμε να συναντηθείτε και να
κάνετε, αυτό είναι έξω από τη λογική του Σώματος της
Αντιπροσωπείας. Μπορεί δηλαδή μόνο να το δεχθεί σε
επίπεδο…, άμα μου πείτε ότι επειδή οι παρατάξεις, να πείτε
το εξής, να το πει να καταγράφεται, οι παρατάξεις οι τάδε
επειδή συμφωνούν, έχουν κοινή λογική πλεύση, να κάτσουν
να βγάλουν ένα κοινό ψήφισμα. Σε αυτή τη λογική θα
μπορούσα να το καταλάβω, αλλά το να πεις…, τι γελάς ρε
Κώστα; Με συγχωρείς δηλαδή εδώ συζητάμε και μετά μου
λες…, συγγνώμη, να εξουσιοδοτηθώ, να εξουσιοδοτήσετε
εμένα να πάω να το κάνω. Μα άμα το γράψω εγώ αυτό το
κείμενο με δυο άλλους πιθανόν να το διαβάσετε και σηκώσετε
το κεφάλι σας μετά.
Εγώ λοιπόν τι λέω; Θέλετε να το κάνετε; Πάρτε μια
απόφαση ότι συμφωνείτε σαν παρατάξεις και να το κάνετε.
Όμως να το πείτε. Δεν μπορούμε να λέμε θα συμφωνήσουμε,
γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα, αλλιώς σταματάμε τη διαδικασία,
τι θα κάνουμε ρε παιδιά.
Αυτό σημαίνει αγαπητέ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Κώστα ότι δεν υπάρχει, ένα λεπτό, ένα λεπτό, αυτό σημαίνει
ότι δεν υπάρχει εξουσιοδότηση της Αντιπροσωπείας. Το
κάνουν οι παρατάξεις μετά, αυτό δεν σημαίνει;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις αυτό που
λέω; Αυτό που είπα, θέλετε να συμφωνήσετε σαν παρατάξεις
ότι έχετε κοινό πλαίσιο να βρείτε μία λύση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οι παρατάξεις.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Οι παρατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, λοιπόν συνάδελφοι,
να πούμε το εξής, ακούστε είναι προφανές ότι υπάρχει μια
δυσκολία να πάρουμε μία απόφαση τώρα. Πρόεδρε, Πρόεδρε
της Διοικούσας, εγώ προτείνω και ζητώ τη σύμφωνη γνώμη
του Σώματος, το θέμα να συζητηθεί στην αμέσως επόμενη
συνεδρίαση της Διοικούσας με συγκεκριμένα κείμενα και με
συγκεκριμένο συγκερασμό. Συμφωνείτε; Στη Διοικούσα
λοιπόν.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Θα είναι όμως απόφαση της Διοικούσας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Της Διοικούσας, προφανώς,
είναι αυτονόητο. Ωραία εντάξει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
εντέλλεται η
συγκεκριμένο.

Θα πάρει
Διοικούσα

όμως απόφαση η Διοικούσα,
να πάρει απόφαση
για το

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να συζητήσει το θέμα, δεν θα την αναγκάσεις.
Τι να κάνω, δεν πήραμε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
απόφαση, δεν πήραμε Κώστα απόφαση, παραπέμπεται στη
Διοικούσα. Θα το βάλουμε σαν θέμα τη Διοικούσα.
Συνάδελφοι η ώρα πλέον είναι 23:15, έληξε η
συνεδρίαση η σημερινή. Καληνύχτα θα επανέλθουμε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έληξε ένδοξα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έληξε θεωρώ καλόπιστα και
εν πάση περιπτώσει ήταν ενδιαφέρουσα.
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ΤΟΥ

Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

