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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  20η  

 

Επαναληπτική 

 

Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος 

Της 30ης  Σεπτεµβρίου 2013 

Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 19:30 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ,  

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ,  

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ 

ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ, 

ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΑΝΙΑ∆Η 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΓΟΥΡΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ,     ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ 

ΜΑΞΙΜΟΣ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  53 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:24         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 29  



  Συνεδ ρί αση  20
η
 ( επαναληπτ ι κή )     30

η ς
  Σεπτεµβρί ου    2013               σελ ί ς    4  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

2. Ενηµέρωση ∆ραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή. 

4. Απολογισµός – ισολογισµός του 2012.  Οικονοµικός 

προϋπολογισµός του 2013 για το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

5. Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την πρώτη φάση της µελέτης 

αναθεώρησης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της Κρήτης. 
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--------------------- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Καθίστε σιγά – σιγά να 

ξεκινήσουµε.  

Συνάδελφοι καλησπέρα, σήµερα 30 του µήνα, η ώρα 

οχτώ παρά δώδεκα περίπου, είµαστε 22 άτοµα. Με βάση το 

άρθρο 7 παράγραφος 9 του 1486 έχουµε απαρτία, καθότι 

προερχόµαστε από επαναληπτική συνεδρίαση, όπου δεν 

είχαµε τότε απαρτία. Τώρα έχουµε, ελάχιστος αριθµός είναι 

14. 

 Τα θέµατά µας για σήµερα είναι: 

•  Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

•  Ενηµέρωση ∆ραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

•  Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή. 

•  Απολογισµός – ισολογισµός του 2012.  Οικονοµικός 

προϋπολογισµός του 2013 για το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

•  Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την πρώτη φάση της µελέτης 

αναθεώρησης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της Κρήτης. 

Μετά τα θέµατα αυτά δεν έχει κατατεθεί κάποιο άλλο στο 

Προεδρείο έκτακτο κ.λ.π.   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωράµε στις 

ανακοινώσεις Προεδρείου. 

 Ησυχία συνάδελφοι παρακαλώ µόνο.  

 Θα σας διαβάσω τις ανακοινώσεις Προεδρείου και να 

προχωρήσουµε. Λοιπόν, 11-7-2013 µε επιστολή του ο 

Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου µας απέστειλε τα 

πρακτικά της από 4-7-13 συνεδρίασης του Πειθαρχικού 



  Συνεδ ρί αση  20
η
 ( επαναληπτ ι κή )     30

η ς
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Συµβουλίου, καθώς και τις αποφάσεις νούµερο 26 και νούµερο 

27/4-7-2013. 

 ∆υο κουβέντες να σας πω περί αυτών. Το Πειθαρχικό 

Συµβούλιο πήρε δύο αποφάσεις το νούµερο 26 και το νούµερο 

27 όπως είπαµε πριν. Πολύ επιγραµµατικά να σας πω για την 

νούµερο 26. Κοινοποιήθηκε στην Αντιπροσωπεία και γι ’  αυτό 

και σας διαβάζω επιγραµµατικά. Ότι το Πειθαρχικό Συµβούλιο 

των µελών του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης αποφάσισε ν’ 

αποσταλεί επιστολή στον Πρόεδρο και στη ∆ιεύθυνση 

Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητα, στο Τµήµα Επαγγελµατικών 

∆ιαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου του ΤΕΕ, του Κεντρικού 

ΤΕΕ, µε θέµα: «Αίτηµα τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας που 

διέπει τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συµβουλίων». 

 Η επιστολή επικεντρώνεται στο ποινολόγιο µε αίτηµα την 

ενεργοποίηση των προβλεποµένων προστίµων µέσω της 

αναπροσαρµογής του προβλεπόµενου ύψους αυτών και στις 

προβλεπόµενες αµοιβές µε βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 

29, µε ιδιαίτερη όµως αναφορά στην ανάγκη για άµεση 

αναπροσαρµογή των αµοιβών των εισηγητών. 

 Ουσιαστικά δηλαδή δύο θέµατα θίγουν, το ένα θέµα την 

αναπροσαρµογή των προστίµων και το άλλο την 

αναπροσαρµογή των αµοιβών των εισηγητών.  

 Επίσης στην απόφαση 27, αποφασίζουν εισηγητής κάθε 

πειθαρχικής υπόθεσης να κοινοποιεί την εισήγησή του µόνο 

στον Πρόεδρο και στη συνέχεια να συζητείται στο Πειθαρχικό 

Συµβούλιο. 

 Τώρα, προχωράµε στις ανακοινώσεις. 31-7-2013 

υπέβαλλε την παραίτησή της από µέλος της Αντιπροσωπείας η 

συνάδελφος Σφακιανάκη Ιωάννα (Βάνα). Στην αίτηση της 

παραίτησής της αναφέρει: Υποβάλλω την παραίτησή µου από 

µέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ και σας παρακαλώ 

για την αντικατάστασή µου. 

 Με την µε αριθµό 1964/5-8-13 πράξη του, το Προεδρείο 

της Αντιπροσωπείας αντικατέστησε τη συνάδελφο Σφακιανάκη 

Βάνα Αρχιτέκτονα Μηχανικό µε το Στρατήγη Γεώργιο 
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Μηχανολόγο Μηχανικό που ήταν ο επόµενος επιλαχών του 

ιδίου συνδυασµού της ΑΜΑΚ. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Ποιος ήτανε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Στρατήγης Γεώργιος είναι 

εδώ; 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ:   Ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Α, ωραία. 

 Συνάδελφε στο υπόλοιπο λίγο της θητείας εύχοµαι καλή 

έτσι συνεργασία. Ποτέ δεν είναι αργά έτσι; 

 Η συναδέλφισσα η Βάνα είναι εδώ; 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Ήλθον είδον και απήλθον. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πού είναι; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Κάτω. 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Κάπου εδώ ήτανε αλλά βγήκε έξω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν ξέρω αν θέλει να πει 

κάποιο χαιρετισµό κάτι. Είναι εδώ πέρα; Ωραία, µπορεί να 

γίνει και εµβόλιµα, εντάξει, σύµφωνοι. 

 Προχωράµε στις ανακοινώσεις. Ο συνάδελφος ο Κώστας 

ο Μπριλάκις απέστειλε προχθές 26 Σεπτεµβρίου µία επιστολή 

την οποία νοµίζω σας την κοινοποιήσαµε µε e-mail µαζί µε µια 

σειρά ένθετων κειµένων, φωτογραφιών κ.λ.π., που λέει τα 

εξής: 

 Προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 Υποβάλλω το συνηµµένο κείµενο και παρακαλώ να το 

πρωτοκολλήσετε. Αφορά συνέχιση του διαλόγου για το θέµα 

ανάπτυξη, µετά την εισήγησή µου και τη συζήτηση στην 

Αντιπροσωπεία τον Ιούλιο. Βέβαια µετά την προκήρυξη των 
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εκλογών στις 24-11-13 δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου για να 

τεθεί ξανά θέµα σε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας µ’ αυτή τη 

σύνθεση. 

 Μετά τις εκλογές το 2014 θα πρέπει να συζητηθεί, 

δεδοµένου ότι είναι πολύ σηµαντικό θέµα η ανάπτυξη και 

πρέπει ο τεχνικός κόσµος να καταθέσει ιδέες. 

 Το κείµενο που καταθέτω σήµερα αποτελεί απάντηση 

στην ΑΜΑΚ που πρέπει και το δικό της κείµενο να κατατεθεί κι 

αυτό στην Αντιπροσωπεία και να συζητηθούν όλα µαζί, 

προφανώς µε τη νέα σύνθεση. 

Χαιρετώ 

Μπριλάκις Κώστας 

 

Έχει εδώ, έχει σταλεί σ’ όλους νοµίζω, σχετικά κείµενα 

και απόψεις περί της ανάπτυξης σε συνέχεια του θέµατος που 

είχε αναπτυχθεί εδώ την προηγούµενη φορά. 

∆εν έχουµε κάτι άλλο στις ανακοινώσεις συνάδελφοι, 

µετά από αυτά θα προχωρήσουµε στα θέµατά µας. 

Θα παρακαλέσω το συνάδελφο Πρόεδρο της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής, στο βήµα προκειµένου να κάνει ενηµέρωση στις 

∆ραστηριότητες της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Μπορώ να κάνω µία ερώτηση; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Καλησπέρα, στο θέµα τουS, στην ανακοίνωση 

για το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν κατάλαβα µία απόφαση του 

Πειθαρχικού, είναι αυτή του συµβουλίου του τµήµατος, αυτή η 

απόφαση που αναφέρει εισήγηση από τον εισηγητή να 

πηγαίνει µόνο στον Πρόεδρο και µετά τα µέλη δηλαδή του 

Πειθαρχικού θα τα µαθαίνουν την ώρα του συµβουλίου εκείνη 

τη στιγµή και δεν θα έχουν την εισήγηση; Αυτό; Ποιος το 

αποφάσισε αυτό; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να σας το διαβάσω ακριβώς; 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ναι, ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ µεταφέρω απλώς το 

κείµενο. 

 Λοιπόν, η νούµερο 27 απόφαση. Το Πειθαρχικό 

Συµβούλιο των µελών του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης αποφάσισε, 

το Πειθαρχικό Συµβούλιο, ο εισηγητής κάθε πειθαρχικής 

υπόθεσης την έκθεσή του να κοινοποιεί προ της εκδίκασής της 

µόνο στον Πρόεδρο, σύµφωνα και µε την παράγραφο 5 του 

άρθρου 31 του νοµοθετικού διατάγµατος 783/70. 

 Η απόφαση αυτή λήφθηκε κατά πλειοψηφία. Κατά της 

απόφασης ψήφισε το µέλος Αντώνης Σακαδάκης. 

 Θέλεις διευκρίνιση για την άλλη απόφαση την 26 που 

λένε για τις αµοιβές; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Η άλλη είναι για το ποινολόγιο αν κατάλαβα 

καλά, αύξηση των ποινών και των αµοιβών. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ξαναδιαβάσω να µην 

γίνειS 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και των αµοιβών. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Απόφαση νούµερο 26. Το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο των µελών του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης 

αποφάσισε ν’ αποσταλεί επιστολή στον Πρόεδρο και τη 

∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας Τµήµα 

Επαγγελµατικών ∆ιαφορών κ.λ.π., κ.λ.π. του ΤΕΕ µε θέµα και 

αίτηµα: «Τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας που διέπει τη 

λειτουργία των Πειθαρχικών Συµβουλών του ΤΕΕ». Η επιστολή 

επικεντρώνεται στο ποινολόγιο άρθρο 30 του νοµοθετικού 

διατάγµατος 783/70 µε αίτηµα, την ενεργοποίηση των 

προβλεπόµενων προστίµων µέσω της αναπροσαρµογής του 

προβλεπόµενου ύψους αυτών.  
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 Και δεύτερον, στις προβλεπόµενες αµοιβές µε βάση την 

παράγραφο 7 του άρθρου 29 του 783/70, µε ιδιαίτερη όµως 

αναφορά στην ανάγκη για άµεση αναπροσαρµογή των αµοιβών 

των εισηγητών. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ωραία, αυτά όλα ανακοινώνονται εδώ για 

έγκριση από την Αντιπροσωπεία ή απλάS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, όχι ενηµέρωση. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ενηµέρωση. Είναι ξεχωριστό όργανο δενS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πώς; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Κοινοποίηση µας κάνουν. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι αυτό είναι µία 

κοινοποίηση στην Αντιπροσωπεία. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αυτό προβλέπεται δηλαδή προφανώς από τον 

κανονισµό έτσι; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η αλήθεια είναι ότι εγώ 

παριστάµουνα στη συνεδρίαση αυτή, µε καλέσανε, 

παριστάµουνα ως τρίτος δεν έχω δικαίωµα ούτε ψήφου, ούτε 

αυτό και µας κοινοποιήθηκαν οι αποφάσεις τους. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εντάξει κατάλαβα, κι άλλο έναS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι ανεξάρτητο όργανο το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ναι, ναι εντάξει. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν γνωστοποιούνται σ’ 

εσάς για να επικυρώσουµε, για να γνωστοποιήσουµε, να 

γνωρίζετε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Καλώς, κι άλλη µια ερώτηση. ∆εν κατάλαβα ο 

συνάδελφος ο Μπριλάκις είπε, ότι για την ανάπτυξη, εγώ αυτό 

που ξέρω ήταν ότι υπήρξε κάποια εισήγηση του συναδέλφου 

σε προηγούµενη συνεδρίαση, είχε και η ΑΜΑΚ µία εισήγηση κι 

αυτό τώρα που στέλνεις συνάδελφε είναι απάντηση στην 

ΑΜΑΚ; 

 

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Συνέχιση. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εντάξει ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στη λογική της 

διαβούλευσης εντάξει. Ούτως ή άλλως µία υπόµνηση κάνει, το 

κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ και εσείς αν θέλετε 

µπορείτε να καταθέσετε µία άλλη πρόταση, µε σκοπό να γίνει 

συζήτηση στα πλαίσια της νέας Αντιπροσωπείας πλέον του 

2014.  

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενηµέρωση ∆ραστηριότητας της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Ο συνάδελφος ο Πρόεδρος 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής για ενηµέρωση της δραστηριότητας 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι καλησπέρα, τελευταία 

συνεδρίαση του Οργάνου αυτής της τριετίας. Αν όλα 

εξελιχθούν καλά, δεν ξέρω Πρόεδρε αλλά νοµίζω δεν 

προλαβαίνουµε ναS, εκτός απροόπτου, 14 του Οκτώβρη 

καταθέτουµε ψηφοδέλτια αγαπητοί συνάδελφοι για να το 

ξέρετε όλοι, 24 του Νοέµβρη είναι οι εκλογές.   Μία τριετία 
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λοιπόνS, 15 Οκτώβρη είναι η καταληκτική ηµεροµηνία των 

ψηφοδελτίων στις 4 το απόγευµα. 

Μία τριετία λοιπόν έκλεισε. Είναι πολύ ευχάριστο να είναι 

η τελευταία Αντιπροσωπεία και να είναι στο χώρο της 

Αντιπροσωπείας µας µελέτες που παρουσιάζονται από 

συναδέλφους µας, από φοιτητές που προέρχονται από το 

Ηράκλειο. Στην αίθουσα της ∆ιοικούσας Επιτροπής να είναι 

ένα πολιτιστικό γεγονός από την Ασπασία Παπαδοπεράκη, 

εξαίρετο γλύπτη του Ηρακλείου, αφιερωµένη στον Καβάφη, τον 

Κωνσταντίνο Καβάφη. Να γίνονται ακόµα και στο τέλος της 

θητείας αυτής και µέσα από ένα κυκεώνα προβληµάτων πολύ 

σηµαντικές οµάδες εργασίες, όπως η τελευταία που 

συγκροτήθηκε για την καινοτοµία. Μια πολύ σηµαντική 

πρωτοβουλία για να δούµε πως µπορεί να συµβάλει το Τεχνικό 

Επιµελητήριο στη µεγάλη ανάγκη αγαπητοί συνάδελφοι που 

υπάρχει, για την εισαγωγή της έρευνας, της τεχνολογίας, της 

καινοτοµίας, στην παραγωγική διαδικασία. 

Πέρα από τους µεγάλους αγώνες που χρειάζεται να κάνει 

ο λαός µας, η κοινωνία, όλοι µας, οι συλλογικοί φορείς, οι 

µεγάλες τοµές και οι µεταρρυθµίσεις που χρειάζεται ο τόπος 

και νοµίζω είµαστε εµείς που πρέπει να κρατάµε το λάβαρο 

ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, είναι µέσα από τα 

ελληνικά πανεπιστήµια, µέσα από την ανώτατη ελληνική 

εκπαίδευση, µέσα από την παιδεία των Ελλήνων και µέσα 

ακριβώς από την έρευνα που παράγεται, πολύ σηµαντική 

έρευνα που παράγεται και ειδικότερα στην Κρήτη. Και δεν θ’ 

αναφερθώ, είναι γνωστά σε όλους σας η δουλειά του κάνει το 

ΙΤΕ, το Πανεπιστήµιο, το Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ. 

Πολλά νέα παιδιά ανταποκριθήκανε στο κάλεσµα, 

βγάλαµε ένα πλαίσιο λειτουργίας, να έρθουµε σ’ επαφή µ’ 

όλους αυτούς τους φορείς, για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 

και να δούµε που ακριβώς κολλάει. Γιατί ενώ υπάρχει αίτηµα 

από την MEGA PLAST  για παράδειγµα – αναφέρουµε και 

παράδειγµα µια και υπήρχε και εκπρόσωπος της εταιρείας µε 

σηµαντική έρευνα και εξαγωγή όλων, του 99% των προϊόντων 

τους µε κύκλο εργασιών εκατοµµυρίων που εισρέουν στην 
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Ελλάδα και αιτήµατα από τους παραγωγικούς και ερευνητικούς 

φορείς – οι ερευνητικοί φορείς δεν µπορούν να συνεργαστούν 

µε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πρέπει να διερευνηθεί, πρέπει 

να δοθούν απαντήσεις, που υπάρχει το χάσµα.  Πολλά νέα 

λοιπόν παιδιά, άνθρωποι από τις βιοµηχανίες. Θα έρθουµε σ’ 

επαφή µε τους ανθρώπους της επιστήµης κι ελπίζω το ΤΕΕ να 

συνεχίσει και την επόµενη 3ετία σ’ αυτό που ξεκινήσαµε, σ’ 

αυτό τον κύκλο, που ενδεχοµένως θα έπρεπε να έχουµε 

ξεκινήσει κι από πριν. 

∆εύτερη µεγάλη προσπάθεια των τελευταίων ηµερών, η 

οµάδα που έχει αποφασίσει η ∆ιοικούσα Επιτροπή και µε τη 

συµβολή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και της Φανής της 

Κουτσουµπού, καταλήξαµε και βγήκαν στον αέρα οι 

προδιαγραφές. Η ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος στο 

∆ήµο Ηρακλείου, στην πόλη µας. Μια πόλη που αλλάζει, αλλά 

δεν αλλάζει έτσι όπως θα έπρεπε ή έτσι όπως θα θέλαµε και 

που θα πρέπει σαφέστατα το Τεχνικό Επιµελητήριο, ο 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, όλοι οι Έλληνες επιστήµονες, 

χωροτάκτες, πολεοδόµοι που έχουµε άποψη να παίξουµε 

πρωταγωνιστικό ρόλο και µέσα από τις πρωτοβουλίες που 

είδαµε το τελευταίο διάστηµα όπως πρωτοβουλίες του 

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων µε την αθέατη πόλη, αλλά και άλλων 

εθελοντικών πρωτοβουλιών, αλλά και πιο συστηµατικά µέσα 

από ένα δηµοκρατικό διάλογο, για το ποια κατεύθυνση πρέπει 

να πάρει τις επόµενες 10ετίες η πόλη τη Ηρακλείου. 

Αυτά λοιπόν είναι τα πολύ πρόσφατα και πολύ σηµαντικά 

νοµίζω, που δείχνουν ότι το ΤΕΕ, το ΤΕΕ/ΤΑΚ δουλεύει µέχρι 

και την τελευταία µέρα που θα κλείσει ουσιαστικά η θητεία 

αυτής της 3ετίας.  

Για τη συνοπτική παρουσίαση την έχετε πάρει στα χέρια 

σας, είχαµε δυναµικές κινητοποιήσεις µετά τα τελευταία πολύ 

σηµαντικά πολιτικά γεγονότα. Μετά το κλείσιµο της ΕΡΤ, µε 

συµµετοχή σ’ όλες τις κινητοποιήσεις που έκανε η Α∆Ε∆Υ και 

η ΓΕΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο. Υπάρχει πάντα το 

ερωτηµατικό της µη µαζικότητας και συµµετοχής του κόσµου 

γενικότερα και των τεχνικών και των µηχανικών. Εµείς 
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ήµασταν εκεί, ήµασταν δίπλα στην ΕΜ∆Υ∆ΑΣ στον τελευταίο 

αγώνα τον οποίο έδωσε κι αποσύραµε τους εκπροσώπους µας 

απ’ όλες τις επιτροπές, µέχρι και την Πέµπτη νοµίζω, την 

Παρασκευή που µας πέρασε.  

Και θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε δυναµικά, µαζί µ’ 

όλη την κοινωνία, µαζί µ’ όλους τους πολίτες που µάχονται 

αυτή τη στιγµή τις δυνάµεις της συντήρησης κυριολεκτικά, που 

έχουνε επιβάλλει στον τόπο, κυριολεκτικά καταστάσεις τις 

οποίες δεν µπορούσε να φανταστεί κανένας από εµάς. Και που 

επέτρεψαν στο φάντασµα της Χρυσής Αυγής να έχει τα 

ποσοστά τα οποία πήρε και στις τελευταίες εκλογές και να 

παρουσιάζει και τη  δυναµική που παρουσίασε µε τις 

τελευταίες δηµοσκοπήσεις. Και που ευτυχώς έστω και στα 

παραπέντε η ελληνική Κυβέρνηση διέσωσε τα προσχήµατα 

κυριολεκτικά, αντιµετωπίζοντας αυτή την τροµοκρατική, αυτή 

την γκανγκστερική οργάνωση όπως αλλιώς µπορεί να την 

αποκαλέσει κανείς, µε τον τρόπο τον οποίο όφειλε να την 

αντιµετωπίσει εξαρχής. 

Όµως θα πρέπει να το πούµε αυτό, θα πρέπει να ειπωθεί 

και δηµόσια, ότι όσο δεν αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα τα 

γενεσιουργά αίτια της παραγωγής τέτοιων πολιτικών 

µορφωµάτων, ο κίνδυνος ελλοχεύει. Όσο δεν καταλαβαίνουν 

ότι µε νέα µνηµόνια, νέα µέτρα, νέα ισοπέδωση των 

ασφαλιστικών και εργασιακών µας δικαιωµάτων, όσο 

συνεχίζουν σ’  αυτό το µονόδροµο, µονότροπο τρόπο 

αντιµετώπισης της κατάστασης, ο κίνδυνος ελλοχεύει. Οι 

πολιτικές, ο τρόπος αντιµετώπισης, οι τοµές και οι 

µεταρρυθµίσεις που λείπουν είναι το ζητούµενο. Όχι απλά που 

πολύ καλά έκαναν, αλλά όχι µόνο απλά να βάλεις στη φυλακή 

τους συγκεκριµένους τύπους της Χρυσής Αυγής. 

∆υναµικά λοιπόν στον αγώνα, µαζί µε τους συλλόγους, 

µαζί µε την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, µαζί µε τους Εργολήπτες. Συνεχίσαµε 

να έχουµε αρκετές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε ιδιωτικούς 

φορείς, κάναµε πολύ σηµαντικές ελληνικές εταιρείες 

παραγωγής δοµικών υλικών ή και άλλων υλικών και προϊόντων 

εκδηλώσεων. Τον τελευταίο καιρό που συµµετείχαν και 
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παρακολουθήσανε αρκετοί συνάδελφοι. Μια µεγάλη 

προσπάθεια που καταβάλαµε να κλείσουµε όλα τα ανοιχτά 

ζητήµατα, ότι ανοιχτό ζήτηµα υπήρχε σε οµάδες εργασίας τις 

οποίες «χρωστούσαµε» χρήµατα, σε συναδέλφους µας για 

δουλειές που είχαν παραδοθεί, που είναι να παραδοθούν και 

ευτυχώς µπορώ να πω ότι καλύψαµε το 100% όλων αυτών των 

οµάδων εργασιών που υπήρχαν. Και η µεγαλύτερη βέβαια 

ήταν η οµάδα εργασίας για τα βιοµηχανικά κτήρια το Νοµό 

Λασιθίου, µάλλον στην Ανατολική Κρήτη, όπου το ποσό ήτανε 

ένα πολύ µεγάλο ποσό 16.000 ευρώ. Αλλά µέσα από µια 

προγραµµατική σύµβαση µε την Περιφέρεια Κρήτης 

καταφέραµε να βρούµε κι αυτά τα τελευταία χρήµατα και να 

καλύψουµε και την τελευταία ανάγκη, καθώς και την οµάδα 

εργασίας για το ασφαλιστικό, που επίσης καταφέραµε µε 

χρήµατα ξανά από το Περιφερειακό Ταµείο αυτή τη φορά της 

Περιφέρειας Κρήτης, να καλύψουµε κι αυτή την τελευταία 

οµάδα εργασίας, η οποία ήτανε σαν µια τελευταία εκκρεµότητα 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

Θέλω να πω εδώ κλείνοντας αυτά τα του τελευταίου 

2µήνου, 3µήνου, να κάνω µία γενικότερη ανασκόπηση κι 

επιτρέψτε µου να πω δυο κουβέντες παραπάνω. Μέσα σε 

πολύ δύσκολη περίοδο για το ΤΕΕ, για τη λειτουργία του, τη 

διοικητική του λειτουργία, εµείς καταφέραµε και σταθήκαµε 

όρθιοι. Να σας θυµίσω ότι στο ΤΕΕ το 2007 είχαµε 

επιχορήγηση κοντά τις 470.000 από το κεντρικό ΤΕΕ. Και 

κύκλο εργασιών, δηλαδή µε πραγµατογνωµοσύνες που 

κάναµε, µε συµβάσεις, προγραµµατικές συµβάσεις, αν θυµάµαι 

καλά κάναµε ένα κύκλο εργασιών κοντά στις 750, 800.000. 

Ένα απίστευτο νούµερο για ένα περιφερειακό τµήµα, µε τη 

δυναµικότητα τη δικιά µας. Σήµερα το 2012, εγκρίθηκαν αλλά 

δεν δόθησαν µόλις 250.000, δεν δόθησαν όλα τα χρήµατα. Για 

το 2013 πιστεύω ότι θα πάρουµε κοντά στις 200.000 όταν θα 

ολοκληρωθεί όλη η χρηµατοδότηση, αν θυµάµαι καλά Τατιάνα 

λίγο πάνω, λίγο κάτω, 194.000. Για το 2014 αγαπητοί 

συνάδελφοι κι εκεί θέλω να καταλήξω, δεν ξέρω αν θα 

καταφέρουν να φτάσουν το βασικό, τη βασική δέσµευση το 
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κεντρικό ΤΕΕ, ότι θα πληρωθούν οι υπάλληλοι πλήρως κι όλες 

οι εισφορές οι οποίες υπάρχουν. Παρόλο του ότι υπογράφηκε 

ο προϋπολογισµός, παρόλο του ότι υπάρχουν κάποιες 

ενδείξεις ότι κάπως ισορρόπησε το σύστηµα, η µεγάλη κρίση, 

το οικονοµικό ζήτηµα, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

είναι ανοιχτό, εξαιτίας της απώλειας του τεράστιου πόρου του 

2% από τις µελέτες και του 2%0 από τις εργολαβίες.  

Αυτή είναι η µεγάλη πρόκληση και η µεγάλη δυσκολία 

που θα έχει να αντιµετωπίσει το Τεχνικό Επιµελητήριο το 

επόµενο διάστηµα. Τη διαχείριση ενός πολύ µικρού bagged 

επιχορήγησης από τον κεντρικό σχεδιασµό του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος. Εµείς νοµίζω µ’ ένα πολύ 

νοικοκυρεµένο τρόπο, µε τη συµβολή των υπαλλήλων, µε τη 

συµβολή όλων των στελεχών µας, την Τατιάνα, την Αρετή, όλα 

τα παιδιά, καταφέραµε και διαχειριστήκαµε νοµίζω µ’ ένα πολύ 

έξυπνο καταρχάς και πολύ αποτελεσµατικό τρόπο αυτό το 

µικρό bagged το οποίο είχαµε και χωρίς να έχουµε σε καµία 

των περιπτώσεων έλλειµµα σε πρωτοβουλίες, σε εκδηλώσεις, 

καταφέραµε και υλοποιήσαµε πλήθος εκδηλώσεων και 

πρωτοβουλιών, οι οποίες πάντα γινότανε βέβαια µε µεγάλη 

συµβολή, µε εθελοντική συµβολή, κυρίως νέων συναδέλφων 

από τις µόνιµες επιτροπές. Και θα πρέπει πραγµατικά να 

ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά από το βήµα, τα παιδιά όλων των 

µόνιµων επιτροπών, για την τεράστια συνεισφορά τους, για 

τον πολύτιµο χρόνο το οποίο αφιέρωσαν. 

Να πω και να θυµίσω και έχει σηµασία γιατί το λέω αυτό 

σε σχέση µε το προηγούµενο, ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

το ΤΕ/ΤΑΚ υπέγραψε προγραµµατικές συµβάσεις µε φορείς 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ξεπερνούν τα 550.000 ευρώ. 

∆εν έχω αυτή της στιγµή ακριβή εικόνα, αλλά πρέπει να 

ξεπερνούν τις 550.000 ευρώ οι προγραµµατικές συµβάσεις 

που υπογράψαµε µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, το 

∆ήµο Μαλεβιζίου, την Περιφέρεια Κρήτης και όλους εκείνους 

τους φορείς, για την προσφορά, γιατί ουσιαστικά ήταν 

προσφορά του Τεχνικού Επιµελητηρίου προς την κοινωνία και 

τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Το λέω γιατί αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να 

συνεχιστεί και την επόµενη τριετία. Θα πρέπει ενδεχοµένως να 

διευρύνουµε τον τρόπο που αντιµετωπίζουµε µέχρι σήµερα τις 

διακρατικές συνεργασίες, τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, γιατί 

είναι ένας άλλος πόρος πολύ σηµαντικός ενόψει και της νέας 

προγραµµατικής περιόδου και του ΣΕΣ και θα πρέπει 

ενδεχοµένως τα κονδύλια που θα µας λείψουν από την τακτική 

επιχορήγηση, να είναι κονδύλια που θα βρούµε από πηγές 

προγραµµατικών συµβάσεων και διαχείρισης ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων, όπως ήδη ξεκινάνε σιγά – σιγά και κάνουν και 

άλλα περιφερειακά τµήµατα. 

Να καταλήξω και να πω, ότι ο µεγάλος αγώνας που 

κάναµε για τα ασφαλιστικά µας ζητήµατα δεν έκλεισε µε το 

πάγωµα. Είναι διαρκής η απειλή, είναι µία σηµαντική επιτυχία 

του Τεχνικού Επιµελητηρίου και των κινητοποιήσεων όλου του 

τελευταίου διαστήµατος. Το πάγωµα ακριβώς στις τάξεις των 

εισφορών µας. Θα πρέπει να είµαστε σε διαρκή ετοιµότητα, θα 

πρέπει να είµαστε σε διαρκή επαγρύπνηση. ∆εν νοµίζω ότι 

έχει µπει τελεία. Έχει µπει απλά άνω τελεία. Είναι µπροστά, 

είναι η δεύτερη µεγάλη πρόκληση που θα έχουµε αµέσως µέσα 

στο 2014 και η νέα διοίκηση. 

Μπορεί να πει κανείς, αλλά δεν θα το κάνω τώρα, είχαµε 

ετοιµάσει ένα κείµενο, ένα πυκνογραµµένο κείµενο για όλη τη 

συµβολή, νοµίζω δεν χρειάζεται να το κάνω όµως σήµερα, της 

διοίκησης της τριετίας αυτής. Θα το δηµοσιοποιήσουµε, αφού 

το συζητήσουµε βέβαια και στη ∆ιοικούσα Επιτροπή. Θα 

δώσουµε στη δηµοσιότητα προς όλους τους µηχανικούς, προς 

όλους τους συναδέλφους, τον απολογισµό της δράσης αυτής 

της τριετίας. Μίας δράσης η οποία ήταν συνυφασµένη µ’ αυτό 

το οποίο είχαµε πει από την πρώτη στιγµή, ότι είµαστε 

ανοιχτοί προς κάθε κατεύθυνση και ότι µεγάλη πρόκληση και 

νέα προοπτική είναι η σύνθεση όλων των δυνάµεων µπροστά 

στις πρωτοφανείς καταστάσεις τις οποίες αντιµετωπίσαµε και 

ατοµικά και συλλογικά για πρώτη φορά νοµίζω σε τέτοια 

ένταση και µε τέτοια επιθετικότητα. 
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Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θέλω να 

ευχαριστήσω όλα τα µέλη της Αντιπροσωπείας, τα µέλη του 

Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, τα µέλη της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που έφυγαν 

αυτή την περίοδο, τη Βάνα, το Γιάννη τον Βαϊλάκη, τον Κώστα 

τον Μπριλάκι. Ο Κώστας θα φύγει κι αυτός οσονούπω, θέλω 

να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς για τη µεγάλη και διαρκή 

συνεισφορά τους, τη συµβολή τους, γιατί πάνω απ’ όλα είχαµε 

πολλές φορές παράλληλη πορεία, αλλά καταφέραµε να βρούµε 

τα σηµεία τοµής και τα σηµεία εκείνα τα οποία µπορούσαµε να 

χτίσουµε τις κοινές θέσεις και τις κοινές διεκδικήσεις. Και 

νοµίζω ότι καταφέραµε πραγµατικά να πετύχουµε πάρα πολλά 

µαζί. 

Θέλω να πιστεύω ότι επόµενη τριετία µε τις σωστές 

επιλογές που θα γίνουν στα πρόσωπα, θα είναι µια ακόµα πιο 

αποτελεσµατική, µια ακόµα πιο δηµιουργική και κυρίως µια 

ακόµα πιο µαχητική τριετία. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής, πριν πάµε σε ερωτήσεις, θα ήθελα 

να πω το εξής. Εάν δεν διαφωνείτε, εάν συµφωνείτε δηλαδή, 

να µην είναι σήµερα η τελευταία συνεδρίαση. Να κάνοµε µια 

τελευταία συνεδρίαση έτσι χωρίς θέµα ή µ’ ένα θέµα, το πρώτο 

10ήµερο του Νοεµβρίου. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση σαν µια 

µορφή τελευταίας συνεδρίασης αυτής της τριετίας, που ο 

καθένας ας πει την άποψή του για οποιοδήποτε θέµα. Πώς το 

βλέπετε; 

 

ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:   Το θέµα είναι θα έρθουνε;   

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αν δεν έρθουν δεν υπάρχει 

επαναληπτική, µία κι έξω ή την κάνουµεS, συνάδελφοι σας 

ρώτησα κάτι. Εάν θέλετε το πρώτο 10ήµερο του Νοεµβρίου, 

δηλαδή θα δούµε τώρα ποια µέρα ταιριάζει, µία συνεδρίαση 

άνευ επαναληπτικής, διότι µετά πέφτουµε πολύ κοντά στις 
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εκλογές και δεν είναιS, αλλά µια κι έξω, µ’ ότι θέµα θέλει ο 

καθένας. Όχι ν’ αποφασίσουµε να συζητήσουµε. Παράδειγµα ο 

Πρόεδρος προηγουµένως έκανε µία µορφήS, συνάδελφοι 

παρακαλώ λίγο, µια µορφή αποχαιρετισµού. Εγώ δεν θέλω να 

σας χαιρετίσω σήµερα, έχουµε µπροστά µας ενάµιση µήνα.  

 Εποµένως ποια είναι η άποψή σας, συµφωνείτε να 

κάνοµε µία συνεδρίαση πρώτο δεκαήµερο, αλλά εάν δεν 

έχουµε απαρτία 27, δεν θα επαναληφθεί, τέλος. Πώς το 

βλέπετε; Ορίστε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εγώ προσωπικά δεν θα είχα καµία αντίρρηση 

να κάνοµε µία τελευταία συνεδρίαση. Αυτό όµως που µου 

κάνει εντύπωση είναι ότι, αν είναι η σηµερινή η τελευταία 

συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, θα έπρεπε ως είθισται το 

θέµα του απολογισµού κ. Πρόεδρε της ∆ιοικούσας και Πρόεδρε 

της Αντιπροσωπείας, του απολογισµού της τριετίας να µπει 

θέµα στην Αντιπροσωπεία όπως µπαίνει κάθε φορά. ∆εν ξέρω 

γιατί τώρα δενS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μπορούµε να το κάνουµε 

στην επόµενη. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   ∆εν µπήκε. Νοµίζω το ανώτατο σώµα είναι η 

Αντιπροσωπεία και αυτό θα πρέπει να κάνει τον απολογισµό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άρα συµφωνείς συνάδελφε.  

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Άρα θα έχουµε θέµα τον απολογισµό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ακριβώς απολογισµός. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Με θέµα τον απολογισµό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ακριβώς, συµφωνείτε; Ωραία 

συµφωνούµε όλοι, θα κάνοµε µία συνεδρίαση από µία έως 
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δέκα Νοεµβρίου µε θέµα απολογισµός. Ο καθένας ας κάνει τον 

απολογισµό όπως αυτός τον νοµίζει. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Νοµίζω ναι, νοµίζω ναι. Γι ’  

αυτό έκανα κι εγώ την παρέµβαση ότι καλό θα είναι να γίνει 

αυτό και θα το κάνουµε Θεού θέλοντος. 

 Τώρα, πριν πάµε στις ερωτήσεις είπα προηγουµένως 

ότιS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ορίστε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Να ζητήσω συγγνώµη, για πέντε 

λεπτά να µην γίνουνε ερωτήσεις τώρα, να κατέβω να κάνω την 

έναρξη κάποιουS, (δεν αποδίδεται καθαρά)S, δύο λεπτά, τρία 

λεπτά, κι ανεβαίνω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία εντάξει. 

 Συνάδελφοι προηγουµένως ανακοινώσαµε ότι η 

συναδέλφισσα η Βάνα η Σφακιανάκη υπέβαλε την παραίτησή 

της 31/7ου  και την αντικατέστησε ο συνάδελφος ο Στρατήγης. 

Έχω την αίσθηση και χωρίς να είµαι εγώ ο καταλληλότερος για 

να το πω, ότι η Βάνα η Σφακιανάκη είναι από τα παλαιότερα 

µέλη της Αντιπροσωπείας, για να µην πω το παλαιότερο. Θα 

ήθελες να µας πεις έτσι πέντε κουβέντες; Για τη θητεία σου 

στο ΤΕΕ, για τηνS, έτσι µία µορφή χαιρετισµού, θα ήθελες, 

έτσι χωρίς θέµα, χωρίς χαρτί, χωρίς τίποτα. 

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μου φαίνεται λίγο µπαγιάτικο, δηλαδή επειδή 

αυτή τη Αντιπροσωπεία πήγε τόσες φορές πίσω, εγώ ήρθα και 

ξανάρθα και σκόπευα βέβαια να σας πω δυο λόγια, χωρίς να 

έχω προετοιµαστεί. Αυτό το αντίο που λέει ο Γιώργης. Επειδή 
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όµως τα είχαµε πει και τότε µε την ∆ιοικούσα κι επειδή τα έχω 

πει µ’ όλους σας, µου φαίνεται τώρα λίγο αστείο να το 

ξαναπούµε αυτή τη φορά. 

 Εγώ δήλωσα και φεύγοντας από τη ∆ιοικούσα, ότι στην 

πραγµατικότητα οι µηχανικοί ποτέ δεν φεύγουν από το ΤΕΕ, 

ακόµη και το καταστατικό µας το λέει, καλούνται όλοι. Επειδή 

ακριβώς το ΤΕΕ ασφαλίζει ιδιότητα, πάντα να µετέχουνε και να 

προφέρουνε, εγώ δεν σκοπεύω να σταµατήσω να το κάνω. Κι 

γι ’  αυτό ακριβώς πολύ µεγάλο αντίο δεν λέω. Θα πω µόνο εις 

το επανιδείν. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Κάποιος από τους συναδέλφους ή τις 

συναδέλφισσες θέλει να πει κάτι για την παρουσία της Βάνας 

τόσα χρόνια, θέλει να πει κάτι; Εγώ δεν κρίνω τον εαυτό µου 

καταλληλότερο γιατί δεν είµαι από τους παλιότερους. Θέλει να 

πει κάποιος κάτι;  (αλλαγή κασέτας)   

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Sεποικοδοµητική και θετική 

τη συνεργασία, την όποια µορφή συνεργασία είχαµε είτε σε 

επίπεδο Προεδρείου είτε σε επίπεδο απλού µέλους. Και 

θεωρώ ότι πήρα απ’ αυτή τη συνεργασία κι εγώ. ∆εν θα 

ξεχάσω παράδειγµα κάποια θέµατα, όπως παράδειγµα η 

ποινικοποίηση των µηχανικών που είχες φέρει πολύ σοβαρές 

προτάσεις κι απόψεις εδώ, τις οποίες συµπεριλάβαµε και στην 

απόφαση. Και άλλα θέµατα, πολλά άλλα, κυρίως έτσι 

πολεοδοµικού, χωροταξικού κ.λ.π. χαρακτήρα. 

 Από την πλευρά του Προεδρείου εµείς να σ’ 

ευχαριστήσουµε για τη συνεργασία που είχαµε, την όποια 

βοήθεια µας έκανες κι επίσης εγώ κλείνοντας θεωρώ ότι η 

συνεργασία µας ήτανε εποικοδοµητική, ουσιαστική κι 

ευχαριστούµε γι’ αυτή τη συνεργασία. 

 Τώρα κάποιος άλλος συνάδελφος να θέλει να πει κάτι; Η 

συναδέλφισσα Βρέντζου. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Νοµίζω ότι αυτή η αµηχανία για το αν θα πούµε 

κάτι ή όχι ακριβώς έγκειται στο αποχαιρετιστήριο της Βάνας, 
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που στην ουσία είπε ότι θα είναι εδώ. Και είναι πραγµατικά το 

πιο ενεργό αποχαιρετιστήριο που έχω εγώ τουλάχιστον είµαι 

τρεις Αντιπροσωπείες τώρα κι αυτό δεν το έχω ακούσει από 

κανέναν, ότι φεύγω ναι µεν αλλά θα είµαι εδώ. Και νοµίζω ότι 

αυτό χαρακτηρίζει τη Βάνα σαν άνθρωπο και σαν παρουσία 

τόσα χρόνια στο Επιµελητήριο. Νοµίζω ότι η αµηχανία 

οφείλεται στο ότι πραγµατικά είναι λίγο ότι και να πούµε, γιατί 

είναι, καθορίζει δηλαδή, έχει καθορίσει πιστεύω τα πράγµατα 

και στο βαθµό που της επέτρεπαν οι συνθήκες και οι 

συσχετισµοί, θα µπορούσαν να καθορίσουν ακόµα 

περισσότερο την πορεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 Έχω πει και στο παρελθόν ότι οι θέσεις και οι 

επεξεργασίες της Βάνας είναι πολύ περισσότερες κι από 

πολλούς κοµµατικούς κι άλλους µηχανισµούς που υπάρχουν 

στην χώρα µας και πραγµατικά είναι ένα πολύ µεγάλο 

κεφάλαιο και εγώ τουλάχιστον χαίροµαι πάρα πολύ που 

συνεργαστήκαµε µε την ΑΜΑΚ όλα αυτά τα χρόνια και που θα 

συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε. Γιατί θεωρώ ότι µόνο θετικά 

µπορεί να έχει κάποιος από αυτή τη σχέση. 

 Θα µείνω το ότι θα είναι µαζί µας, αυτό νοµίζω ότι µας 

καλύπτει όλους. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κάποιος άλλος; Ο 

συνάδελφος Κασαπάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Η αµηχανία όπως είπε η συναδέλφισσα είναιS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Απάντηση. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Όχι απάντηση, είναι από τη µια στιγµή στην 

άλλη η αµηχανία σε κάνει και σταµατάς, αλλά ίσως εγώ είµαι 

από τους παλαιότερους εκλεγµένους στην Αντιπροσωπεία, τη 

Βάνα τη γνώρισα στο Επιµελητήριο, ότι µπορεί να της 

προσάψει κανείς για πολλά, αλλά ένα δεν µπορεί να της 

αρνηθεί, ότι ήτανε πάντα παρών και µέσα από τις προτάσεις 

τις οποίες δεν συµφωνούσες, υπήρχε πάντα η διάθεση το 
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Επιµελητήριο για το Επιµελητήριο. Πολλές φορές 

αισθανόµαστε και λέγαµε, η Βάνα τώραS, το Επιµελητήριο 

κάποιος είχε πει ότι ήταν το χτικιό του Επιµελητηρίου, µε την 

καλή έννοια βέβαια. Όπου και ναS, η Βάνα, η Βάνα, η Βάνα. 

 Ίσως δεν ευνόησαν ο συσχετισµός δυνάµεων να ηγηθεί 

του τµήµατος, πάντως και στη διαφωνία είχε πάντα κάτι να 

προσθέσει. Θεωρώ ότι ήτανε απόλυτη η επιτυχία, το πέρασµα 

της Βάνας από το Επιµελητήριο και εγώ προσωπικά έχω να 

καταγράψω θετικά από τη συνεργασία. Τώρα θα δείξει ο 

καιρός, αυτό το οποίο εύχοµαι οι νέοι να καταλάβουν από τους 

παλαιότερους το γιατί ορισµένα πράγµατα και να µην λένε 

πάντα ότι, εσείς οι παλιοί κι εσείς οι παλιοί. Να δούµε και τους 

νέους τι κάνουνε, αδιαφορία παντελή. Με το ζόρι τώρα πάλι 

έχουµε τις εκλογές µεθαύριο, µε το ζόρι, µε εκβιασµούς, µε 

ταξίµατα και µ’ αυτά θα τους βάλουµε στα χαρτάκια πάλι και ν’ 

αρχίσουµε να λέµε.  

Αλλά αυτή τη φορά θεωρώ και ίσως πάω και στο άλλο 

που θαS, στην τοποθέτηση του Προέδρου, ότι ευτυχώς ή 

δυστυχώς δεν έχουµε τώρα πολλούς δηµόσιους υπαλλήλους 

και δεν θα – ας µου το συγχωρέσει η συναδέλφισσα η 

Βρέντζου – αλλά εµένα πολλοί µου είχανε πει ότι, Γιάννη καλά 

τα λες αλλά δεν υπογράφεις, κι αυτό πρέπει να το δούµε 

κάποια στιγµή, ότι άτοµα ας πούµε από υπηρεσίες, ξέρουµε µε 

ονόµατα και διευθύνσεις και φύλλα και ξεφύλλα, ποιοι και πως 

πρωτεύουµε και µετά ιδού πεδίο της δόξης λαµπρό.  

Απαξιούνε να παρουσιαστούνε εδώ να πούνε, καλησπέρα σας, 

τι κάνετε; Άτοµα που έχουνε εκλεγεί τόσες φορές και µία φορά 

δεν καταγράψανε τη χροιά τους βρε αδερφέ σ’ αυτά τα 

µικρόφωνα, τη χροιά σας. Εκεί όµως επιµένουνε να 

ξανακατεβαίνουνε, να ξανακατεβαίνουνε, ποιο το όφελος; 

Ας αναλογιστούµε λοιπόν αυτά και ας ακολουθήσουµε το 

παράδειγµα της Βάνας που καλά ή κακά εκείνη έλεγε τα δικά 

της. Μπορεί να µην συµφωνούσαµε, αλλά ήτανε εκεί, 

παρουσία, παρών. Οι νέοι συνάδελφοι µας λένε, να φύγετε 

εσείς οι παλιοί. Να φύγουµε πού είναι οι νέοι; 

Τέλος πάντων, Βάνα ότι το καλύτερο. 



  Συνεδ ρί αση  20
η
 ( επαναληπτ ι κή )     30
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, θέλει κάποιος άλλος 

να πει κάτι επ’ αυτού; Όχι, µένουµε λοιπόν σ’ αυτό, φεύγω µεν 

αλλά είµαι παρών, οπότε σ’ ευχαριστούµε για ότι έδωσες µέχρι 

τώρα κι ευελπιστούµε και για το µέλλον. Πάνω απ’ όλα υγεία 

σ’ εσένα και σ’ όλους. 

 Συνάδελφοι επειδή ο Πρόεδρος έχει κατέβει από κάτω για 

κάποιο διαδικαστικό θέµα, ν’ αντιστρέψουµε τις ερωτήσεις, 

αντί ερωτήσεις µιας και δεν είναι εδώ ν’ απαντήσει, να πάµε σε 

τοποθετήσεις επί της δραστηριότητας της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής. Όποιος συνάδελφος θέλει να κάνει µια τοποθέτηση 

µέχρι πέντε λεπτά να µας πει, να σηκώσει το χέρι του. Θέλει 

κάποιος για τοποθέτηση επί της δραστηριότητας της 

∆ιοικούσας Επιτροπής. Ο συνάδελφος Φανουράκης, άλλος ή 

άλλη συναδέλφισσα για τοποθέτηση; ∆εν βλέπω κάποιον. 

 Ο συνάδελφος Φανουράκης. 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι εµείς κρίνοντας ένα πράγµα, δεν 

είναι το µέγεθος του (S) αλλά σχετικά και µε άλλους 

παράγοντες. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι µόνο αν έκαναν 

µια καλή πράξη, αλλά αν ανταποκρινότανε πράγµατι στις 

συνθήκες.  

Μ’ αυτή τη γενική λογική κρίνοντας τα πράγµατα εµείς 

δεν είµαστε ευχαριστηµένοι µε τη δράση της ∆ιοικούσας. ∆εν 

θέλουµε να κατακρίνουµε κάθε δράση µεµψιµοιρώντας ας 

πούµε, αλλά στις σηµερινές συνθήκες εµείς δεν θεωρούµε ότι 

η δράση αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συναδέλφων. 

Και οι ανάγκες είναι από την επιβίωση, την πραγµατική 

επιβίωση, θα µου πεις τι µπορεί να κάνει η ∆ιοικούσα; Μπορεί 

να κάνει επανάσταση; Όχι. Εµείς έχουµε καταγγείλει πολύ 

νωρίς που µπορούσε να κάνει, γιατί δεν ήρθαµε έτσι απότοµα, 

ήρθαµε µε κάποια διαδικασία στη θέση αυτήν εδώ. Ακόµα και 

πρόσφατα λοιπόν, βέβαια δεν φταίει για όλα η ∆ιοικούσα, αλλά 

εν πάση περιπτώσει πρόσφατα πέρασε η περιουσία των 

ταµείων στο ΤΑΙΠΕ∆ πώς το λένε αυτό που πάει για Τρόικα. 

Επίσης ψηφίστηκε ένας νόµος και δηµιουργήθηκε ειδικό 
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ταµείο, το οποίο θα διαχειριστεί τα χρέη προς τα ταµεία. 

∆ηλαδή βεβαιωµένα χρέη, βεβαιωµένες ασφαλιστικές εισφορές 

µέσα σε 30 µέρες θα σε παίρνουν τηλέφωνο, και θα σου 

δίνουν περιθώριο άλλες 20 µέρες και θα σε κυνηγάνε µε 

φυλακές κ.λ.π. ∆ηλαδή ένας σηµαντικός νόµος ο οποίος όταν 

ενεργοποιηθεί θα κλάψει πολύς κόσµος. 

Παραπέρα, είχαµε το θέµα της νοµοθεσίας που τρέχει, 

που οι συνάδελφοι µένουν απροστάτευτοι, ακαταλαβίστικα 

πράγµατα και βάζω και θέµα δηλαδή και το λέω σοβαρά όχι 

κοροϊδευτικά, νόµοι που βγήκαν τελευταία να τους δώσουµε σε 

µια οµάδα φιλολόγων να τους αναλύσουνε από πλευράς 

ελληνικής γλώσσας. Εγώ µάθαινα στο σχολείο για το κόµµα, 

την παρένθεση, την άνω τελεία, το σύνδεσµο κ.λ.π. Ας 

πάρουµε λοιπόν έναν νόµο να τον αναλύσουµε, να δούµε πόσο 

ελληνικά είναι αυτά γραµµένα. Επιτροπές οι περιβόητες που 

περνάνε από τη Βουλή, νοµοπαρασκευαστικές πώς τις λένε και 

κόντρα από εδώ και κόντρα από εκεί, να δούµε τα ελληνικά 

µας. 

Σ’ αυτές λοιπόν τις συνθήκες που ο συνάδελφος πατιέται 

κάτω και ξεζουµίζεται, τα υπόλοιπα µας φαίνονται εµάς λίγο 

έτσιS, πώς να σας πω τώρα, µακρινά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Άλλος συνάδελφος θέλει να 

µιλήσει; Η συναδέλφισσα Βρέντζου, άλλος ή άλλη; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν µπορεί να εγγυηθεί κανένας ότι θα µιλήσει, 

ας µιλήσει η συναδέλφισσα καιS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, συναδέλφισσα 

Βρέντζου. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Να του έρθει η όρεξη. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆εν είναι  θέµα όρεξης, αλλά επειδή ο Πρόεδρος 

δεν το ανέφερε πριν, βέβαια λείπει αλλά τι να κάνουµε δεν 

µπορούµε να σταµατήσουµε. 



  Συνεδ ρί αση  20
η
 ( επαναληπτ ι κή )     30

η ς
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 Ήρθε ένα θέµα στη ∆ιοικούσα µε εισήγηση του Προέδρου 

για να γίνει µία εκδήλωση, µε θέµα την κρίση και τις διεξόδους 

της και να καλέσουµε τον Αλαβάνο, το Σταθάκη και τον 

Χριστοδουλάκη. Εµείς θέλουµε ναS, η ∆ιοικούσα αποφάσισε 

κατά πλειοψηφία µε ένα λευκό και δύο δικά µας κατά, το δικό 

µου και του Κώστα, ο Νίκος έλειπε σ’ εκείνη τη ∆ιοικούσα, 

αποφάσισε να πραγµατοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Εµείς απλά 

από αυτό το βήµα θέλουµε να τοποθετηθούµε, µάλλον να 

πούµε αυτό που είπαµε και στη ∆ιοικούσα, ότι είµαστε ενάντια 

στη διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων και το να καλεί 

πολιτικούς το Τεχνικό Επιµελητήριο. Ζητήσαµε να γίνονται 

τέτοιες εκδηλώσεις αλλά να καλούνται επιστηµονικοί φορείς, 

πρόσωπα, ανεξάρτητα από τα κόµµατα και την πολιτική, 

µάλλον τους κοµµατικούς µηχανισµούς, το οποίο καιS, ορίστε; 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ο Πρόεδρος διέκοψε τη διαδικασία, απευθύνθηκα 

στο ΠροεδρείοS. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην κάνουµε 

αντιπαραθέσεις. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Sκαι είπα ότι θα µιλήσω. 

 Εµείς λοιπόν τοποθετηθήκαµε και είπαµε ότι διαφωνούµε 

κι αυτό θέλουµε να καταθέσουµε κι εδώ. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ποιους θα καλέσουνε λέει Ειρήνη; Ποιους θα 

καλέσουνε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αλαβάνος, Χριστοδουλάκης 

και πώς τον είπες τον άλλο; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Σταθάκης. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σταθάκης. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ως εισηγητές, τον (S) θα τον καλέσουνε;  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα ‘ρθουνε καταρχήν; Άλλος 

θέλει να µιλήσει; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Εγώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Κασαπάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εγώ θα επανέλθω µια και είναι απολογιστική, 

στο θέµαS 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆εν είναι. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι γιατί µεθαύριο 

µπορεί να µην δούµε άτοµα τα οποία τα βλέπουµε εδώ πέρα, 

οπότε όποτε τους δω τους νεαρούς που βλέπω να το 

ακούσουνε. Με αυτή την έννοια βέβαια, διότι καταντήσαµε 

πλέον αηδία να κοροϊδεύουµε τους εαυτούς µας. 

 Μεγάλα παιδιά είµαστε, όποιος δεν θέλει να µην µπαίνει 

στα ψηφοδέλτια και να µην αποσκοπεί µπαίνοντας σ’ ένα 

ψηφοδέλτιο, ότι θα έχει δεν ξέρω κι εγώ ήντα. Κάποια στιγµή 

ας καταλάβουµε ότι το εγώ δεν οδηγεί πουθενά, το εµείς ναι. 

Ας καταλάβουνε λοιπόν ότι αυτά κι αυτά τόσα χρόνια κι ως 

εξουσία πολιτική κι ως συνδικαλιστική µας φέρανε εδώ πέρα. 

Η συµµετοχή  µόνο όταν συνέφερε και αν είναι να µοιράσουµε 

καµιά θέση να η πληθώρα όλη από δίπλα να µπω κι εγώ, να 

κάνω, σφάξιµο από εδώ, σφάξιµο από εκεί, χτυπήµατα κάτω 

από τη µέση.  

 ∆ηλαδή όταν παρουσιάζεις ένα ψηφοδέλτιο πλήρες τι 

κερδίζεις όταν µε το ζόρι τον άλλο τον βάζει µέσα; Να σου 

φέρει τις ψήφους και µετά σηκώνεται να φύγει και να υπάρχει 

εδώ συνάδελφος ο οποίος να δηλώνει ότι, δεν έρχοµαι εγώ 

στην Αντιπροσωπεία γιατί βάζετε θέµατα τα οποία δεν µε 

αφορούν. Γιατί έφερες κανένα θέµα εσύ και δεν στο βάλαµε; 



  Συνεδ ρί αση  20
η
 ( επαναληπτ ι κή )     30

η ς
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∆ικαιούµαι να οµιλώ διότι τόσα χρόνια εδώ µέσα συνάδελφοι 

έχουνε εύκολα να λένε το Προεδρείο δεν κάνει, η ∆ιοικούσα 

δεν κάνει, αυτοί που λίγο πολύ. Λέµε και ξαναλέµε τα ίδια 

πράγµατα, είµαστε εµείς κι εµείς. Και αυτοί που τους 

φωνάζουµε πιο πολύ είναι οι ξεγανωµένοι τενεκέδες. Οι 

ξεγανωµένοι τενεκέδες που θέλουν να µπαίνουν στα 

ψηφοδέλτια για να κολλούνε ένσηµα στο βιογραφικό τους και 

να τα πάνε ύστερα στις κρίσεις, όπου είναι οι κρίσεις, υπήρξα 

και µέλος σ’ αυτό το συµβούλιο, υπήρξα εκλεγµένος και 

εκλεγµένος και εκλεγµένος. Και είναι ένας αθέµιτος 

ανταγωνισµός έναντι των άλλων συναδέλφων, οι οποίοι για τον 

άλφα ή βήτα λόγο δεν θέλουν να ανακατευτούν σ’ αυτά τα 

πράγµατα.  

 Ας φροντίσει η νέα Αντιπροσωπεία να λειτουργήσει 

επιτέλους η διαγραφή. ∆εν θέλεις κύριε; Πήγαινε σπίτι σου, µα 

πάλι καλά θα λειτουργήσει το Σώµα. Να σε παρακαλούµε έλα 

και έλα και θα σε κάνουµε ντα-ντα και παρά ντα-ντα; ∆εν 

θέλετε µε γεια σας µε χαρά σας. Οι φωτογραφίες και τα 

ονόµατα µπαίνουνε στις εφηµερίδες, εντάξει µετά παραιτηθείτε 

πράξη τιµής και ανδρείας είναι, αλλά, αλλά! Κάθε φορά στο 

τέλος της τριετίας αυτό αντιµετωπίζουµε. Μια απάθεια, µια 

αδιαφορία, µιαS, των πάντων και µας φταίνε πάντα οι ξένοι, 

εµείς δεν φταίµε. Οι άλλοι φταίνε πάντως εµείς δεν φταίµε. 

 Ευαγγελίζοµαι κι εύχοµαι αυτή τη φορά αυτοί οι οποίοι θ’ 

ανακατευτούνε στους καταλόγους να θέλουν όντως να 

προσφέρουν αλλιώς να κάτσουν σπίτι τους. Να κάτσουνε σπίτι 

τους! Αν αγαπάνε όντως το Επιµελητήριο κι αν αγαπάνε τον 

εαυτό τους και σέβονται τον εαυτό τους, αν δεν τον σέβονται 

να κάτσουν, γιατί µε το ζόρι τίποτα δεν γίνεται, τ ίποτα. 

 Ας φροντίσουµε λοιπόν όλοι όσοι θ’ ανακατευτούµε, γιατί 

εγώ όσον µ’ αφορά θα ξαναανακατευτώ, τελευταία φορά, 

τελευταία φορά. Αλλά ας φροντίσουµε αυτή τη φορά 

τουλάχιστον τα άτοµα που θα ανακατευθούν, να ανακατευτούν 

µε τη δικιά τους τη θέληση όχι µε το ζόρι. Με το ζόρι δεν 

γίνεται τίποτα, µε το µέλι τρως πιο πολύ ψωµί παρά µε το 

ξύδι.  
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 Σας ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Την επόµενη φορά θα πούµε 

έτσι λίγο περισσότερα πάνω στα δικαστικά – διοικητικά. 

Πραγµατικά πάνω σ’ αυτά που λέει ο Γιάννης είναι αλήθεια ότι 

αν έπρεπε να προχωρήσουµε σε πράξεις διαγραφής µελών της 

Αντιπροσωπείας, έπρεπε να έχει διαγραφεί η µισή 

Αντιπροσωπεία, κυριολεκτικά. Θα σας δείξω την επόµενη φορά 

έναν πίνακα απουσιών που είναι κατακόκκινος σε απουσίες. Κι 

επίσης αν θυµάµαι καλά είχαµε κάνει 20 αντικαταστάσεις 

µελών, δηλαδή σχεδόν η µισή Αντιπροσωπεία αντικαταστάθηκε 

συν τρία µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής.   Έτσι για να δούµε 

το µέγεθος και των αλλαγών, φανταστείτε αν εφαρµόζαµε 

πλήρως τον κανονισµό η µισή έπρεπε να φύγει. Ίσως θα 

έπρεπε να πάµε και σε εκλογές νωρίτερα. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Και γιατί δεν τον εφάρµοσες Πρόεδρε; Ε;  Τον 

κανονισµό γιατί δεν τον εφάρµοσες Πρόεδρε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όπως πολύ καλά γνωρίζεις 

αγαπητέ Συνάδελφε δύο φορές ετέθη το θέµα της ψηφοφορίας 

µε συναδέλφους που είχαν απουσίες. Το Προεδρείο είχε 

παραπέµψει 5-6 συναδέλφους και κανείς απ’ αυτούς δεν 

διεγράφη. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Γιατί όµως, σε ρώτησα γιατί, µπορείς να µου 

πεις γιατί; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το γιατί δεν διεγράφη; Το 

Σώµα έτσι έκρινε. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Άσε τώραS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι άσε, το Σώµα έτσι έκρινε. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Γιατί δεν λες το ΠΑΣΟΚ και η ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

δεν θέλουν να τους διαγράψουνε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι ένας διεγράφη να σου 

θυµίσω. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Μα γιατί δεν λες το λόγοS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό, περίµενε, µα 

περίµενε µην βιάζεσαι, µην βιάζεσαι. 

 Ο µοναδικός που διεγράφη, ένα λεπτό συνάδελφε αν και 

θα τα πούµεS, συνάδελφε Ξυλούρη, ο µοναδικός που 

διεγράφη ήταν ένα µέλος της ∆ΚΜ δεν χρειάζεται να πω ποιος 

και που το Προεδρείο ψήφισε να διαγραφεί. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Και γιατί οι άλλοιS, (δεν αποδίδεται καθαρά, 

µιλάει εκτός µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το Σώµα έτσι έκρινε, τι να 

πω; ∆ηλαδή εγώ θα σου πω; Το Σώµα έτσι έκρινε, τι να σου 

πω εγώ; Εγώ θα εκφράσω τη βούληση των συναδέλφων; 

 Άρα λοιπόν το γιατί δεν προχωρήσαµε σε διαγραφές το 

δείχνει αυτό, ήτανε η βούληση του Σώµατος. Περισσότερα 

όµως την επόµενη φορά. Ο Γιάννης πάντα τα στηρίζει αυτά τα 

πράγµατα, εγώ όπως ξέρετε ήµουνα παρών σ’ όλες τις 

συνεδριάσεις, ποτέ δόξα το Θεό δεν έτυχε κάτι να λείψω παρά 

το βεβαρηµένο φορτίο που είχα και να συνεχίσουµε τώρα. Ας 

αφήσουµε τώρα τους απολογισµούς, την επόµενη φορά είπαµε 

να τα πούµε. 

 Ερωτήσεις τώρα προς τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής επί των θεµάτων της δραστηριότητας της 

∆ιοικούσας, εάν έχει να κάνει κάποιος συνάδελφος. Ερώτηση; 

Φανουράκης, άλλος συνάδελφος που θέλει να κάνει ερώτηση; 

∆εν υπάρχει άλλος συνάδελφος, συνάδελφε Φανουράκη κάνε 

την ερώτησή σου. 
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ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:   Συνάδελφε Πρόεδρε πριν από κάποιες 

συνεδριάσεις δεν θυµάµαι ακριβώς τώρα πότε, δεν ξέρω η 

προτελευταία που είχαµε κάνει είναι, υπήρχε ένα θέµα µε τον 

ΟΑΕ∆ και τους συναδέλφους πως µπορούν να γραφτούνε, 

στον ΟΑΕ∆. Και υπήρχε αν θυµάσαι εκεί το χαρτί που είχε 

γίνει µία παρανόηση πως το καταλαβαίναµε κ.λ.π. Έχουµε 

κάποια εξέλιξη; ∆εν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ, αν υπάρχει 

κάποια εξέλιξη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αυτή τη στιγµή Κώστα δεν µπορώ 

να σου πω ακριβώς, ήτανε µία λεπτοµέρεια την οποία είχε µια 

διαφορετική ερµηνεία όπως το βλέπαµε. Πάντως έχει υπάρξει 

µία πρόοδος στο ότι οι µηχανικοί πλέον άσχετα αν γράφονται 

στο ΤΣΜΕ∆Ε και αν είναι ασφαλισµένοι, θεωρούνται πλέον κι 

άνεργοι µε βάση κάποια οικονοµικά στοιχεία που θα πρέπει να 

παρουσιάσουν και τα οποία όµως εκεί ακριβώς δεν θυµάµαι τα 

νούµερα για να στα πω ποια είναι. Θέλει να κάνει διακοπή 

εργασιών στην Εφορία, δεν πρέπει όµως να ξεγραφτεί από το 

Τεχνικό Επιµελητήριο, ούτε να είναι ανασφάλιστος από τον 

ασφαλιστικό του φορέα. ∆ηλαδή υπάρχει µία πρόοδος σ’ αυτό 

το σηµείο, µπορούν να εντάσσονται λοιπόν στα προγράµµατα 

του ΟΑΕ∆S Να µην έχει, αν δεν έχει βιβλία στην Εφορία, 

µπορεί να συµπεριληφθεί σ’ όλες τις ευεργετικές διατάξεις που 

βγαίνουν και που περιλάµβαναν άλλους εργαζόµενους και ήταν 

οι µηχανικοί αυτοί οι οποίοι ήταν απέξω.  

 Αν θέλεις καλό θα είναι να το δούµε αύριο µε τον Νίκο 

τον Τσικαλάκη, να κάνοµε ακόµα µια – δυο διευκρινήσεις 

ακριβείς για να τις δηµοσιοποιήσουµε σ’ όλους τους 

µηχανισµούς µε ένα µας mail ing. 

 Έλα Γιώργο. 

 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Σ’ αυτό µια διευκρίνιση µπορώ να κάνω; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι βεβαίως. 
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ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Από τις πληροφορίες που έχω εγώ από την 

υπηρεσία µουS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα εδώ στο βήµα, έλα, ο 

συνάδελφος Φουρναράκης. 

 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Από πληροφορίες που είχαµε τουλάχιστον 

σήµερα στα νέα προγράµµατα, αυτά τα περίφηµα τα αντίστοιχα 

της «Αλληλεγγύης», στα οποία στην προηγούµενη περίοδο δεν 

υπήρχε καµία δυνατότητα να συµµετέχουνε µηχανικοί, στην 

περίοδο που αρχίζει τώρα θα συµµετέχουνε και µηχανικοί. Που 

σηµαίνει δηλαδή ότι αυτό επί της ουσίας έχει λυθεί. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Έχει γίνει δηλαδή πιο ελαστικό το 

πλαίσιο απ’ ότι ήτανε πριν που µας είχε απορρίψει τελείως. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Κοίταξε, δεν µε ικανοποιεί προσωπικά 

όπως δεν ικανοποιεί κανέναν, αλλά α µη τι άλλο είναι κάτι 

θετικό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια 

άλλη ερώτηση, εποµένως προχωράµε τα θέµατα.       

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το επόµενο θέµα είναι, 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή. ∆εν έχει κατατεθεί στο Προεδρείο κάποιου είδους 

ερώτηση – επερώτηση, µε βάση το άρθρο 4 παράγραφος 1 του 

κανονισµού και συνεπώς προχωράµε στο επόµενο θέµα που 
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είναι ο Απολογισµός – ισολογισµός του 2012.  Οικονοµικός 

προϋπολογισµός του 2013 για το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Πρόεδρε συγγνώµη, επειδή έγινε αναφορά από 

την Βρέντζου για την απόφαση της ∆ιοικούσαςS, (δεν 

αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)S, θα ήθελα να 

ξέρω τι λέει ο ΠρόεδροςS, (δεν αποδίδεται καθαρά)S, γιατί 

δεν το ανέφερε στην εισήγησή του. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα. Πρόεδρε ανέφερε η 

συναδέλφισσα η Βρέντζου για την εκδήλωση Χριστοδουλάκη, 

Αλαβάνου κ.λ.πS 

 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ:   Και Σταθάκη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και Σταθάκη ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αγαπητοί συνάδελφοι θυµάστε 

όσοι συµµετείχατε στις συναντήσεις που κάναµε εδώ τις 

παντεχνικές, ότι είχαµε πει σε κάποιες απ’ αυτές που ήταν 

φθίνουσες, να αναζητήσουµε έναν τρόπο να γίνει ένας 

ανοιχτός διάλογος. Μία ανοιχτή συζήτηση για το τι φταίει και 

δεν συµµετέχει ο κόσµος, δεν υπάρχει µαζικότητα, γιατί δεν 

υπάρχουν προτάσεις από την Αριστερά ενδεχοµένως οι οποίες 

να κινητοποιούν τον κόσµο. Ποια είναι η πρόταση η 

εναλλακτική, και να φέρουµε κάποια και πολιτικά και 

ακαδηµαϊκά πρόσωπα να συµµετέχουν σ’ ένα ανοιχτό τέτοιο 

διάλογο, στα πλαίσια σχεδία λόγου όλων των εκδηλώσεων, τις 

οποίες έχει κάνει µε µεγάλη επιτυχία το Τεχνικό Επιµελητήριο 

τα προηγούµενα χρόνια. 

 Έγινε λοιπόν µία πρόταση από την πλειοψηφία, από την 

ΠΑΣΚ να διοργανωθεί στις 4 του Οκτώβρη, µία πολύ 

ενδιαφέρουσα εκδήλωση και κατά σύµπτωση, ναι 4 του 

Οκτώβρη, µεθαύριο την Παρασκευή, κάτσε θα σου πω κι άλλα 

όµως, περίµενε, 4 του Οκτώβρη, πριν από είκοσι µέρες έγινε 

αυτή τη συζήτηση.  Η αλήθεια είναι ότι ήταν πιεσµένα τα 
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πράγµατα, τότε δεν είχαν ανακοινωθεί οι εκλογές βέβαια, δεν 

είχαν προκηρυχτεί εκλογές, έπαιζε ένα σενάριο ότι 

ενδεχοµένως οι εκλογέςS 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Είχαν προκηρυχτεί και ήτανε και ο λόγος 

διαφωνίας µας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όταν το συζητούσαµε στη 

∆ιοικούσα είχαν προκηρυχτεί, αλλά η συζήτηση και η σκέψη 

προϋπήρχε πριν την προκήρυξη των εκλογών. 

 Η πρόταση ήτανε συγκεκριµένα να έρθουν τρεις 

άνθρωποι, βέβαια µε κεντρικό οµιλητή τον Αλέκο τον Αλαβάνο, 

πρώην Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στο 

Ηράκλειο, κι ο οποίος έχει παρουσιάσει το plan b, την άλλη 

πρόταση και την έξοδο από την κρίση. Για την επιστροφή σε 

εθνικό νόµισµα, για τη ρήξη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

ΟΝΕ και πως πραγµατικά θα στηθεί στα πόδια της, 

υποστηρίζοντας της γνήσιες παραγωγικές δυνάµεις του τόπου 

µέσα από την κίνηση της εθνικής οικονοµίας. 

 Προσωπικά µ’ ενδιαφέρει, προσωπικάS 

 

ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Όχι λέω γιατί οι προτάσεις της 

Αριστεράς δεν πείθουν τον κόσµο να κινητοποιηθεί είπα 

Μύρων. Γιατί αν πιστεύεις ότι η Αριστερά έχει πείσει κι έχει 

κατεβάσει πραγµατικά την κοινωνία στο να κάνει την ανατροπή 

εγώ δεν το βλέπω. 

 Εν πάση περιπτώσει µην µπούµε σ’ αυτή τη συζήτηση 

τώρα. Θέλαµε λοιπόν να µπει η συζήτηση σ’ ένα τέτοιο 

διάλογο και σκεφτήκαµε βέβαια ότι καλό θα ήτανε να µην είναι 

µόνο ο Αλέκος ο Αλαβάνος, να είναι και κάποιοι άλλοι 

άνθρωποι οι οποίοι έχουνε δηµόσια εκφράσει την άποψή τους 

και µέσα από παρεµβάσεις και µέσα από τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας, και η πρόταση ήταν συγκεκριµένα για τον 
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Γιώργο το Σταθάκη, τον υπεύθυνο του οικονοµικού 

προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ και το Νίκο τον Χριστοδουλάκη 

πρώην Υπουργό της Εθνικής Οικονοµίας. Και µάλιστα δεν 

ξέρω αν πήρατε την Κυριακή που πέρασε το ΕΘΝΟΣ της 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ, είχε ακριβώς το ίδιο πάνελ πλην του Αλέκου του 

Αλαβάνου, είχε τον Σταθάκη, τον Χριστοδουλάκη και τον 

Στουρνάρα. Σε ακριβώς ένα τέτοιο debate µε τέσσερις – πέντε 

σελίδες αφιέρωµα στο (S) και το ποιο είναι το άλλο µοντέλο, 

πως µπορούµε να βγούµε από την έξοδο και από την κρίση. 

 Στη συνέχεια βέβαια είδαµε ότι το κλίµα επιβαρύνεται, 

είχαν κάνει την αιτίαση είναι πραγµατικότητα τα παιδιά της 

ΑΜΑΚ, και είχαν πει ότι, τα πράγµατα είναι λίγο στριµωγµένα 

και χρονικά, γιατί πλέον έχουµε την εξαγγελία των εκλογών και 

βεβαίως πολιτικά, βέβαια τότε δεν ξέραµε αυτά που 

επακολούθησαν µε την Χρυσή Αυγή και όλα τα πολύ έτσι 

έντονα γεγονότα που ακολούθησαν. Και σε δεύτερη σκέψη 

αυτή τη στιγµή νοµίζω ότι η εκδήλωση αυτή δεν θα πρέπει να 

γίνει. ∆εν θα πρέπει να γίνει γιατί δεν είναι ούτε ο χρόνος 

ενδεχοµένως ο κατάλληλος, και ενδεχοµένως µία τέτοια 

εκδήλωση η οποία θα ήταν για να ανοίξει ένα πλαίσιο ενός 

διαλόγου, ενδεχοµένως να πάρει µία άλλη κατεύθυνση στην 

οποία βεβαίως ούτε εµείς θα την θέλαµε, ούτε και κανένας 

άλλος. 

 Και αυτή τη στιγµή η εκδήλωση αυτή έχει παγώσει και 

ενδεχοµένως να γίνει σε δεύτερο χρόνο, εφόσον βέβαια το 

θέλει και η νέα διοίκηση, µετά τις εκλογές του Επιµελητηρίου. 

Εµείς πάντως προς αυτή την κατεύθυνση της παρουσίασης και 

του διάλογου ανοιχτά και δηµόσια µιας άλλης πρότασης, 

νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό και πολύ ουσιαστικό και θα 

πρέπει να γίνει στο χώρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Θέλω να πω κάτι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλεις να πεις; Στο βήµα, ο 

συνάδελφος Μπάκιντας.  Σύντοµα µόνο γιατί περιµένει η 

συνάδελφος. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Συγγνώµη αλλά αυτά που συµβαίνουν εδώ 

πέρα, σ’ αυτή την αίθουσα είναι ανήκουστα. Είναι απίστευτα 

αυτά τα πράγµατα. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σ’ αυτή την αίθουσα; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Σ’ αυτή την αίθουσα βεβαία, αυτά που λέγονται. 

Είναι ανήκουστα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να προχωρήσουµε εντάξει. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ερώτηση έκανα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Και βεβαίως ο συνδυασµός µου αυτά που έγιναν 

συνάδελφε Πρόεδρε στην από κάτω αίθουσα της ∆ιοικούσας. 

 Όταν εµείς θέσαµε τους προβληµατισµούς αυτούς στη 

∆ιοικούσα και είπαµε για το t iming των εκλογών, ότι δεν 

µπορούµε µερικές µέρες πριν κατατεθούν τα ψηφοδέλτια στο 

Τεχνικό Επιµελητήριο, ότι δεν µπορούµε µε το κλίµα αυτό της 

έντασης που υπάρχει µε τους πολιτικούς, να καλούµε για 

πρώτη φορά στο Επιµελητήριο ως εισηγητές στο πάνελ 

πολιτικούς, να µας εισηγηθούν τι; Την άλλη πλευρά ή δεν ξέρω 

κι εγώ τι, ανεξαρτήτων χρωµάτων και κοµµάτων βεβαίως κι 

έγινε χαµός στη ∆ιοικούσα. ∆εχθήκαµε µία σφοδρή επίθεση 

κυρίως από τον Αντιπρόεδρο που λείπει σήµερα βεβαίως, γιατί 

είµαστε αρνητικοί να γίνει αυτή η εκδήλωση. Κι έρχεται τώρα 

σήµερα ο Πρόεδρος και µας λέει, το σκεφτήκαµε καλύτερα, 

δηλαδή όλη αυτή η επίθεση που δεχθήκαµε πριν δύο βδοµάδες 

στη ∆ιοικούσα Επιτροπή, για τη στάση µας που ήτανε καθόλα 

ήρεµη, κι απλά επιχειρηµατολογήσαµε απέναντι σ’ αυτό την 

εκδήλωση τέλος πάντων. Κι έρχεται σήµερα ο Πρόεδρος και 

µας λέει αυτά που λέγαµε εµείς. 

 Λυπάµαι πολύ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κατεγράφησαν οι απόψεις. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Λυπάµαι πολύ για την συνεργασία αυτήS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέλεις να πεις κάτι 

συνάδελφε Πρόεδρε; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Sπου υπήρξε στο συγκεκριµένο θέµα και σε 

άλλα και την επίθεση που αποδεικνύεται σήµερα ότι ήτανε 

αναίτια που δεχθήκαµε για άλλη µια φορά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Ξυλούρη. Θέλεις 

Πρόεδρε να πεις κάτι; Συνάδελφε Ξυλούρη θέλεις να πεις κάτι; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, όχι εγώ δεν ξέρω αν 

θέλει η ΑΜΑΚ και ο Κώστας ο Μπάκιντας να γίνει και µετά 

αυτή η εκδήλωση. Τον ενδιαφέρει να γίνει ένας ανοιχτός 

διάλογος για την πρόταση της Αριστεράς σήµερα στην 

κοινωνία ή δεν τον ενδιαφέρει; Άσε τα παιχνίδια τώρα Κώστα 

πότε είπαµε και πότε δεν είπαµε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Να ‘ρθω στο βήµα να σου απαντήσω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ συνάδελφοι µην 

το κάνοµε τώραS, συνάδελφοι µην το κάνουµε τώρα, απόψε, 

παρακαλώ, συνάδελφε Μπάκιντα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)S, εµείς είπαµε να ‘ρθουν Πανεπιστηµιακοί, να 

‘ρθουν ΟικονοµολόγοιS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   ∆ώσε µου δυο Πανεπιστηµιακούς. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνάδελφοι. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τώρα θέλεις να σου προτείνω; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τώρα, τώρα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είπατε τις απόψεις τώρα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Λίγο σοβαρότητα, το επίπεδο που εγγίζειςS, 

λίγη σοβαρότητα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Έχετε πρόταση; Έχετε; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τώρα θα σου πω; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Βγες από το βήµα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τώρα θα σου πω; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Μπάκιντα, µα 

είπατε τις απόψεις σας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εµείς είπαµε πέντε ονόµατα, εσείς 

γιατί δεν µιλάτε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ να 

σταµατήσουµε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Λυπάµαι για το επίπεδο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Παρακαλώ να σταµατήσει το 

θέµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τον εαυτό σου να λυπάσαι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είπατε τις απόψεις εντάξει, 

συνάδελφε Ξυλούρη. 
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Εγώ δεν ήθελα να µιλήσω γιατί δεν είµαι και 

καλά απόψε, αλλά µετά από αυτά που ακούω εµένα µε 

χαροποιούνε πάρα πολύ. Με χαροποιούνε γιατίS, δηλαδή 

ακόµα – το έχω πει πολλές φορές – ακόµα και Ανωγειανός να 

είσαι θα καταλάβεις. Το λέω έτσι για να φτάσω, θα καταλάβεις 

όσο και να µην θες έτσι; Θα καταλάβεις ποιος είναι ο καθένας 

εδώ µέσα, τι ρόλο παίζουµε ρε παιδί µου. 

 Θα σου πω ένα παράδειγµα, σήµερα έγινε το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, µόνο που δεν είχανε αυτούς στο Μεσαίωνα που 

είδες τους δόγηδες που φορούσανε κάτι τέτοια. Πήγε λοιπόν ο 

Κουράκης µε την πλειοψηφία του 73% να κάνουνε ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο µέσα στο πολιτιστικό κέντρο. Καλά το κάνανε οι 

άνθρωποι, την πλειοψηφία έχουνε, να κάνουνε και εκλογές να 

ετοιµάσουν να πάρουν τις εκλογές. 

 Στο οποίο µέσα πολιτιστικό κέντρο γίνεται ότι µπορείτε 

να φανταστείτε, είµαι στην επιτροπή παρακολούθησης. 

Προσέξτε τι θέλω να πω. Εγώ µπορεί να τα λέω όλα λάθος, 

µπορεί να είµαι δογµατικός ρε φίλε, Σταλίνα τι να κάνοµε 

δογµατικός, όµως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µ’ έχει εµένα πει να 

είµαι στην επιτροπή παρακολούθησης µαζί µε άλλους πέντε. 

Εκ των οποίων οι τρεις µεγαλοδήµαρχοι της περιοχής ούτε 

που τους έχουµε δει. Ο Μαµουλόκωστας, ο Ζαχάρης από τη 

Χερσόνησο, δεν φαίνονται ποτέ τους. Ναι µωρέ ο Μαµουλάκης 

ο Κώστας ο Μαµουλόκωστα δεν τον λένε; Πώς τον λένε; ∆εν 

φάνηκε ποτέ. 

 Πάνε λοιπόν σήµερα να κάνουνε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

να ενηµερώσουνε υποτίθεται να συζητήσουνε, ένα συµβούλιο, 

θέλει να συζητήσει, προσέξτε που θέλω να καταλήξω, και δεν 

έχουνε µωρέ ιδέα το τι γίνεται. Τρία χρόνια δεν τους έχουνε 

µιλήσει ποτέ και πάει και τους λέει ο Καπετάν Παρασύρης 

πέντε κουβέντες. Και λέω ρε παιδιά, για να µην τρελαθώ, λέω 

Πρόεδρε µπορώ να πω πέντε κουβέντες; Λέει όχι, του λέω, 

µωρ’ εσύ, εσύ δεν µ’ έχεις βαλµένο στην επιτροπή 

παρακολούθησης; Ήντα µας βάλατε να παρακολουθούµε δεν 

µας βάλατε; Όχι λέει δεν µιλάς. 
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 Αν µου έλεγε ναι θα µου έκανε µεγάλη εντύπωση. Εγώ 

λοιπόν τι είπα; Είπα ότι µε πρωτοβουλία, ευθύνη και 

καθοδήγηση του Κουράκη και των επιχειρηµατιών, γιατί αυτοί 

διοικούνε και ο Κουράκης που είναι επιχειρηµατίας τώρα, 

θέλουνε να ιδιωτικοποιήσουνε, δηλαδή να πουλήσουν το 

πολιτιστικό κέντρο και εµείς που είµαστεS  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   S.είναι η παρµεζάνα ας πούµε πάνω από τη 

σαλάτα του. Οι άλλοι ούτε στο (S) θα τον δούνε. Κι όµως το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ηρακλείου δεν µας επέτρεψε 

ρε παιδιά ούτε να µιλήσουµε.  

 Κι έρχοµαι τώρα εδώ στα δικά µας, εγώ αυτά που είπα τα 

είπα και στην τηλεόραση. Ότι τα πιράνχας στέκουνε να το βάνε 

το πολιτιστικό κέντρο, και αυτό θα γίνει, ο Λαµπράκης θα το 

πάρει. Και ποιούµεν την νήσσαν κι είναι µηχανικοί 

αντιπρόσωποι που είναι εκεί µέσα. 

 Εγώ ρε παιδιά δεν θέλω να πω ότι είµαι ο καλός, ο κακός 

κι ο άσχηµος. Εδώ όµως πρόκειται για µεγάλα οικονοµικά 

συµφέροντα. Κι έρχοµαι σήµερα απόψε εδώ και τι ακούω; Ότι 

θα γίνει µία εκδήλωση για την κρίση, καλώς να γίνει, εµείς την 

έχουµε συζητήσει, όµως µην ξεχνάτε ότι όταν την κάναµε εδώ 

την κουβέντα, µαζί Κώστα µ’ αυτούς βγάλατε κοινή εκτίµηση 

για την κρίση των προβληµάτων, οι αιτίες που δηµιούργησαν 

τα προβλήµατα και η έξοδος. Μαζί βγάλατε απόφαση, για την 

οποία εµείς σας καταγγείλαµε. 

 Έρχεται όµως σήµερα η ΠΑΣΚ γιατί εδώ βγάλατε την 

απόφαση, µαζί, γιατί έχετε την ίδια αντίληψη, δεν είναι κακό να 

έχεις την ίδια αντίληψη, εµείς είµαστε η µειοψηφία και το 

κατέχουµε ότι είµαστε µειοψηφία. Είµαστε µειοψηφία στα 

εκλεγµένα όργανα, στην πλειοψηφία στον κόσµο είµαστε 

απόλυτη πλειοψηφία. Τα όργανα λοιπόν έρχονται σήµερα και 

ποιον καλούνε; Ακούστε να δείτε κάτι, εγώ χαίροµαι που το 

κάνουνε αυτό, διότι αποδεικνύουνε και στους πιο κακόπιστους 

ότι αυτή είναι η πολιτική τους. Τον Χριστοδουλάκη, πολύ γερή 

πένα του κεφαλαίου, Υπουργός, για να µην πω και τι άλλες 

ιδιότητες έχει, ποιος είναι ο άλλος που καλούνε; Το Σταθάκη, ο 
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οποίος είναι η άλλη µορφή του νοµίσµατος της διεξόδου µέσα 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Αλαβάνο 

προσέξτε γιατί. Γιατί λέει είναι αυτός που λέει έξω από την 

Ευρωπαϊκή Ένωσης και στο γύρισµα της τέτοιας. 

 Βρε παιδιά, αν ένας πολιτικός φορέας αναθεµατισµένος 

τώρα και 30 χρόνια, αν ένας φορέας, έστω µε λαθεµένη, πώς 

το λένε; Μη ολοκληρωµένη άποψη, έστω στραβή, έστω 

δογµατική, που λέει, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 

συνέπειές της, ε, δεν είναι ρε παιδιά ο Αλαβάνος και το σχέδιο 

plan b. Είναι το κοµµουνιστικό κόµµα Ελλάδας για το οποίο 

έχει δεχθεί εκατοντάδες τόνους σκατά προπαγάνδας ψεύτικης 

και ανεδαφικής. Και λέω τώρα εγώ, εάν τώρα υπήρχε µία 

περίπτωση να πεις ελάτε ρε παιδιά να κουβεντιάσουµε, 

φωνάξτε κι αυτό ρε φίλε. Όµως το κουράγιο µας µένει εκεί 

φτάνει για να µην πω και τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να γίνει η 

εκδήλωση µ’ αυτούς τους ανθρώπους, εγώ θέλω να γίνει, για 

να ‘ρθουνε εδώ να τους ξεβρακώσουµε, διότι δεν έχουνε 

κανένα επιχείρηµα. 

 Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής, εγώ συµφωνώ να 

γίνει η εκδήλωση, όµως να τονίσουµε αυτή την απόφαση για 

τις εκλογές αυτές Πρόεδρε, την πήρανε οι πλειοψηφίες στις 

Αντιπροσωπείες του ΤΕΕ 28 του ∆εκέµβρη του 2012, εδώ το 

καταλάβατε ότι γίνονται εκλογές; Εδώ είχαµε βάλει θέµα και 

λέγαµε ότι ήρθε παράνοµη, αντικαθεστωτική, 

αντισυνταγµατική. ∆εν είναι τίποτα απ’ όλα αυτά, ήτανε πέντε 

κοµπιναδόροι που είναι στην Αθήνα που αποφασίσανε να πάνε 

ένα χρόνο µετά για να κάνουν τις δουλειές τους. Αυτά είναι όλα 

που είναι πίσω επιχειρηµατίες, να φάνει το ΤΣΜΕ∆Ε και τα 

εκατοµµύρια. Αυτή είναι όλη η ουσία του θέµατος. 

 Εµείς λοιπόν ξέρουµε ότι ξέρετε από το ∆εκέµβρη του ’12 

για τις εκλογές, κι όµως διαλέξανε τώρα γιατί έρχονται οι 

εκλογές, αυτή είναι η ουσία του θέµατος. Κι όσον αφορά τις 

απουσίες και τις παρουσίες Γιάννη, αγαπητέ Πρόεδρε, δεν 

είναι ούτε θέµα προσωπικό, ούτε θέµα συµπτώσεων. Είναι 

θέµα πολιτικό. ∆ιότι οι παρατάξεις οι οποίες εκλέγουνε εδώ 

πέρα τα παιδιά των πρώην αρχηγών του ΤΕΕ και των 
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επιχειρηµατιών και των µεγαλοµηχανικών που είναι οι ίδιοι, 

τους έχουνε πει να εκλέγονται και να µην έρχονται. Αυτή είναι 

η φιλοσοφία, η κόκκινη κλωστή που δένει τις µεγάλες 

παρατάξεις σ’ επίπεδο συνδικαλιστικό και κοµµατικό, δηλαδή 

βλέπε ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλευτές, Υπουργούς 

κ.λ.π. Πότε µωρέ είδατε έναν Υπουργό να πάει να 

κουβεντιάσει µε τους εργάτες; ∆εν θα τον δείτε αν δεν 

τρελαθείτε. Όπως δεν θα δείτε και µηχανικό που είναι ο 

πατέρας του στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και Πρόεδρος δεν ξέρω 

που, να έρθει εδώ και να µιλήσει για τους άνεργους 

µηχανικούς. Ντα γνωρίζει ότι υπάρχουν άνεργοι µηχανικοί; Το 

ξέρουν αν υπάρχει; Η ∆ιοικούσα γνωρίζει για παράδειγµα, 

πραγµατικά το γνωρίζει πόσοι είναι άνεργοι µηχανικοί; Εγώ 

πριν µια βδοµάδα πήγα στην Πολεοδοµία και του λέω, 

αγαπητέ Μανώλη είσαι πολιτικός προϊστάµενος, λέει ναι. Η 

συναδέλφισσα εδώ δεν έχει να πληρώσει το ΤΣΜΕ∆Ε, το 

τρέχον, έχει πληρώσει µέχρι 30 του Απρίλη και δεν µπορεί να 

βγάλει την οικοδοµική άδεια. Και ξέρετε ρε παιδιά τι µου είπε; 

Ο νόµος δεν το λέει. 

 Ντα αν είναι να γενεί µωρέ έτσι εσένα θα ήθελα να σε 

ρωτήξω; Άρα ο πολιτικός προϊστάµενος ο Μανώλης υπηρετεί 

το νόµο, όπως ο τροχονόµος που µε γράφει και µου παίρνει το 

αµάξι υπηρετεί το νόµο, όµως όταν τον απολύσανε το δηµοτικό 

αστυνοµικό κατέβηκε στο δρόµο κι εγώ χαίροµαι που κατέβηκε 

στο δρόµο. Τότε όµως δεν είπε, δεν το λέει ο νόµος. Ο νόµος 

το λέει και θα σε απολύσουνε, γιατί αντέδρασες; Όταν πιεις 

την πορτοκαλάδα αντιδράς και θ’ αντιδράσουµε κι εµείς όλοι 

εδώ. Και να σου πω και κάτι άλλο; Θα είναι πιο µπροστά απ’ 

ότι λέω εγώ, οι συνάδελφοί µας θα είναι πολύ πιο µπροστά 

από εµάς όλους και πρώτο εµένα. Γιατί είναι τέτοια οξυµένα τα 

προβλήµατα που ίσως πολλοί να µην το ξέρετε, αλλά τα 

προβλήµατα έχουνε πάρει µορφή δραµατική. 

 Εγώ συνάδελφοι κλείνω, θέλω να γίνει αυτή η εκδήλωση, 

θέλω να γίνει για να γίνει πραγµατικά, έστω καθυστερηµένα κι 

εµείς δεν έχουµε ανάγκη να φέρουµε µεγάλους κοµµατικούς 

µηχανισµούς, εδώ θα τα πούµε. Πάντως δεν θέλω να ακούω 
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ότι δεν το ξέρατε ή ότι δεν έχετε αποφασίσει από µαζί Κώστα, 

εδώ πήρατε κοινή απόφαση. Ναι είχαµε το θέµα συζήτησης, να 

σου το θυµίσω. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Τι λες; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Είχαµε συζητήσει θέµα τα προβλήµατα των 

µηχανικών, οι αιτίες που τα δηµιουργούν, εδώ µέσα. Και 

αποφασίσατε µαζί µε την ΠΑΣΚ και βγάλατε κοινό ψήφισµα, 

κοινό πόρισµα, το οποίο συµφωνούσαµε και συµφωνήσατε. 

Και διερωτώµαι τώρα, πού διαφωνείτε δηλαδή αφού βγάλατε 

κοινό ψήφισµα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εµείς δεν αλλάξαµε θέσεις. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι, 

προχωράµε, προχωράµε, έλα συνάδελφε εντάξει, 

κατεγράφησαν οι απόψεις σας. 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Απολογισµός – ισολογισµός του 2012.  Οικονοµικός 

προϋπολογισµός του 2013 για το ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να προχωρήσουµε στο θέµα 

Απολογισµός – ισολογισµός του 2012.  Οικονοµικός 

προϋπολογισµός του 2013 για το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 Η Κα ∆ανασή έτσι; 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Ναι νοµίζω οι περισσότεροι µε ξέρουνε. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Όχι θέµα πρακτικών είναι. 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Ναι ∆ανασή Τατιάνα υπάλληλος του τµήµατος. 

 Σε συνεδρίασή της η ∆ιοικούσα Επιτροπή την Πέµπτη 

19/9ου  ενέκρινε τον οικονοµικό απολογισµό και ισολογισµό του 
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τµήµατος για το έτος 2012, για το έτος δηλαδή που µας 

πέρασε. 

 Εγκρίθηκε επίσης και ο οικονοµικός προϋπολογισµός του 

τµήµατος για το τρέχον έτος, µιλάµε για το 2013, έπειτα και 

από τη σχετική ψήφιση του προϋπολογισµού του ΤΕΕ από το 

Υπουργείο. 

 Ξεκινώντας µε τον απολογισµό για τη δράση το τµήµατός 

µας το προηγούµενο έτος έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής.  

Ως έσοδα του τµήµατος για το 2012 είχαµε την τακτική 

επιχορήγηση από την κεντρική υπηρεσία του ΤΕΕ, η οποία 

ανέρχεται στο ποσό των 256.500 ευρώ. Από τα χρήµατα αυτά 

ένα µικρό ποσό της τάξης των 16.900 ευρώ δόθηκε στις αρχές 

του 2013, µε την οδηγία να συµπεριληφθούν στον οικονοµικό 

απολογισµό του ’12 πράγµα και το οποίο έγινε. ∆εν υπήρξε 

κάποια έκτακτη επιχορήγηση κι ενώ οι κρατήσεις µας και τα 

υπόλοιπα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 208.632,66 ευρώ κι 

επίσης κλείσαµε µε το υπόλοιπο της χρήσης του 2011, δηλαδή 

τα χρήµατα που είχαν περισσέψει το 2011, που ήταν 

135.851,50. Το σύνολο των εσόδων της υπηρεσίας µας 

καταγράφεται στο ποσό των 600.984,16 ευρώ. 

 Το κοµµάτι τώρα που αφορά τα έξοδα. Τα έξοδα ήταν 

540.310,63 ευρώ. Τα έξοδα αυτά αφορούν την πληρωµή των 

οικονοµικών υποχρεώσεων του τµήµατος και την εξόφληση 

380 χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, προς διάφορους. Από 

τα εντάλµατα αυτά είχαµε ένα θέµα µε τα εντάλµατα µε 128 και 

129 που αφορούσαν τις πληρωµές των συνεργατών µας της 

Κας Εµµανουέλλας Παπαδάκη που ήταν µε οµάδα εργασίας και 

του Μανώλη του Καραβελάκη που είχε αναλάβει το τµήµα του 

Αγίου Νικολάου. Μας τα γύρισε πίσω ο Επίτροπος µε πράξεις. 

Το πρόβληµα λύθηκε τελικά το Νοέµβριο του ίδιου χρόνου µε 

την εξόφληση καινούριων ενταλµάτων του ίδιου όµως πάντα 

χρηµατικού ποσού. 

 Το 2012 κλείνει µε  υπόλοιπο χρήσης το ποσό 60.673,53 

και επίσης να σας θυµίσω ή να σας πω για όσους δεν ξέρουνε, 

ότι το τµήµα υπέστη µία ζηµιά λόγω PSA  το περιβόητο. 

∆ηλαδή µας πήραν χρήµατα, αποφάσισε η Κυβέρνηση ότι 
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έπρεπε να πάρει κάποια χρήµατα καλώς ή κακώς το ξέρουµε. 

Η απώλεια η δικιά µας ήτανε 11.465,44. Και επίσης να σας 

θυµίσω ότι τον λογαριασµό αυτό δεν µπορούµε να τον 

διαχειριστούµε όπως θέλουµε, δηλαδή δεν έχουµε το ελεύθερο 

να πάρουµε χρήµατα που τυχόν χρειαστούµε, πρέπει να 

υπάρξουν ειδικές διαδικασίες γι ’  αυτό. 

 Το σύνολο των εξόδων µας είναι ίσο µε το σύνολο των 

εσόδων µας, δηλαδή 600.984,16. Αυτός είναι ο απολογισµός 

του τµήµατος για το 2012, 600.984,16. 

 ∆εν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσω και στον ισολογισµό 

και να ρωτήσετε επ’ αυτών ή να το κάνουµε κοµµάτι – κοµµάτι; 

Να προχωρήσω; Ωραία. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Ποιο εννοείτε; Τι εννοείτε; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Για τα χρήµατα πουS, (δεν αποδίδεται καθαρά, 

µιλάει εκτός µικροφώνου) 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   Όχι, νοµίζω ανέφερε ο Πρόεδρος την επιχορήγηση 

που µας έκανε η κεντρική υπηρεσία. Αυτό µιλάµε κ. Κώστα για 

το 2012 ήτανε αυτό. 

 Το’12 τουλάχιστονS 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Από το ΤΕΕ από την υπηρεσία την κεντρική πήραµε 

σαν επιχορήγηση 256.500 ευρώ, αυτά γίνονται τµηµατικά, δεν 

τα πήραµε µία και έξω, παίρνουµε κατά τη διάρκεια του 

χρόνου, όποτε είχανε χρήµατα βάζανε. Φτάσαµε λοιπόν σ’ 

αυτό. ∆ηλαδή στο ’12 σας είπα, 17 περίπου χιλιάδες δόθηκαν 

το ’13, απλά υπολογίσαµε στο ’12 γιατί έτσι έπρεπε µε βάση 

τις εντολές τους. έσοδα από κρατήσεις, είναι από τις κρατήσεις 
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της µισθοδοσίας, είναι από όλα αυτά, από τις κρατήσεις των 

µηχανικών που πληρώνουν διάφορα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Άλλο έσοδα Τατιάνα είναι οι 

προγραµµατικές συµβάσεις. 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Ναι και οι προγραµµατικές συµβάσεις, κι αυτό, κι 

αυτά. Έχουµε προγραµµατικές συµβάσεις, είχαµε υπογράψει 

µε το ∆ήµο ΜαλεβιζίουS 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Με το ∆ήµο Μαλεβιζίου είναι 120 – 150.000 ευρώ, 

του Αγίου Νικολάου, είχαµε µία επιστροφή φόρου από τον Άγιο 

Νικόλαο της τάξης των 40.000 ευρώ που είχε παρακρατηθεί 

και που µας επιστράφηκε µέσα στο ’12, κι αυτά είναι στα 

έσοδά µας. Οι πραγµατογνωµοσύνες είναι επίσης, αυτά. Οι 

εισφορές των µελών δεν είναι έσοδα του τµήµατος του τοπικού 

έτσι;  Πάνε στο κεντρικό αυτά δεν είναιS 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Το Μαλεβίζι δεν είχαµε το ’12S 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Πήραµε χρήµατα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Έναντι του ποσού που ήτανε το 20%. 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Ε, ναι, τώρα την πήραµε τη δεύτερη δόση, το ’13. 

 Ο ισολογισµός µετά για το 2012. Το σύνολο του 

ενεργητικού µας είναι στις 71.458,74 ευρώ. Οι κατηγορίες που 

έχουµε εδώ είναι έπιπλα και σκεύη στο ποσό των 10.715,15 

ευρώ, οι βιβλιοθήκη 70,06 ευρώ και το διαθέσιµο  υπόλοιπο 

που είναι 60.673,53 ευρώ. 

 Ως παθητικό έχουµε το κεφάλαιο που είναι 148.154,82 

ευρώ και τ’ αποτελέσµατα χρήσης είναι µείον 76.696,08 ευρώ 

σύνολο για το παθητικό που είναι ίσο µε το ενεργητικό 

71.458,74 ευρώ. 
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Μου ξαναλές τα νούµερα του ισολογισµού; 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   Του ισολογισµού, λοιπόν, ενεργητικό ποσό 

71.458,74 ευρώ, µε την κατηγορία έπιπλα και σκεύη να έχουµε 

το ποσό των 10.715,15 ευρώ, µε τη βιβλιοθήκη στο ποσό των 

70,06 ευρώ, ενώ το διαθέσιµο υπόλοιπο είναι 60.673,53 ευρώ. 

 Το κεφάλαιό µας στο παθητικό είναι 148.154,82 ευρώ τ’ 

αποτελέσµατα της χρήσης είναι µείον 76.696,08 και αν κάνοµε 

την πράξη καταλήγουµε στο ποσό πάλι των 71.458,74 που 

είναι ίσο µε το ενεργητικό. Παθητικό δηλαδή ίσο µε το 

ενεργητικό. 

 Σ’ ότι αφορά τον οικονοµικό προϋπολογισµό τώρα για το 

τρέχον έτος, για το 2013. Είναι µειωµένος κατά 25% περίπου 

από τον περσυνό και κλείνει στο ποσό του 1.177.400 ευρώ. 

Να σας θυµίσω ότι ο περσινός είχε κλείσει στο ποσό του 

1.569.600 ευρώ. Ναι, 1.177.400 ευρώ. Αισθητή µείωση έχει 

γίνει στους κωδικούς που είχαν µεγάλα ποσά, όπως π.χ. οι 

δαπάνες που είχαµε για οµάδες εργασίας, για αµοιβή οµάδων 

εργασίας, για φιλοξενίες, δεξιώσεις, δαπάνες δηµοσίων 

σχέσεων κ.α. Να σας σηµειώσω εδώ και να σας θυµίσω για 

όσους το έχετε ξανακούσει ότι, τα προϋπολογιζόµενα ποσά 

των κωδικών του δηµόσιου λογιστικού είναι κατά κάποιο τρόπο 

πλασµατικά. ∆ηλαδή δεν σηµαίνει ότι αν εγώ προϋπολογίσω 

για διαφηµίσεις 15.000 ευρώ ότι τα έξοδά µου θα είναι και 

15.000 ευρώ. Απλά πρέπει ο κωδικός να έχει χρήµατα, έτσι 

ώστε εγώ ανά πάσα στιγµή όταν τα χρειαστώ να µπορώ να τα 

πάρω. Γιατί αν είναι µηδενικός ο κωδικός θα πρέπει να γίνει 

αναθεώρηση, τροποποίηση του προϋπολογισµού κι αυτό 

σηµαίνει ότι πρέπει να σταλεί στην Αθήνα, να ξαναπεράσει 

από Αντιπροσωπεία, να ξαναεγκριθεί και είναι καθυστέρηση 

και µέχρι τότε δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί κάποια 

οικονοµική δραστηριότητα του τµήµατος. Άρα φουσκώνουµε 

κατά κάποιο τρόπο τους κωδικούς γενικά όλους, εκεί που 

ξέρουµε από την εµπειρία που έχουµε ότι θα χρειαστούµε 
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περισσότερα χρήµατα, απλά για να υπάρχουν τα χρήµατα, 

θεωρητικά, όχι πως θα υπάρχουν και πρακτικά έτσι;   

 Σ’ αυτό το σηµείο να σας πω ότι για το τρέχον έτος το 

Τεχνικό Επιµελητήριο το κεντρικό το ΤΕΕ, µας επιχορηγεί 

αυστηρά και µονάχα για το ποσό εκείνο που είναι αναγκαίο για 

να εξασφαλιστεί η µισθοδοσία και τα έξοδα παράστασης. 

∆ηλαδή µας στέλνει κάθε δίµηνο ή αρχές του επόµενου, στο 

τρίµηνο πάνω, ότι έχει να κάνει µε τους µισθούς µας και µε τα 

έξοδα παράστασης, ακαθάριστα, τίποτα άλλο. Ούτε ένα ευρώ 

παραπάνω για οποιοδήποτε άλλο έξοδό µας. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   ∆ΕΗ, τηλέφωνα δηλαδήS 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   ∆ΕΗ, τηλέφωνα είναι από τα υπόλοιπα έσοδα, 

πραγµατογνωµοσύνες, γιατί µε την πραγµατογνωµοσύνη 

έχουµε ένα παραπάνω ποσό για τα δικαιώµατα του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου που εισπράττεται από τον ενδιαφερόµενο που 

κάνει την πραγµατογνωµοσύνη. Τέλος πάντων υπάρχουν 

κάποια έτσι µικροέσοδα γι’ αυτά και µ’ αυτά πορευόµαστε. 

Καταφέρνουµε ας πούµε και πληρώνουµε τη ∆ΕΗ, το ρεύµα, 

γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουµε αν δεν είχαµε 

φως και νερό και τηλέφωνα. Κόψαµε κάποια τηλέφωνα, 

κάναµεS, δηλαδή ήδη  υπάρχουν κάποια πράγµατα που 

έχουνε γίνει για να εξασφαλίσουµε τουλάχιστον την ύπαρξή 

µας µέχρι νεοτέρας. 

 Στο τµήµα αυτή τη στιγµή έχουµε µείνει τέσσερις µόνιµοι 

υπάλληλοι και δύο υπάλληλοι αορίστου. Τα παιδιά που ήτανε 

µε οµάδες εργασίας και µιλάω για την Εµµανουέλλα την 

Παπαδάκη, τη Χριστιάνα την Τσαΐνη που ήταν στην βιβλιοθήκη 

και τον Χριστόφορο τον Αδαµάκη, καθώς και ο Μανώλης ο 

Καραβελάκης από τον Άγιο Νικόλαο δεν υπάρχουν, δεν 

συνεργάζονται πλέον µαζί µας, εννοώ δεν είναι πλέον σαν 

στελέχη τέλος πάντων της υπηρεσίας. 

 Έχουµε καταφέρει όπως είπε και ο Πρόεδρος, εννοώ µε 

οµάδες εργασίες να δουλεύουν στο ΤΕΕ τέλος πάντων, µε τον 

τρόπο που δούλευαν. Έχουµε καταφέρει να εξοφλήσουµε όλες 
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τιςS, σχεδόν όλες τις οικονοµικές µας υποχρεώσεις απέναντι 

και σ’ αυτά τα παιδιά, αλλά και σε όλους µας τους 

προµηθευτές και τρέχουν µόνο τα καθηµερινά τώρα για την 

επόµενη πληρωµή. Κι επίσης όντως έχουµε καταφέρει για 

κάποιες οµάδες εργασίας και κάποιες άλλες δράσεις να έχουµε 

τη χρηµατοδότηση είτε από την Περιφέρεια είτε από άλλους 

δήµους, έτσι ώστε να εξασφαλίσουµε τα ποσά για να 

πληρώσουµε αυτούς που έχουν εµπλακεί σ’ αυτή τη 

διαδικασία, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να πληρωθούν. 

 Το τµήµα έχει καταβάλει µεγάλη προσπάθεια αυτόν τον 

καιρό για τον περιορισµόS, όλο το χρόνο βασικά, για τον 

περιορισµό των εξόδων του και την όσο καλύτερη διαχείριση 

των πόρων του. Έχουµε καταφέρει να εξοφλήσουµε και να µην 

φοβόµαστε τέλος πάντων να βγούµε στο δρόµο γιατί θα µας 

πάρουν από πίσω ότι χρωστάµε κι αυτά. Είναι δύσκολα τα 

πράγµατα, συνεχίζουν να είναι και δεν σηµαίνει ότι επειδή 

έχουµε κάποια τώρα δυνατότητα περισσότερων χρηµάτων να 

κάνοµε µεγάλα ανοίγµατα. Με συντηρητικό τρόπο προχωράµε 

να κλείσει το έτος και για το 2014, δεν ξέρω τι µπορεί να γίνει 

µετά. ∆ηλαδή εγώ νοµίζω ότι θα είναι αρκετά δυσκολότερο 

γιατί δεν θα έχουµε το περίσσευµα που είχαµε από πέρυσι, θα 

έχουµε λιγότερα χρήµατα, δεν ξέρω τι µπορεί να συµβεί. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   Ναι είναι κι αυτό µια λύση. Αυτά. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   Σας είχα στείλει τα σχετικά, δεν ξέρω αν τους 

ρίξατε µια µατιά. Ο προϋπολογισµός έχει διάφορους κωδικούς, 

ο προϋπολογισµός είναι ανάπτυξη εσόδων κι ανάπτυξη 

εξόδων. Οι διάφοροι κωδικοί, το σύνολό τους µέσα στους 

οποίους είναι και οι κρατήσεις όµως έτσι; Μιλάµε για µετοχικά, 

για απόδοση των φόρων, όλα µέσα είναι, δεν είναι µόνο τα 

έξοδά µας. 
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 Οι διάφοροι κωδικοί αναφέρονται στις δράσεις που 

µπορούµε να κάνουµε. ∆ηλαδή σας είπα, διάφορους κωδικούς 

συνήθως έχουµεS, η µείωση έγινε στους κωδικούς που είχανε 

µεγάλα φουσκωµένα ποσά, δηλαδή της τάξης των 50, 60.000 

ευρώ, σας λέω πάντα πλασµατικά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ θέλωS, µάλλον ας το 

ρωτήσω µετά, η ερώτησή µου είναι η εξής. 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Από το 1.177.000 πόσα πάνε 

για τη µισθοδοσία και πόσα πάνε για δηµόσιες σχέσεις 

παράδειγµα; 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   Λοιπόν, αν στον απολογισµό, να σας πω αµέσως. 

 Λοιπόν, σ’ ότι αφορά τις πληρωµές για τις υπηρεσίες ο 

βασικός µισθός των τακτικών υπαλλήλων, σας είπα πριν ότι 

είµαστε και µόνιµοι και αορίστου, για το 2012 τα 

πραγµατοποιηθέντα ήταν 73.150,76 ευρώ, δηλαδή δόθηκαν οι 

µισθοί τους µόνιµους τόσο και ο βασικός µισθός των εκτάκτων 

ήταν 39.740 ευρώ. Ο προϋπολογισµός ήταν για 90.000 και 

60.000 αντίστοιχα. 

 Τώρα για δαπάνες γιαS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Για εκδηλώσεις. 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   Παράδειγµα, φιλοξενίες και δεξιώσεις, που εκεί 

βάζουµε παράδειγµα τα οδοιπορικά ή τα έξοδα διαµονής 

εισηγητών που έρχονται για τις διάφορες εκδηλώσεις. Η 

οργάνωση συνεδρίων και η συµµετοχή σε συνέδρια είτε όταν 

εµείς πάµε είτε όταν κάποιος έρχεται, είχαµε προϋπολογίσει 

στον µεν κωδικό που αφορά τις φιλοξενίες και δεξιώσεις 

30.000 ευρώ, τα πραγµατοποιηθέντα που έγιναν είναι 3.662,92 

ευρώ. Είναι πολύ περιορισµένα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Του ’12 ρωτάω. 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Του ’12 σας λέω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πόσο είναι; 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   3.662,92 ευρώ. Οι δαπάνες ας πούµε δηµοσίων 

σχέσεων καµία. Είχαµε προϋπολογίσει 2.000, δεν δόθηκαν 

τίποτα γι’ αυτό. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Όχι, το χαράτσι δεν χρεώνεται στο ΤΕΕ, απλά 

χρεωνόµαστε το χαράτσι για το γραφείο στη Νοµαρχιακή 

Επιτροπή Λασιθίου, στα οποία είµαστεS, ναι οι δηµόσιες 

υπηρεσίες δεν χρεώνονται µε χαράτσι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τελειώσατε; 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Ναι µας το στέλνει η ιδιοκτήτρια, απλά επειδή είχε 

γίνει κάποιο θέµα και µας είχαν βεβαιώσει ένα ποσό που είχε 

καθυστερήσει να µας δώσει, το προπληρώνουµε και απλά το 

ξεπέφτουµε µετά από τα ενοίκια. Αυτό. 

 Αυτά είχα εγώ να παρατηρήσω έτσι συνοπτικά. ∆εν ξέρω 

αν θέλετε κάτι να πείτε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ερωτήσεις έχει να κάνει 

κανείς συνάδελφος; Ερωτήσεις, συνάδελφοι να µαζευτούµε 

λίγο, ερωτήσεις; Κανένας; Ωραία. Ερώτηση θέλεις να κάνεις; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ναι ερώτηση θέλω να κάνω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Κασαπάκης. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συγγνώµη στην αρχή είπατε υπάλληλος, 

οικονοµική υπάλληλος του Επιµελητηρίου; 

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Ναι έχω αναλάβει τα οικονοµικά του Επιµελητηρίου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άλλος συνάδελφος θέλει να 

κάνει ερώτηση; Κανείς. Τοποθέτηση θέλει να κάνει κανείς; Επί 

των αναφεροµένων; Ο συνάδελφος Κασαπάκης, άλλος; τώρα 

µετά τις τοποθετήσεις θα εγκρίνουµε βέβαια. Άλλος 

συνάδελφος θέλει να κάνει τοποθέτηση; Κανείς. 

 Συνάδελφε Κασαπάκη. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆ράττοµαι της ευκαιρίας σ’ αυτό το θέµα τώρα, 

διότι ερωτούµαι πολύ από συναδέλφους οι οποίοι γνωρίζουν 

ότι το Επιµελητήριο έχει µέλη και υπαλλήλους. Πολλοί ρωτάνε 

και ρωτώ κι εγώ για να µου απαντήσει κάποιος για να τους το 

µεταφέρει, τ ι σηµαίνει στέλεχος του Επιµελητηρίου που πολλές 

φορές βλέπουµε στις τηλεοράσεις και στις εφηµερίδες. Που 

υπάρχει αυτός το τίτλος κι αν δεν υπάρχει από ποιον έχει βγει. 

Τι θα πει στέλεχος του Επιµελητηρίου. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Τώρα είναι ο προϋπολογισµός. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Πώς είπαµε; 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Σήµερα είναι ο προϋπολογισµός. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Και δεν κατάλαβα, αυτό δεν είναι; 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Όχι δεν είναι. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Για σένα µπορεί να µην είναι, για µένα όµως 

είναι ερώτηση. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Σε ποιον στην κοπέλα; 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Στην κοπέλα, δράττοµαι της ευκαιρίας είπα κ. 

συνάδελφε, αν δεν σ’ αρέσει εντάξει προσωπικό σου 

πρόβληµα. Προσωπικό σου πρόβληµα. Στέλεχος λοιπόν του 

Επιµελητηρίου ή οικονοµικός υπάλληλος; Αυτό να 

ξεκαθαριστεί. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Στέλεχος είναι και η Τατιάνα, 

στέλεχος είναι. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν υπάρχει, το Επιµελητήριο έχει υπαλλήλους 

και µέλη, δεν υπάρχει στέλεχος, νοµικά δεν υφίσταται το 

στέλεχος για το δικό µας το χώρο και παρακαλώ µία εξήγηση 

για να το πω και στους συναδέλφους οι οποίοι µε ρωτάνε. Αν 

δεν θέλετε ν’ απαντήσετε µε γεια σας µε χαρά σας. Τι σηµαίνει 

στέλεχος; Γιατί µε ρωτάνε πολλοί συνάδελφοι. Τι σηµαίνει 

στέλεχος, απλά πράγµατα, θέλετε ν’ απαντήσετε εντάξει, άµα 

δεν θέλετε δεν πειράζει. Θα πω κι εγώ ρώτησα και δεν µου 

απαντήσανε και καταλάβετε ότι θέλετε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:    Πρόεδρε θέλεις να πεις 

κάτι; 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Προηγουµένως είπες στο βήµα, στο βήµα 

Πρόεδρε να καταγράφονται αυτά που λες.  

 

∆ΑΝΑΣΗ:  Ν’ απαντήσω σ’ ότι αφορά εµένα; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε ναι. 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   Εγώ δηλώνω υπάλληλος του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου έτσι; ∆ηλαδή θεωρώ ότι αυτό µεS, ναι δηλώνω 

υπάλληλος Τεχνικού Επιµελητηρίου που ασχολείται µε τα 

οικονοµικά, τώρα τι να σας πω, ανS, εντάξει; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, Πρόεδρε θέλεις να 

πεις κάτι; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Όχι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, δεν έχει κανείς να 

τοποθετηθεί είπαµε, δεν έχει κανείς να ρωτήσει κάτι. 

 Εποµένως ο απολογισµός του 2012 εγκρίνεται; Χέρια, 

εγκρίνεται; Χέρια εάν συµφωνείτε. Αν διαφωνείτε µετά, 

συνάδελφοι ρώτησα κάτι, Πρόεδρε. Εγκρίνεται ο απολογισµός 

του 2012; Χέρια είπαµε, όσοι δεν συµφωνούν χέρια, όσοι 

συµφωνούν, ο απολογισµός είπαµε. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ευτυχώς που λείπει ο ανεβοκατεβάζων τα 

χέρια. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όσοι συµφωνούν να 

σηκώσουν το χέρι τους.  Πόσοι είναι; Πόσοι δεν εγκρίνουν; 2, 

παρών; Κανείς. Άρα λοιπόν εγκρίνεται ο απολογισµός του 

2012 µε 20 – 2 και µηδέν. 

 Ο ισολογισµός του 2012 εγκρίνεται; Μέτρησε, µέτρησε 

για τη διαδικασία να είµαστε εντάξει. Όσοι εγκρίνουν αν 

σηκώσουν το χέρι τους, πόσοι; 20. Ποιος δεν εγκρίνει; 

Ισολογισµός ’12 ποιος δεν εγκρίνει; 2, παρών; Κανείς. 

 Προϋπολογισµός ’13; Πόσοι εγκρίνουν προϋπολογισµό 

’13; Όχι, όχι χέρια να δούµε, συνάδελφε τελευταία µέτρηση, 

προϋπολογισµός ’13, όσοι συµφωνούν να σηκώσουν το χέρι 

τους. 20, πόσοι δεν εγκρίνουν προϋπολογισµό ’13; 2, παρών; 

Κανείς. 

 Συνεπώς εγκρίνεται και ο προϋπολογισµός του ’13 µε 20 

υπέρ, 2 κατά και µηδέν παρών. 

 Λοιπόν, τελειώσαµε µε το θέµα αυτό, θέλεις να πεις 

συνάδελφε κάτι; Πες το. Εντάξει Κα ∆ανασή σας ευχαριστούµε 

πολύ, καλή δύναµη και καλή συνέχεια. 

 

∆ΑΝΑΣΗ:   Επίσης.  (αλλαγή κασέτας)         
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Sτη λειτουργία του Τεχνικού Επιµελητηρίου. Η 

πολιτική πάρτε κι εσείς κακοµοίρηδες δυο ψίχουλα είναι 

απαράδεκτη, τη στιγµή που καταβροχθίζουν σαν 

καλοπαχιεµένες φάλαινες τεράστια ποσά. Ο Πρόεδρος του 

ΤΕΕ αν δεν κάνω λάθος έχει 25 προσωπικούς συµβούλους, 

ούτε ο ΓΑΠ δεν τους είχε αυτούς. 25 συµβούλους ξέρω ότι 

έχει. Θεωρούµε ότι δεν έχειS 

 

ΠΡΟΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 

εκτός µικροφώνου) 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ναι, ναι, να σου πω εγώ τι λέω, µπορείς να έχεις 

δίκιο. Εγώ ξέρω ότι η καταγγελία της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

στη ∆ιοικούσα, ότι έχει 25 προσωπικούς συµβούλους, εάνS, 

βεβαίωςS 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆ηλαδή τι κάνουν; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   ∆εν θα το βρω εγώ µωρέ Γιάννη ήντα κάνουνε ας 

πούµε οι µεγαλοβιοµήχανοι και τους βάνουνε οι Υπουργοί, δεν 

µ’ ενδιαφέρει. 

 ∆εύτερον, εγώ ξέρω ότι στο Τεχνικό Επιµελητήριο δεν 

πληρώνονται τόσο οι συνάδελφοι που δουλεύανε εδώ και να 

πω και κάτι παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που µπορεί να 

κάνει και η ∆ιοικούσα να βοηθήσουν δηλαδή. ∆εν πληρωνόταν, 

φύγανε πολύ, έχουµε µείνει τόσοι και δεν ξέρουµε αν θα είναι 

αύριο. Αυτό λοιπόν εµείς επειδή δεν το βάζουµε θέµα 

διαχείρισης ότι φάγανε λεφτά, γιατί δεν µου αρέσει να πετάµε 

τέτοιες έτσι; ∆εν βάνουµε θέµα αν είναι σωστά ισοζυγισµένα, η 

συναδέλφισσα πού είναι; Έχει φύγει, προσωπικά έχω απόλυτη 

εµπιστοσύνη σ’ αυτά που κάνει, για µας και το καταψηφίζουµε 

είναι ότι είναι απαράδεκτος, είναι έξω από τις πραγµατικές 

ανάγκες των µηχανικών, και ακόµα αυτά τα λίγα τα οποία 

δίνουνε, δυστυχώς όπως γίνεται σ’ όλους τους οργανισµούς, 

επιβάλλονται από πάνω, ακόµα και τους κωδικούς και τις 

λέξεις και τα έξοδα, σου λένε τι πως θα τα κάνεις. 
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 Κατά συνέπεια εµείς καταψηφίζουµε όλη τη λογική και επί 

της ουσίας και επί του τύπου. Το λέω γιατί οι κουβέντες τα 

φάγανε είναι καλόS, εµείς αγαπητέ φίλε Γιώργο όταν λέµε ότι 

κάποιοι τα τρώνε το λέµε και λέµε ποιοι τα τρώνε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι σαφές συνάδελφε, 

εντάξει. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Μεγαλοβιοµήχανοι, Υπουργοί, κόµµατα, 

τσακάλια, λαµόγια, που καλύπτονται από τα κυβερνητικά 

κόµµατα και τους τα λέµε µε ονόµατα, επίθετα, Α.Φ.Μ. και e-

mail. Βαρδινογιάννηδες, Λάτσιδες κι όλα να µην τα πω τώρα 

τα τέτοια. Άρα λοιπόν εµείς δεν έχουµε πρόβληµα να το 

πούµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σαφέστατος. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Καταγγέλλουµε τον προϋπολογισµό, τον 

ισολογισµό του Τεχνικού Επιµελητηρίου που είναι 

εξευτελιστικός για τις ανάγκες και θα έπρεπε µε βάση αυτό, 

εγώ πιστεύω όλοι µας, γιατί ρε παιδιά δεν το θέλετε εσείς; Να 

διεκδικήσουµε 20πλασιασµό, για τις ανάγκες του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή, εγώ πήγα στο ΤΕΕ 

στην Αθήνα και είδα 8 ορόφους ένα κτήριο και τρελάθηκα εκεί 

µέσα, λέω τι γίνεται εδώ πέρα; Κι ήτανε η περιβόητη λέει 

νοµική υπηρεσία για ένα πρόβληµα που είχα που µε 

απολύσανε, και µόνο νοµική υπηρεσία που δεν είναι. Για να 

βρεις κάποιον πρέπει να χτυπιέσαι ώρες ολόκληρες. Λέω 

κάτσε ρε παιδιά, (S) οχτώ ορόφους, ποιος τους έχει; Τι 

κάνουνε; Για ποιους δουλεύουνε; Κι όταν ένας συνάδελφος 

κακοµοίρης θέλει µία πληροφορία για το ΤΣΜΕ∆Ε αν δεν 

µπορεί να µπει στο Ωνάσειο ή όχι, αν δεν έχει κολλητό στην 

Κορώνη δεν το µαθαίνεις ούτε αυτό. 

 Γι ’  αυτό λέω για τους συναδέλφους που φύγανε και ήθελα 

να φέρω παράδειγµα το συνάδελφο πώς τον λένε που έφυγε 

τελευταία που ήτανε στις αµοιβές δεν θυµάµαι το όνοµά του, ο 
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Χριστόφορος, ένας ικανότατος συνάδελφος, πραγµατικά 

ικανότατος, (S) για µια υπηρεσία πληροφορικής στην Σκωτία 

και τον πληρώνει µε ένα ικανοποιητικό µισθό γιατί αυτοί 

καταλάβανε την αξία του. Εδώ ο κ. Σπίρτζης, δεν µπορώ να το 

µάθω αυτό το όνοµα, όχι µόνο δεν τον πλήρωνε αξιοπρεπώς, 

τον έδωσε να φύγει, αυτό καταψηφίζουµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, σαφές. Ήθελες κάτι 

Πρόεδρε; Όχι.    

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, για να είναι όλα 

ξεκάθαρα και να µην υπάρχουν γκρίζες ζώνες ή διαφορετικές 

σκέψεις. Οι συνεργάτες δεν ξέρω αν είναι 25 ή 17 είναι όσα 

είναι τα µέλη της ∆ιοικούσας του ΤΕΕ, ένας έκαστος σε 

κάποιον. Και η Πανεπιστηµονική έχει συνεργάτη, τον οποίο τον 

πήρανε µε οµάδα εργασίας και τον πληρώνει το ΤΕΕ. Αυτό 

είναι το θέµα, δεν είναι του Σπίρτζη, τα του Καίσαρος τω 

Καίσαρι. 

 ∆εύτερον, στο ΤΕΕ/ΤΑΚ εργάστηκαν από την πρώτη 

στιγµή της πρώτης θητείας άτοµα ικανότατα µε αντικειµενική 

επιλογή αι βεβαίως ένας από αυτούς ήτανε και ο Χριστόφορος 

και η Χριστιάνα και η Εµµανουέλλα που ήρθε µάλιστα µέσα 

από Πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ και που πολλοί είχαν εκφράσει 

αντίθετη άποψη γιατί να παίρνουµε µε τέτοιους τρόπους 

εργαζόµενους κ.λ.π. και που εµείς συµµεριζόµασταν αλλά 

λέγαµε ότι το Επιµελητήριο είχε ανάγκες, τα παιδιά δούλεψαν 

άλλος δύο, άλλος τρία, άλλος τέσσερα χρόνια, ο Μανώλη ο 

Καραβελάκης περισσότερο απ’  αυτούς. Ήταν µε οµάδες 

εργασίας, πληρωνότανε µε µισθούς ακριβώς όπως οι µισθοί 

των µόνιµων υπαλλήλων του ΤΕΕ, ακριβώς µε βάση τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, τα πτυχία τους, οι οµάδες εργασίας. Και το 

σηµαντικότερο που πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά, 

αποπληρώθηκαν όλοι, η τελευταία πληρωµή είναι στα 

τελευταία πρακτικά που θα αναρτηθούν στη ∆ι@ύγεια του µας 
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βγαίνει και αποπληρώνουµε και την Εµµανουέλλα για την 

µεγάλη προσφορά στη λογιστική υποστήριξη. ∆εν µένουνε 

απλήρωτοι ουδείς άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε την τελευταία 

6τία στο Επιµελητήριο και προσέφερε πραγµατικά σηµαντικές 

και πολύτιµες υπηρεσίες στους µηχανικούς και στο ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πολλά θα µπορούσε να πει 

κανείς και πολλά θα µπορούσε να συµφωνήσει, να φύγουµε 

κιόλας. Εγώ ένα σκέφτοµαι µόνο, συνάδελφε Ξυλούρη θέλω να 

το ακούσεις, ένα λεπτό, ένα λεπτό, άκουσε λίγο. Όπως τα λες 

δεν µπορεί να διαφωνήσει κανείς, όπως φαντάσου να µην 

ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό του ’13, θα µείνουν απλήρωτοι 

οι υπάλληλοι. Ε, βέβαια. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Πρόεδρος θα µας πει, εάν 

δεν τον ψηφίσει η Αντιπροσωπεία θα πληρωθούν; 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό είναι το δίληµµα 

αγαπητοί συνάδελφοι.  Αυτό σου δίνουνε και αν δεν το 

εγκρίνεις θα µείνουν απλήρωτοι οι άλλοι. ∆υστυχώς είναι 

δίληµµα αγαπητέ συνάδελφε. 

 Μια διαπίστωση απλώς. 

    

ΘΕΜΑ 5ο 

 

Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την πρώτη φάση της µελέτης 

αναθεώρησης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της Κρήτης 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάµε στο θέµα αγαπητοί 

συνάδελφοι,  Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την πρώτη φάση της 
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µελέτης αναθεώρησης του περιφερειακού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της Κρήτης. 

 Εισηγητής η συναδέλφισσα Βρέντζου. Στο βήµα. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ερχόµαστε να συζητήσουµε το χωροταξικό µετά 

δεν θυµάµαι από πόσες αναβολές από τότε που αποφασίστηκε 

να έρθει το χωροταξικό στη ∆ιοικούσα. Όπου - όλο το 

καλοκαίρι ίσως - µόλις αυτές τις τελευταίες µέρες ίσως και 

σήµερα βγήκαν οι παρατηρήσεις για την Α2 βάση, µε τις 

κατευθύνσεις από το ΥΠΕΚΑ για την Α2 φάση, οπότε θα 

έχουµε δηλαδή ούτως ή άλλως εξελίξεις. Υπάρχουν και 

κάποιες παρατηρήσεις της µελετήτριας τις οποίες δεν µπόρεσα 

να βρω. 

 Έριξα µία µατιά στην Α2 φάση και σήµερα ερχόµαστε να 

συζητήσουµε τη θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε σχέση µε την πρώτη 

φάση και γενικότερα βέβαια για το χωροταξικό σχεδιασµό. Και 

χειρισµούς τους οποίους τους έχουµε ξαναπεί βέβαια, δηλαδή 

έχουµε ήδη τοποθετηθεί σε σχέση µε το πώς το χειρίστηκε η 

∆ιοικούσα το θέµα αυτό, σε σχέση µε την οµάδα εργασίας, τα 

αποτελέσµατα και όλα αυτά πουS., δεν  ξέρω αν χρειάζεται να 

τα ξαναπούµε. Σίγουρα εµείς διαφωνήσαµε σε σχέση µε τον 

τρόπο αυτό, αλλά νοµίζω ότι κάποια πράγµατα καταγράφονται 

και στο κείµενο, το οποίο θεωρώ σκόπιµο να το διαβάσω, να 

καταγραφεί και κάποια πράγµατα θα ειπωθούν και στη 

συζήτηση. Ελπίζω να βγούνε και περισσότερα. 

 ∆ιαβάζω λοιπόν την εισήγηση: 

Απόψεις ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την πρώτη φάση της µελέτης 

αναθεώρησης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της Κρήτης. 

Σε συνθήκες όπως αυτές που ζούµε σήµερα στη χώρα 

µας κι όπως αποτυπώθηκαν στη σχετική απόφαση της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, εδώ κρίνω σκόπιµο να 

διαβάσω αυτή την απόφαση µια που αναφέρθηκε και 

προηγουµένως. Στην απόφαση λοιπόν αυτή για την κρίση 

είχανε παρθεί τα εξής συµπεράσµατα:  

Την καταστροφική αυτή πορεία σηµατοδοτούν:  
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•  Η δραµατική συρρίκνωση του πρωτογενούς και 

δευτερογενούς τοµέα και εισαγωγές βασικών διατροφικών 

προϊόντων.  

•  Η ανάπτυξη του µαζικού έναντι του ποιοτικού τουρισµού.  

•  Ο τραγικός απολογισµός από τον τρόπο διαχείρισης και την 

τελική ωφέλεια στον τόπο, από όλα τα κοινοτικά πλαίσια 

στήριξης.  

•  Η διαχρονική άρνηση του πολιτικού συστήµατος να 

προτάξει πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό, 

βασισµένο σε πρωτογενή ανάλυση των αναγκών και 

στοχοθεσία µε επιστηµονικά κριτήρια, όπως και κατά 

προτεραιότητα προώθηση, ορθολογικής βάσης διαχείριση 

των δηµοσίων ζητηµάτων, όπως οικονοµοτεχνική θεώρηση, 

Κτηµατολόγιο, ∆ασολόγιο και βέβαια το βασικό υποκείµενο 

της δηµόσιας διοίκησης. 

•  Η εµµονή στην ανταγωνιστικότητα µέσω της µεγέθυνσης και 

όχι µέσω της τοπικής ταυτότητας και της ποιότητας, όπως 

και της επιστηµονικής έρευνας. 

•  Η διατήρηση της λογικής, της εξάρτησης, της 

επιχειρηµατικότητας κατά βάση, από (S) πολιτική και 

δανεισµό. 

Αυτά υπήρχανε στην απόφαση της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 9-11-11. 

 Σε συνθήκες λοιπόν όπως αυτές που ζούµε σήµερα στη 

χώρα µας κι όπως αποτυπώθηκαν στη σχετική απόφαση, ο 

µόνος τρόπος που αντιλαµβανόµαστε για να µετατραπεί η 

κρίση σ’ ευκαιρία, είναι να δούµε σε βάθος την 

πραγµατικότητα, ποια πολιτική µας έφερε ως εδώ, πως 

αποτυπώθηκε στο χώρο και αφού συµφωνήσουµε στο τι χώρα 

θέλουµε και ειδικά εδώ στο τι Κρήτη θέλουµε, να µελετήσουµε 

το χωροταξικό µοντέλο που µπορεί να συµβάλει σ’ αυτό. 

 Η συγκυρία σήµερα είναι εξαιρετικά δυσµενής. Το 

µοντέλο που εξελίχτηκε τα τελευταία χρόνια να επιτρέπονται 

όλα παντού και από τη σύγκρουσή τους να προκύπτει το όποιο 

αποτέλεσµα, έδειξε αφενός ότι η έκδοση οδηγεί στην 

επικράτηση των ισχυρότερων συµφερόντων που συγκεντρώνει 
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κεφάλαια και µονοπωλιακό έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων. 

Και αφετέρου ότι αυτό το ίδιο το µοντέλο µπλοκάρει την 

εξέλιξη ακόµα και των ισχυρών, ακριβώς επειδή καθένας απ’ 

αυτούς διεκδικεί το σύνολο του χώρου και των πόρων και τα 

όρια τους είναι πεπερασµένα. 

 Η λύση που προτείνεται δεν αποτελεί άλλο µοντέλο, αλλά 

ενίσχυση των χαρακτηριστικών του ίδιου µοντέλου. Το κύριο 

συστατικό του χωροταξικού σχεδιασµού είναι ο επιγραµµατικός 

του χαρακτήρας, δηλαδή ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό που 

αποτελούσε και αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή του πολιτικού 

συστήµατος.  

 Τα περιφερειακά χωροταξικά που εγκρίθηκαν το 2003 

αποτελούν ένα προϊόν συµβιβασµού µεταξύ νοµιµοποίησης 

τετελεσµένων γεγονότων στο χώρο, φωτογραφικών πολιτικών 

επιλογών και προγραµµατικών ευκαιριών για το τότε µέλλον. 

Οι προγραµµατικές αυτές ευκαιρίες είχαν πολύ µεγάλες 

δυσκολίες πραγµάτωσης, ακριβώς επειδή βρισκόταν 

αντιµέτωπες µε τις κυρίαρχες επιλογές του πολιτικού 

συστήµατος. 

 Ο συµβιβασµός µεταξύ ανάπτυξης, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή από το πολιτικό σύστηµα και προστασίας όπως 

αυτή θα µπορούσε να συµβάλει σ’ ένα διαφορετικό µοντέλο, 

βρισκόταν µπροστά σε µερικά ακόµα εµπόδια. 

 Τον κατευθυντήριο χαρακτήρα του χωροταξικού νόµου 

που µέσω των ειδικών χωροταξικών επιχειρήθηκε να 

µετατραπεί αυθαίρετα σε κανονιστικό, δηµιουργώντας πολύ 

µεγάλα προβλήµατα στην εφαρµογή του και εντείνοντας τις 

συγκρούσεις χρήσεων γης. 

 Την πολιτική επιλογή να µην προωθηθούν οι πολιτικές 

προστασίας που υποδείκνυαν τα περιφερειακά πλαίσια, ειδικά 

στην Κρήτης. ∆έκα χρόνια µετά από την έγκριση του 

περιφερειακού πλαισίου, δεν έχει εκδοθεί ούτε ένα Προεδρικό 

∆ιάταγµα περιβαλλοντικής προστασίας, σε πείσµα και της εν 

γένει περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας. 

 Το γεγονός ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός ως 

κατευθυντήριος δεν εφαρµόζεται στα ιδιωτικά έργα, που 
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χωροθετούνται µε την οριζόντια νοµοθεσία. Η νοµοθεσία αυτή 

χαρακτηρίζεται απώτερη, µισή εξαιρέσεις και fast track 

διαδικασίες, ενώ παράλληλα ο κανονιστικός χαρακτήρας των 

ειδικών χωροταξικών, όπως επιχειρήθηκε να εµφανιστεί 

προσπαθεί να νοµιµοποίηση τη χωροθέτηση µεγάλων 

ιδιωτικών έργων. 

 Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες ζητείται η αναθεώρηση των 

περιφερειακών πλαισίων, προκειµένου να εναρµονιστούν. Με 

τις επίκαιρες πολιτικές της απορρύθµισης που δηµιουργούν 

χωροταξικές τρύπες στον ισχύοντα και µελλοντικό χωροταξικό 

σχεδιασµό. Με εκβιαστικά διληµµάτων λόγω κρίσης, µε την 

επιβολή της κεντρικής πολιτικής έτσι όπως εκφράζεται µέσα 

από τα ειδικά πλαίσια, µε τον κάθε λογής αιφνιδιασµό που θα 

προκύψει από την επικείµενη µεταρρύθµιση του χωροταξικού 

σχεδιασµού για την οποία έχουµε ήδη τοποθετηθεί µε 

αποφάσεις µας και κοινές επιστολές που έχουνε γίνει µεταξύ 

του δικού µας του Τεχνικού Επιµελητηρίου εδώ και της ∆υτικής 

Κρήτης.  Με την πιο πρόσφατη εξέλιξη στην επίβλεψη στης 

τρέχουσας αναθεώρησης των περιφερειακών πλαισίων, από το 

ταµείο αποκρατικοποιήσεων το ΤΑΙΠΕ∆.  

 Τα τελευταία δέκα χρόνια το ΤΕΕ/ΤΑΚ απασχολήθηκε 

κατά προτεραιότητα µε τα θέµατα του χωροταξικού 

σχεδιασµού. Συνεισέφερε πάρα πολύ κατά την εκπόνηση κι 

έγκριση του περιφερειακού πλαισίου, αποδεχόµενο την τότε 

έκκληση, ας βάλουµε µια αρχή στο χωροταξικό σχεδιασµό κι 

ας µην είναι ο τέλειος. Οργάνωσε συνέδριο µε θέµα, 

αναπτυξιακός χωροταξικός σχεδιασµός και περιβάλλον ΕΣΠΑ 

2007-2013 Νησιωτικές Πολιτικές, στα πλαίσια των συνόδων 

των νησιωτικών περιφερειακών τµηµάτων του ΤΕΕ, σε µια 

προσπάθεια από κοινού διατύπωσης σχετικών εξειδικευµένων 

θέσεων. 

 ∆ιαφώνησε µε πάρα πολλές παραµέτρους του γενικού 

πλαισίου, τόσο γενικά όσο και ως προς τη θέση, αλλά και τη 

φυσιογνωµία της Κρήτης και αποτύπωση σε συνεργασία µε το 

ΤΕΕ ∆υτικής Κρήτης τις διαφωνίες αυτές, σε κείµενο θέσεων, 
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που έτυχε και της έγκρισης του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Κρήτης. 

 Κατήγγειλε το ειδικό πλαίσιο για τον τουρισµό και ζήτησε 

πρόσφατα από κοινού µε το ΤΕΕ ∆υτικής Κρήτης την 

αναθεώρησή του, πριν από την αναθεώρηση του 

περιφερειακού πλαισίου, για να µην το δεσµεύσει. 

 Η προσπάθειά µας για ένα χωροταξικό σχεδιασµό που ν’ 

ανταποκρίνεται σ’ ένα ελπιδοφόρο όραµα για την Κρήτη, που 

θα προσπαθήσουµε να διατυπώσουµε και να κατακτήσουµε θα 

συνεχιστεί, παρά τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται και τις 

αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή συγκυρία. 

 Στα πλαίσια αυτά συστήθηκε οµάδα εργασίας από το 

Τεχνικό Επιµελητήριο εδώ, η οποία εργάστηκε συστηµατικά. Η 

εργασία της οµάδας (S) από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή στη 

συνεδρίασή της 9-5-13 και εδώ επισηµαίνουµε ότι στο κείµενο 

της οµάδας, εκφράζονται κάποιες θέσεις, οι οποίες είτε δεν 

έχουν συζητηθεί αυτοτελώς στο Επιµελητήριο είτε δεν 

ταυτίζονται µε τις µέχρι τώρα θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Οι τελικές 

απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα διαµορφωθούν στην επόµενη φάση 

της µελέτης, και κατά την οποία θα έχουν υποβληθεί και οι 

προτάσεις της οµάδας. 

 Εδώ θέλω να πω ότι, πράγµατι στην πρώτη φάση, να 

θυµίσω µάλλον γιατί τα έχουµε ξαναπεί πολύ σύντοµα, στην 

πρώτη φάση λοιπόν το Τεχνικό Επιµελητήριο απέστειλε το 

πόρισµα της οµάδας, στο οποίο όπως επισηµαίνουµε και στην 

εισήγηση υπήρχαν αντιφάσεις, υπήρχαν θέµατα που κατά 

τµήµατα υπήρχαν άλλες θέσεις, µαζί, χωρίς δική του κρίση, 

χωρίς να συζητηθεί, χωρίς να έχει µια συνέχεια στις θέσεις του 

και µάλιστα είχε βάλει µέσα κι εκτός από αυτό και κάποια 

έγγραφα που είχανε σταλεί και παρατηρήσεις επιλεκτικά και 

χωρίς καν να τα δούµε και τα υπόλοιπα µέλη τότε της 

∆ιοικούσας.  Όπως ας πούµε ήταν το έγγραφο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που είχε σταλεί, και το είχε στείλει 

στη µελετήτρια, αυτό ήτανε δηλαδή η διαδικασία που είχε 

κάνει. 
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 Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει και οφείλει το Επιµελητήριο 

να συµµετέχει ουσιαστικά στο χωροταξικό σχεδιασµό, κι αυτό 

κι επιµείναµε και θέλαµε το θέµα να έρθει στην 

Αντιπροσωπεία. Σίγουρα η εικόνα όπως και το σκεφτόµουνα 

πριν δεν είναι η καλύτερη, ήδη βλέπω ότι έχουνε 

φυλλορροήσει εδώ, έχουµε µείνει µεταξύ µας. Εν πάση 

περιπτώσει θεωρώ ότι ούτως ή άλλως θα το δούµε µπροστά 

µας, η Α2 φάση έρχεται, οπότε θα έχουµε πολλά να πούµε και 

στη συνέχεια. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υποβολή ερωτήσεων, ποιος 

ή ποια συναδέλφισσα θέλει να κάνει ερώτηση; Κανένας; Να 

ρωτήσω εγώ συναδέλφισσα, ευχαρίστως, εγώ να κάνω µια 

ερώτηση. Άρα η Α φάση είναι τετελεσµένη, η Α1 φάση, η Α2 σε 

εξέλιξη που η οµάδα εργασίας θα διαµορφώσει κάποιες θέσεις. 

Μια οµάδα εργασίας δεν υπάρχει στο Επιµελητήριο; Ωραία, η 

οµάδα µελέτης θα διατυπώσεις κάποιες θέσεις, ναι για τις 

οποίες θα τοποθετηθούµε εµείς στο Επιµελητήριο, αυτό. 

Εντάξει, µάλιστα. Και πώς θα τοποθετηθούµε; Σε µια συζήτηση 

στην µελλοντική Αντιπροσωπεία ή στα πλαίσια κάποιας 

οµάδας εργασίας; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πες τα µου στο βήµα. Λίγο 

το διαδικαστικό δηλαδή. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Καταρχήν δεν θα πούµε σήµερα το τι θα γίνει, 

αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη η Α2 φάση το τι θα γίνει θα 

προκύψει. Μέχρι στιγµήςS, εµείς φέραµε το θέµα γιατί έπρεπε 

να συζητηθεί, έπρεπε ήδη να έχεις συζητηθεί. Όταν ήδη 

δόθηκε η πρώτη φάση κι όταν έγινε αυτή η κουβέντα, 

θεωρούµε ότι έπρεπε να έχει πόρισµα και η Αντιπροσωπεία γι ’  

αυτό το ζήτηµα. Είναι πολύ σηµαντικό ζήτηµα το χωροταξικό. 
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 Αυτή τη στιγµή ερχόµαστε καθυστερηµένα να 

συζητήσουµε έστω και για την Α2 φάση και για κάποιες 

κατευθύνσεις που πρέπει το Τεχνικό Επιµελητήριο να έχει, το 

ΤΕΕ/ΤΑΚS, έχει τελειώσει η Α1 φάση και πάµε στην Α2, έχει 

κλείσει δενS, δεν έχει ολοκληρωθεί όµως, έχει ακόµα, έχει 

διαδικασία δεν έχει κλείσει το θέµα δηλαδή. Και οφείλει το 

Τεχνικό Επιµελητήριο να έχει θέση και πριν από τους άλλους 

όχι τελευταίο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συναδέλφισσα ΒάναS, 

ερωτήσεις θέλει να κάνει κανείς; Όχι, πάµε σε τοποθετήσεις. 

 Ποιος συνάδελφος θέλει να κάνει τοποθέτηση; Η 

συναδέλφισσα Σφακιανάκη, άλλος συνάδελφος η 

συναδέλφισσα; Κανείς. Συναδέλφισσα Βάνα. 

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι πριν φύγω απ’ τη ∆ιοικούσα το 

χειµώνα, η τελευταία εισήγηση πουS, το τελευταίο θέµα που 

εισηγήθηκα επειδή είχα τροµάξει πάρα πολύ, ήτανε το θέµα 

της µεταρρύθµισης του πολεοδοµικού και χωροταξικού 

σχεδιασµού γενικά. Όσα χρόνια ήµουνα στο Επιµελητήριο κι 

εγώ κι η ΑΜΑΚ, όταν βλέπαµε κάτι το οποίο ήτανε ολέθριο για 

τους µηχανικούς είτε επρόκειτο για νόµο, για τις µελέτες, για 

τα έργα, για τα αυθαίρετα, για οτιδήποτε, παίρναµε θέση, 

πάρτε το πίσω και δεν θα µπούµε στη συζήτηση κατά άρθρων 

των παρατηρήσεων.  

 Παρότι η αίσθησή µου τα τελευταία δυο χρόνια µε την 

κρίση είναι ολοκάθαρα ότι δεν κουβεντιάζουµε µ’ αυτή την 

Κυβέρνηση γιατί η ίδια κάνει προσχηµατικό διάλογο. Βγάζει 

δηλαδή θέµατα ή δεν βγάζει στο open (S), κυβερνά µε πράξεις 

νοµοθετικού περιεχοµένου, δεν κάνει κανένα διάλογο, παρά 

πάρα πολλές φορές κάνει ένα προσχηµατικό διάλογο. Όταν 

είδα το ∆εκέµβρη ότι ήρθε εδώ χάµω ένα έγγραφο όπου δεν 

απευθυνόταν καν στο τµήµα, αλλά απευθυνότανε σε κάποιους 

φορείς κεντρικούς και λέγανε σ’ αυτό το Υπουργείο, ότι εµείς 

θέλουµε σήµερα να συνδυάσουµε την χωροταξία µε την 

ανάπτυξη. ∆ηλαδή να κάνουµε τη χωροταξία να µην βάζε 
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εµπόδια στην ανάπτυξη και έγραφε πως και τι σκέφτονται να 

κάνουνε για να τροποποιήσουνε τον πολεοδοµικό και τον 

χωροταξικό νόµο. Κατάλαβα ότι ήτανε το τέλος µιας 

διαδικασίας που θα σας την πως αµέσως µετά και ότι οφείλαµε 

να στείλουµε ένα γράµµα, όχι σαν συµβολή στο διάλογο, αλλά 

σαν ένα δηµόσιο έγγραφο όπως λέµε γράµµα προς τον 

Πρωθυπουργό και να πούµε στον Υπουργό έλεος τι κάνει! 

∆ηλαδή εµείς δεν είµαστε συνοµιλητές έτσι κι αλλιώς, δεν 

µας ζητήσανε απόψεις. Στείλαµε λοιπόν ένα γράµµα και 

είπαµε, ότι αυτά που κάνετε είναι ολέθρια για τη χώρα, αυτά τα 

ίδια που λέει και µε το κείµενο. ∆εν θα το αναλύσω αυτή τη 

στιγµή. Πάνε να τα κάνουνεS, θα σας εξηγήσω όµως, ότι η 

λογική αυτή που οδηγεί. Είχαµε που είχαµε ένα χωροταξικό 

κατευθυντήριο για να το κάνουµε λάστιχο. Είχαµε όµως ένα 

νόµο που έλεγε ότι όταν φτάνουµε στα Γενικά Πολεοδοµικά 

Σχέδια να ορίζουµε χρήσεις γης. 

Αυτή τη στιγµή αυτό που θέλουµε να κάνουµε είναι: 

Πρώτον, αυτές τις κατευθύνσεις των χωροταξικών να 

είναι απόλυτα στηµένες, έτσι ώστε να µην χτυπιούνται στο 

Συµβούλιο Επικρατείας. Αυτό που θέλουν να κάνουνε τον 

πολεοδοµικό νόµο είναι, να γίνουν τα γενικά πολεοδοµικά 

σχέδια, αλλά κάπως όπως τα χωροταξικά, δηλαδή να µην 

ορίζουν χρήσεις γης. Στην ουσία δηλαδή αυτό που ξεκίνησε 

σαν τρύπες µε διαδικασίες νόµου fast track, αυτό που ξεκίνησε 

µέσα από διάφορα νοµοθετήµατα που λέγανε, ότι πω εγώ και 

κανείς άλλος, γιατί είναι κοµµάτι του success story, γιατί είναι 

εθνικής ανάγκης, είτε λέγεται τουριστικά είτε λέγεται ΒΑΠΕ είτε 

λέγεται δηµόσια ακίνητα τα οποία πουληθήκανε. Ότι τέτοιο 

βγαίνει αυτή τη στιγµή, τρυπάει στην ουσία τον υπάρχοντα 

σχεδιασµό και πάει και κάθεται απάνω. Αυτό λένε οι νόµοι που 

ψηφίσανε τον τελευταίο καιρό. 

Η µεταρρύθµιση τι λέει; Λέει για να µην έχω τρύπες τα 

καταργώ όλα και έχω µόνο σηµειακές χωροθετήσεις, αυτουνού 

που εγώ θεωρώ ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό; Είναι είτε 

τουριστικές επενδύσεις χωρίς καν πολεοδόµηση, σύνθετες 

επενδύσεις όπως περνάνε µέσα από την τροποποίηση του 
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χωροταξικού του τουρισµού, χωρίς καν πολεοδόµηση το ίδιο 

πράγµα για το οποίο (S) οικοδοµικοί συνεταιρισµοί όταν 

πωλούνται 30 χρόνια. παραθεριστική κατοικία χωρίς 

πολεοδόµηση. Ή πουλάει το ΤΑΙΠΕ∆ ένα ακίνητο και το 

αγοράζει ο άλλος και του εγγυούνται ότι θα κάνει επάνω ότι 

θέλει. Με πολεοδόµηση, χωρίς πολεοδόµηση, ότι θέλει, 

ολοκληρωµένη ανάπτυξη, είτε σε ακίνητα του δηµοσίου, είτε σε 

ιδιωτικά ακίνητα τα οποία τα έχουνε γιατί τα αγοράσανε και 

προχθές ψώνισε λέει ένας εµίρης 100 στρέµµατα στον 

Αδελιανό Κάµπο. Ψωνίζουνε, κόβεται κοµµάτι – κοµµάτι η 

Κρήτη, ψωνίζουνε και φτιάχνεται µια νοµοθεσία. Όποιος έχει 

δυνατότητα οικονοµική ή πρόσβαση στις τράπεζες ή τέτοια 

προσόντα, να πηγαίνει να κάνει ότι θέλει, όπου θέλει. Όλα τα 

άλλα έχουνε σταµατήσει. 

Η οικοδοµική δραστηριότητα ξέρετε ότι έχει σταµατήσει, 

και τον Ιούλιο που συζητήθηκε ο τουριστικός νόµος, είπε ο 

Υπουργός στη Βουλή, ότι µπορεί να έχουµε 55.000 

παραθεριστικές κατοικίες απούλητες, όµως δεν είναι αυτό το 

προϊόν που θέλει η αγορά, γι ’  αυτό το λόγο φτιάχνουµε ένα 

πλαίσιο να γίνουν οργανωµένα παραθεριστικές κατοικίες, γιατί 

αυτό το προϊόν θέλει αγορά. ∆ηλαδή αδειάζουµε αυτή τη 

στιγµή όλο αυτό το µεσαίο κοµµάτι των µηχανικών που δεν 

είναι οι µηχανικοί ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι, οι άνεργοι, αυτοί που υπαλληλοποιούνται σιγά – 

σιγά, αλλά είναι αυτοί που κάνουν κατασκευές. ∆ηλαδή αυτοί 

που δεν ασχολιόµαστε γενικά µαζί τους, γιατί ακριβώς ήτανε 

το µικρό κοµµάτι των κατασκευαστικών. Είτε κάνανε 

αντιπαροχές είτε real estate. Η µεγάλη µάζα των µηχανικών 

δεν είναι εκεί, είναι στο πρώτο κοµµάτι, στο κοµµάτι που 

προανέφερα. Και που τουλάχιστον τα περιφερειακά τµήµατα σ’ 

ένα βαθµό µ’ όποιο τρόπο, όχι αδυναµίες, αλλά και 

στρεβλώσεις εννοώ ρουσφέτια διάφορων ειδών και τα ξέρουµε, 

τουλάχιστον όµως το εκφράζανε.  

Αυτός ήτανε ο λόγος που πρότεινα αυτό και πέρασε, 

παράλληλα ακριβώς εκείνη την εποχή το Τεχνικό Επιµελητήριο 

εδώ, η ∆ιοικούσα είχε προκηρύξει µία οµάδα εργασίας, για να 
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πει για το χωροταξικό. Πίστευα ότι µετά από έξι χρόνια 

δουλειάς προσωπικής δικής µου, γιατί σ’ αυτά τα έξι χρόνια 

γίνανε πάρα πολλά για τα χωροταξικά, από τότε που τα έβγαζε 

ο Σουφλιάς και τότε το ΠΑΣΟΚ ήτανε στα κάγκελα κι έλεγε, 

όλα αυτά να τα καταργήσουµε, αυτός ήταν κι ο λόγος στην 

ουσία που είχαν βγει κάποιες απόψεις κοινές. Γιατί εµάς δεν 

µας πειράζει να βγαίνουν απόψεις κοινές, δεν γίνεται τελικά 

όπως λέει ο Κωστής ο Ξυλούρης, έφυγε τώρα αλλά θα του το 

πούµε, δεν µπορεί να στενοχωριόµαστε όταν κάνουµε εδώ µια 

καλή εισήγηση, όπως αυτή που είχαν φέρει για την παιδεία, 

όταν η Αντιπροσωπεία την ψηφίζει. Εµείς ότι φέρναµε στη 

∆ιοικούσα και το ψηφίζαµε, χαιρόµαστε που το ψηφίζανε. 

Κρατούσαµε τις αµφιβολίες µας για τη συνέπεια µε την οποία 

θα το υπερασπιζότανε και πράγµατι αυτό συνέβη. ∆εν το 

υπερασπιστήκανε, γιατί; Γιατί θα έπρεπε από την πρώτη 

στιγµή στην οµάδα εργασίας να εξηγηθεί και να της δοθεί ως 

κατεύθυνση, όλο αυτό το υλικό που είπα. Όχι το τελευταίο 

µόνο που πέρασε από τη ∆ιοικούσα για τη µεταρρύθµιση και 

που ήταν στην ιστοσελίδα του τµήµατος και περιέργως 

εξαφανίστηκε. Το βάλαµε l ing σ’ αυτή την εισήγηση που 

κάναµε, γιατί τότε δεν είχα παραιτηθεί ακόµαS  (αλλαγή 

κασέτας)          

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Sεπταετίας, που δίναµε εδώ τις συνεντεύξεις 

τύπου, που φωνάζαµε τους Βουλευτές, που τους εξηγούσαµε, 

που συνεργαζόµαστε µε το ΤΕΕ ∆υτικής Κρήτης, που 

περνούσαµε θέσεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο και που όλο 

αυτό είναι κοµµάτι µιας διαδικασίας συγκρούσεων, µέσα στον 

καπιταλισµό που κάνεις, µέσα σ’ αυτή την αχαρακτήριστη 

δηµοκρατία τους, όταν όλα παίζουνε και όλα είναι 

αποτελέσµατα συσχετισµών δυνάµεων.  

 Όταν δηλαδή µπορείς να φτιάξεις έναν συσχετισµό για να 

καταργήσεις το άθλιο χωροταξικό του Σουφλιά, το προσπαθείς 

κατά τη γνώµη µου. Όταν µπορείς να κάνεις µια προσφυγή για 

να γλυτώσεις ένα τόπο όπως έγινε για το Τοπλού και για άλλα 
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πράγµατα το κάνεις, δεν σταµατάς να περιµένεις το 

σοσιαλισµό, αυτό κάναµε.  

 Αυτό λοιπόν όλο το πακέτο, η παρακαταθήκη για τα 

χωροταξικά, δεν πρόλαβε να υπάρξει και κάπου χάθηκε γιατί 

µια οµάδα εργασίας δεν ενηµερώθηκε ότι έπρεπε να κινηθεί 

µέσα σ’ αυτά τα πλαίσια. 

 Ένα τελευταίο θέµα και τελειώνω. Γιατί το έκανε αυτό η 

οµάδα εργασίας; Αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος που 

είναι πιστεύω ότι ο λόγος που πρέπει ν’ απασχολήσει το 

Επιµελητήριο, δεν το έκανε µόνο γιατί δεν ήταν ενηµερωµένοι, 

γιατί οι µισοί ήταν νέοι συνάδελφοι που όντως δεν ήταν 

ενηµερωµένοι. Οι άλλοι µισοί όµως ήτανε πάρα πολύ καλά 

ενηµερωµένοι. Το κάνανε λοιπόν αυτό είτε γιατί κάποιοι ποτέ 

δεν πίστεψαν σ’ αυτά που ήταν οι θέσεις του Επιµελητηρίου 

για τα χωροταξικά, δηλαδή για την ανάπτυξη της Κρήτης, 

δηλαδή για το τι ονειρευόµαστε για την Κρήτη που ποτέ δεν 

πήρε ολοκληρωµένη µορφή. Είτε γιατί σήµερα πάρα πολλοί 

συνάδελφοι είναι τροµαγµένοι µε την κρίση και έχουν 

αντιδράσεις περίεργες. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ καλά σ’ όλο 

το φάσµα των µηχανικών και όταν άρχισαν αυτά τα σκληρά 

µέτρα για την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης, βλέπε 

διάταγµα Σηφουνάκη ή άλλα πράγµατα. ∆ηλαδή όλος ο κόσµος 

τρόµαξε και στη βάση είχε δίκιο και το λέγαµε κι εµείς, κι εγώ 

στις δηλώσεις που έκανα, το τόνιζα κάθε φορά. Ότι αυτή τη 

στιγµή δεν τους έπιασε ο πόνος ούτε για να σώσουν το 

περιβάλλον και γι ’  αυτό καταργούν την εκτός σχεδίου δόµηση, 

ούτε για τίποτα άλλο. Είναι γιατί προωθούν την οργανωµένη 

δόµηση, είναι γιατί στέλνουν στην υπαλληλοποίηση, στην 

ανεργία και στο εξωτερικό τους συναδέλφους. Όµως είναι 

λάθος δρόµος. Το να πεις ότι επειδή τώρα ζοριζόµαστε θα 

κάνουµε υποχωρήσεις σε σχέση µε το τι λέγαµε πιο πριν και 

θα κοιτάξοµε να κρατήσουµε ότι κρατιέται γιατί ελπίζουµε ότι 

θα σωθούµε µε λίγη δουλειά, είναι µια πολύ µεγάλη αυταπάτη.  

 Η γνώµη µου είναι ότι πρέπει να µείνουµε ψύχραιµοι, να 

µαζέψουµε το µυαλό µας και να προχωρήσουµε ένα πράγµα το 

οποίο συζητάµε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να 
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προχωρήσουµε να δούµε πως ανασυγκροτείται η χώρα, πως οι 

µηχανικοί µπαίνουν µέσα σ’ αυτή την ανασυγκρότηση, πως 

φτάνει να τους εµπιστεύεται η κοινωνία και πως 

χρησιµοποιούµε τη γνώση τους, για να συνεισφέρουµε σ’ αυτή 

την ιστορία.  Για τον εαυτό τους, για την κοινωνία και για την 

χώρα, δεν µπορούµε να το αποφύγουµε αυτό κι αυτό είναι µια 

ολοκληρωµένη συζήτηση που πρέπει να γίνει και µέσα από τη 

δεύτερη φάση του χωροταξικού. 

 Αµφιβάλλω αν µπορεί να γίνει µέσα από συζητήσεις µε 

πολιτικούς, γιατί ακριβώς οι πολιτικοί το πάνε ανάποδα απ’ ότι 

πρέπει να το πάµε εµείς. Και θα πω τι εννοώ. Παρατηρώ ότι 

όντως 30 χρόνια τώρα το ΚΚΕ λέει εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τώρα το λέει και ο Αλαβάνος το λέει και η 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το λένε και κάποιοι άλλοι και οι πολιτικοί άσχετα 

πόσες επεξεργασίες έχουνε που κατά τη γνώµη µου οφείλουν 

να έχουνε στο εσωτερικό των κοµµάτων, εκτιµούνε µε βάση 

αυτά τα έχοντας υπόψη, αν πρέπει να είµαστε στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ ή αν δεν πρέπει να είµαστε. 

 Ένα Τεχνικό Επιµελητήριο, ένας επιστήµονας µηχανικός 

οικονοµολόγος ή άλλος, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει 

ανάποδα και να πιάσει και να πει, εγώ αυτά νοµίζω πως 

πρέπει αν έχουµε για να επιβιώσει αυτή η χώρα και µέσα απ’ 

αυτέ τις επεξεργασίες να φτάσει να δει αν αυτά είναι συµβατά 

ή όχι µέσα σ’ Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εγώ φοβάµαι δεν είναι 

θέµα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ αυτά που σκέφτοµαι, αυτά 

που διαβάζω, και ιδιαίτερα µετά που έφυγα και από τη δουλειά 

κι έχω παραπάνω χρόνο, πιστεύω ότι αυτό που έχει σηµασία 

σήµερα είναι, και ξαφνικά γίνεται όλος ο κόσµος µια σταλιά 

µικρός, είναι το διεθνές περιβάλλον, είναι η διεθνής 

συµφωνίες, είναι ο τρόπος έκφρασης του καπιταλισµού 

σήµερα µε τις παγκόσµιες αγορές, µε τον νεοφιλελευθερισµό.  

 Πρέπει λοιπόν να γίνει µία πολύ βαθειά συζήτηση, που 

δεν θα την κάνουν µόνο οι πολιτικοί, ούτε µόνο οι επιστήµονες 

και που έχει να κάνει µε το που πάµε. Και το ότι ανεξάρτητα 

ακόµα και από το πού πάµε, υπάρχουν αυτή τη στιγµή 

περιφερειακές δυνάµεις χωρών, υπάρχουν χώρες, υπάρχουν 
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τόποι, υπάρχουν µεγέθη, τα οποία ανεξάρτητα από το εθνικό 

και το διεθνές, πρέπει να βρουν τον τόπο τους και τον τρόπο 

να υπάρξουν. Και να επιζήσουνε µέσα σ’ αυτές τις αντιθέσεις 

και εκεί πέρα δεν είναι µόνο οι γενικές πολιτικές θεωρίες ή η 

παραποµπή σ’ ένα αόριστο µέλλον, εκεί πέρα θέλει δουλειά, 

θέλει θάρρος,  θέλει να πιάσουµε τα πράγµατα από πολύ 

χαµηλά για να µπορέσουµε να βγάλοµε άκρη. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε συναδέλφισσα 

Βάνα. Κάποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να 

κάνει κάποια σύντοµη τοποθέτηση; 

 Συνάδελφε Μπριλάκι κάτι έχεις να πεις, τίποτα; Κανείς 

άλλος; Ούτε συνάδελφος ή συναδέλφισσα;  

 Μ’ αυτά τελειώνουµε τη σηµερινή µας συνεδρίαση, µην 

φύγετε, ουσιαστικά το συµπέρασµα της εισήγησης αυτής είναι 

ότι περιµένουµε τις προτάσεις της οµάδας µελέτης, έτσι δεν 

είναι συναδέλφισσα Βρέντζου;  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆εν σας άκουσα συγγνώµη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λέω µε αυτά τελειώνουµε και 

την εισήγηση αυτού του θέµατος, περιµένοντας τις προτάσεις 

της οµάδας µελέτης, προκειµένου το ΤΕΕ/ΤΑΚ µε την όποια 

σύνθεση έχει τότε να διαµορφώσει τις απόψεις του. 

 ∆εν νοµίζω ότι διαφωνεί κανείς µε όλα όσα ειπώθηκαν, 

έτσι δεν είναι; Συµφωνούµε σ’ αυτά.  

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ότι οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

θα διαµορφωθούν µετά την υποβολή της οµάδας µελέτης αυτό 

λέει. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Όχι λέει αυτό που διάβασε η Βρέντζου. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό δεν λέει; Ότι οι θέσεις 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα διαµορφωθούν µετά τιςS 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Οι γενικές απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα 

διαµορφωθούν στην επόµενη φάση µελέτης, κατά την οποία θα 

έχουν υποβληθεί και οι προτάσειςS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, διαφωνεί κανείς γι ’  

αυτό; Όχι, συµφωνούµε λοιπόν.       

 Έχει µία ανάλυση εσωτερική, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει 

ναS 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, θέλει να πει κανείς 

τη γνώµη του; Θέλετε να πείτε κάτι;  Ένα λεπτό θέλετε να 

πείτε κάτι; Στο µικρόφωνο ελάτε. Ένα λεπτό όποιος θέλει να 

τοποθετηθείS, ποιο αυτό το τέλος; Αυτό δεν είπα ρε Κώστα; 

Ωραία µία ερώτηση η συναδέλφισσα, πώς είναι το όνοµά σου; 

 

ΣΗΤΗ:   Καλησπέρα, λέγοµαι Μαρία Σήτη και ήµουνα µέλος της 

οµάδας εργασίας για το χωροταξικό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα. 

 

ΣΗΤΗ:  Ήθελα να ρωτήσω επειδή ειπώθηκαν πάρα πολλά, εγώ 

θέλω να καταλάβω, τι θα γίνει στη δεύτερη φάση; Η οµάδα 

εργασίας θα συνεχίσει να δουλεύει, εφόσον υπάρχουν 

διαφωνίες θα κατατίθενται εκεί; Θα υπάρξει κάποια 

συνεργασία; Γιατί στην πρώτη φάση δεν υπήρχε καµία νύξη, 

την τελευταία µέρα έγινε το πρόβληµα. Μέλη της ∆ιοικούσας 

υπήρχαν δίπλα µας, άρα εφόσον υπάρχουν προβλήµατα θα 

πρέπει να λυθούν κατά τη διάρκεια κι όχι κατά το τέλος, όπου 

εµείς έχουµε κάνει µία δουλειά τριών µηνών κι έρχεται να 

ακυρωθεί. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μάλιστα, χωρίς να είµαι ο 

αρµόδιος να απαντήσω, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα είναι 

αντικείµενο της νέας ∆ιοικούσας και της νέας Αντιπροσωπείας 

έτσι δεν είναι; Της νέας διοίκησης. Το να πούµε τώρα ωραία 

λόγιαS 

 Θέλεις να µιλήσεις; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μπάκιντας. 

Εγώ για την κοπέλα απάντησα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Να πω απλά ότι, συναδέλφισσα δίκιο έχεις, 

δυστυχώς τα µέλη που ήτανε κοντά από τη ∆ιοικούσα δεν 

µετέφεραν τις απόψεις του Επιµελητηρίου πάνω σ’ αυτό το 

θέµα, όπως πολύ σωστά ανέφερε προηγουµένως η Βάνα, 

πρώτον. 

 Και δεύτερον, η διαδικασία των οµάδων εργασίας του 

Επιµελητηρίου, είναι να επεξεργάζονται κάποια θέµατα, ότι 

αναλαµβάνουν και τα οποία αυτά θέµατα, τις απόψεις αυτές τις 

καταθέτουν στα όργανα του Τεχνικού Επιµελητηρίου, 

παραλαµβάνεται όπως παρελήφθη η εργασία και κατόπιν τα 

όργανα του Επιµελητηρίου είτε η ∆ιοικούσα Επιτροπή είτε η 

Αντιπροσωπεία, ανάλογα και τη σοβαρότητα του θέµατος, 

έχοντας τις επεξεργασίες αυτές, βγάζουν τη θέση του 

Επιµελητηρίου, η οποία µπορεί να εξαρτάται και από πολιτικές 

έτσι; Είναι σαφές αυτό και βεβαίως εσύ δίκιο έχεις από την 

πλευρά σου, ότι θα έπρεπε κάποια πράγµατα για να µπορείS 

 

ΣΗΤΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)S, 

ήµασταν όλοι µέσα στο Επιµελητήριο και θεωρώ ότι ήτανε 

σηµαντική λειτουργία. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   ∆εν είπε κανείς τίποτα για σας. 
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ΣΗΤΗ:  Το µπορούσε να έρθει δεν το λέω αρνητικά, το λέωS, 

(δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εξήγησα ποια η διαδικασία που γίνονται οι 

οµάδες εργασίαςS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Υπήρχε και από τη ∆ιοικούσα εκπρόσωπος, ο 

οποίος δυστυχώς δεν µετέφερε τις απόψεις του Επιµελητηρίου 

και τις επεξεργασµένες θέσεις όλων των χρόνων. ∆εν είπα 

τίποτα για την οµάδα εργασίας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συναδέλφισσα Βρέντζου 

θέλεις να πεις κάτι;  Ωραία λεπτό, ένα λεπτό συνάδελφοι, ένα 

λεπτό. Για πες. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Καταρχήν να πω ότι στην κάθε οµάδα που 

δηµιουργείται υπάρχει ένας εκπρόσωπος, δεν µπορεί να είναι 

γνώστες αν δεν µεταφέρει ο συγκεκριµένος εκπρόσωπος τη 

δουλειά της οµάδας, δεν µπορούν να ξέρουν οι υπόλοιποι, τα 

υπόλοιπα µέλη τι γίνεται.  

 Απ’ αυτή την άποψη λοιπόν όταν δεν είσαι γνώστης δεν 

µπορείς και να παρέµβεις. Εµείς δεν λέµε αυτή τη στιγµήS, ο 

κάθε συνάδελφος έχει τ ις απόψεις του και έχει την 

επιστηµονικότητα του και την καταθέτει και δεν διαφωνεί 

κανείς σ’ αυτό.   Εδώ µιλάµε για τις θέσεις του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου από ‘κει και µετά και για τη διαδικασία που 

λειτουργεί.  Είναι άλλο πράγµα δηλαδή ένα προϊόν µιας 

οµάδας που στηρίζεται, υπάρχουν και µεταξύ της οµάδας 

ενδεχοµένως, γιατί εγώ θυµάµαι ότι υπάρχουν τµήµατα που 

είναι τελείως διαφορετικά, στο ίδιο αποτέλεσµα. ∆ηλαδή στο 

κείµενο αυτό το ένα κοµµάτι λέει κάτι άλλο και µετά για το ίδιο 

θέµα πιο κάτω είναι µια άλλη ανάλυση. 

 

ΣΗΤΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Μην κάνουµε διάλογο τώρα. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Θέλω να πω, αυτό λοιπόν όταν έρθει ως προϊόν 

τότε το βλέπει η ∆ιοικούσα, δεν µπορεί να το δει πριν. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία έγινε σαφές. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆ηλαδή την κάθε οµάδα, αυτό θέλω να 

διευκρινίσω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έγινε σαφές συναδέλφισσα. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Θέλουµε να πούµε να ψηφιστεί, οι απόψεις θα 

δοθούν στην επόµενη φάση της οµάδας µελέτης, θα 

κατατεθούν. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η τελευταία πρόταση. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Η τελευταία. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα είναι ξεκάθαρο. 

 Συνάδελφε Πασχαλίδη θέλεις να πεις κάτι; 

 

ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:   Καταρχάς θέλω να πω ότι η οµάδα εργασίας 

έκανε µια εξαιρετική δουλειά. 

 ∆εύτερον θέλω να πω ότι ευτυχώς που δεν έλαβε υπόψη 

της τις θέσεις του Επιµελητηρίου και νέοι άνθρωποι, µε νέους 

προσανατολισµούς και πιο κοντά στη σηµερινή 

πραγµατικότητα είπανε κάποιες θέσεις. Νοµίζω ότι είναι 

µεγάλος συντηρητισµός όλη αυτή η διατύπωση και η συζήτηση 

που γίνεται σήµερα, είναι σαν να είναι µιας άλλης εποχής, 

είναι σαν να είµαστε εµείς κάπου αλλού και συζητάµε κάποια 

άλλα πράγµατα, δεν ζούµε το σήµερα. ∆ηλαδή είναι δυνατόν η 

λέξη ανάπτυξη να µας ερεθίζει ακόµα; ∆ηλαδή τι πρέπει να 
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γίνει και να καταλάβουµε ότι µερικά πράγµατα έχουνε 

τελειώσει; 

 Λέω λοιπόν το εξής, ευτυχώς που η οµάδα εργασίας δεν 

ήρθε σ’ επαφή µε τις θέσεις του ΤΕΕ µέχρι σήµερα. Είναι 

ευκαιρία να συζητήσουµε καινούριες θέσεις και καινούριες 

αντιλήψεις από καινούριους ανθρώπους, αυτό δεν συζητάµε; 

Αυτό δεν λέµε; Ότι πρέπει νέοι άνθρωποι, νέα µυαλά να 

µπούνε; Τι είναι αυτά; Επειδή επεξεργαζόµασταν κάποιες 

άλλες εποχές κάποιες θέσεις κι είχαµε κάποιες αντιλήψεις δεν 

θα ξανασυζητηθούνε; Θέσφατο; Θα τους τα δώσουµε να τα 

αντιγράψουνε και να µας τα παρουσιάσουνε σαν οµάδα 

εργασίας; 

 Εγώ δεν καταλαβαίνω τι πράγµα συζητάµε σήµερα και τι 

θα αποφασίσουµε σήµερα, ότι αυτό είναι άκυρο και θα τους 

δώσουµε κάτι άλλο να µας πούνε κάτι άλλο; Τι σηµαίνει οµάδα 

εργασίας στο κάτω – κάτω; ∆εν κατάλαβα από πού µέχρι πού, 

από πότε ας πούµε η οµάδα εργασίας είναι ένα κατευθυνόµενο 

πράγµα που τους λέµε τι θα πούνε; Οµάδα εργασίας είναι η 

οµάδαS, αναλαµβάνει ένα θέµα να το εξετάσει, να πει τις 

απόψεις της, και βέβαια εάν συµφωνούµε ή δεν συµφωνούµε 

είναι άλλο θέµα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Αυτό είπα κι εγώ, ακριβώς αυτό. 

 

ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:   Όχι, δεν είπαµε αυτό, είπαµε ότι κάτι άλλο 

συµβαίνει, κάτι άλλο λέγανε. Η ουσία είναι ότι η λέξη κάποιοι 

εδώ µέσα µε τη λέξη ανάπτυξη ερεθίζονται. Ακριβώς έτσι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μισό λεπτό, ένας – ένας. 

 

ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:   Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότιS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένας – ένας, µην κάνουµε 

διάλογο τώρα. 
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ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:   Ανοίγει ένας καινούριος διάλογος, τον οποίο 

θέµε δεν θέµε θα τον ακούσουµε. Και τον πρώτο λόγο τον 

έχουνε οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι µηχανικοί, οι οποίοι 

πραγµατικά, η Βάνα είπε την αλήθεια, είπε ότι δεν ήταν ότι 

ήταν ανηµέρωτοι, αυτές είναι οι απόψεις τους, είναι 

τροµαγµένοι οι άνθρωποι.  Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ ο Πρόεδρος ένα 

λεπτό, ο Πρόεδρος κάτι να πει κι αµέσως να µιλήσεις. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Και κλείνω εγώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αγαπητοί συνάδελφοι αυτή η 

συζήτηση έπρεπε να γίνει µε 2.000 µηχανικούς θεατές, για να 

βγάλουν τα συµπεράσµατα πως εννοεί η ΠΑΣΚ το ανοιχτό 

Επιµελητήριο και πως το εννοεί η ΑΜΑΚ. Πώς εννοεί τις 

διαδικασίες τις δηµοκρατικές η ΠΑΣΚ, η κοµµατική ΠΑΣΚ η 

οποία είναι καθοδηγούµενη από τον πολιτικό φορέα και πως 

αντιλαµβάνεται η Αυτόνοµοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης. 

 Έπρεπε να είναι σήµερα στην αίθουσα όχι οι 15 που 

ήµασταν, οι 2.000  µηχανικοί, να καταλάβουνε όλοι ποιανών τα 

µάτια, τα µυαλά είναι ανοιχτά και βλέπουµε πραγµατικά τις 

καταστάσεις που έρχονται και αντιλαµβανόµαστε και 

παίρνουµε τα µηνύµατα και δίνουµε τη δυνατότητα σε 

διαπαραταξιακή 15µελή οµάδα διανοµαρχιακή, 

διαπαραταξιακή, διεπιστηµονική, να βγάλει τα συµπεράσµατά 

της ανεξάρτητα από το τι λέει η ∆ιοικούσα, η Αντιπροσωπεία ή 

δεν ξέρω τι θέσφατο του Τεχνικού Επιµελητηρίου.  

 Αυτή είναι η λογική που θέλετε να φέρετε το 

Επιµελητήριο; Ότι τα πάντα θα ελέγχονται και θα 

καθοδηγούνται από το (S) της Αντιπροσωπείας; Ή του ΤΕΕ ή 

της ∆ιοικούσας ή οτιδήποτε; Έτσι θα δώσετε τη δυνατότητα να 

‘ρθουνε νέοι; Κανένας νέος δεν θα έρθει.  Θα κλείσετε τις 

πόρτες, αυτό που έκανε η ΠΑΣΚ κι άνοιξε το Επιµελητήριο 

στην κοινωνία και στους µηχανικούς, εσείς θα την κλείσετε.  
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 Εµείς εάν βάλετε τέτοια ψηφοφορία αγαπητή Ειρήνη 

αποχωρεί η ΠΑΣΚ σύσσωµη και δεν δέχεται να ακυρώσει τη 

δουλειά αυτών των παιδιών. Η δουλειά αυτών των παιδιών 

παραλήφθηκε, παραδόθηκε στη µελετήτρια και το τι θα γίνει 

από τώρα και στο εξής είναι άλλο θέµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συναδέλφισσα Βρέντζου. 

 

ΒΡΕΝΖΟΥ:   Είναι φανερό ότι είµαστε σε προεκλογική περίοδο, 

είναι σίγουρο πια δηλαδή, δεν συζητάµε πια επιστηµονικά εδώ 

και προσπαθούµε να κερδίσουµε τις εντυπώσεις. ∆εν θα µπω 

σ’ αυτή τη διαδικασία.  

Εγώ θα αναφέρω ένα απλό παράδειγµα για να γίνει 

απολύτως κατανοητό. Όταν είχαµε τον περιφερειακό 

σχεδιασµό για τα σκουπίδια, είχε ανατεθεί στην οµάδα 

περιβάλλοντος, στην επιτροπή που ήµουνα κι εγώ, να 

δουλέψει λίγο πάνω στο θέµα αυτό, για τον περιφερειακό 

σχεδιασµό. Και είχε δοθεί κατεύθυνση, ότι το Τεχνικό 

Επιµελητήριο είναι ενάντια στην καύση συνάδελφοι, αυτή είναι 

η κατεύθυνση και φυσικά η οµάδα δούλεψε µε βάση αυτό. ∆εν 

ξέρω τι θα έκανε η ∆ιοικούσα τότε και η Αντιπροσωπεία εάν η 

οµάδα έφερνε εδώ ότι εµείς είµαστε υπέρµαχοι της καύσης.  

Αυτό λοιπόν το λέω για να δείξω ότι ωραία είναι να λέµε 

µεγάλα λόγια και εµείς µπορούµε και να τα πούµε και να 

σηκώσουµε και τη φωνή, αλλά εδώ µιλάµε µε επιστηµονικούς 

όρους. Εδώ µιλάµε για κατευθύνσεις και δεν µιλάµε για να 

απαξιώσουµε κανένα συνάδελφο. Ούτε τους νέους, κυρίως 

τους νέους. ∆εχόµαστε όλοι την άποψη του κάθε ενός, εδώ 

µιλάµε για ποιες θέσεις έρχεται σ’ αυτή την υπανάπτυξη που 

ζούµε, ποιες θέσεις πρέπει να έχει το Τεχνικό Επιµελητήριο 

και πως θα βοηθήσει την κοινωνία να διαµορφώσει άποψη, σ’ 

όλο αυτό τον καταιγισµό των πλαισίων που έρχονται, σ’ όλο 

αυτό τον καταιγισµό των ειδικών που βγαίνουνε. Στο 

χωροταξικό που συζητιέται και που ποια Κρήτη θέλουµε και 

καλείται το Τεχνικό Επιµελητήριο ν’ απαντήσει. Όλα τα άλλα 

είναι άνευ λόγου κι όλη αυτή η επίθεση που έχει ξεκινήσει δεν 
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βλέπω κανένα λόγο. Το να βγαίνουµε τώρα και να 

υπερµαχόµαστε, δεν ξέρω, δεν µας αφορά και δεν µπαίνουµε 

σ’ αυτή τη διαδικασία. ∆εν µπαίνουµε δηλαδή πραγµατικά και 

λυπάµαι που καταλήγουµε να πρέπει να κάνουµε τέτοιου 

είδους αντιπαραθέσεις, αρνούµαι, εγώ προσωπικά αρνούµαι. 

Εδώ φέραµε ένα θέµα που είναι σηµαντικό, το Τεχνικό 

Επιµελητήριο έπρεπε να έχει πάρει θέση και να βοηθήσει και 

την υπόλοιπη κοινωνία να πάρει θέση. Κι γι ’  αυτό και το 

φέραµε, δεν θέλετε να ψηφίσετε ούτε να πάει η επόµενη φάση; 

∆εν πειράζει, εµείς θα προσπαθήσοµε µε όποιο τρόπο να 

επεξεργαστούµε αυτές τις θέσεις και θα είµαστε εδώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, θέλει να µιλήσει 

κανείς άλλος; όχι, εποµένως έχει τελειώσει η συζήτηση. Αν 

κατάλαβα καλά η πρότασή σας είναι η τελευταία πρόταση, 

επιµένετε σ’ αυτό ήS 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου)S, ν’ αποφασίσει και η ∆ιοικούσα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να διαβάσω καταρχήν την 

τελευταία πρόταση. 

 Η πρόταση της εισήγησης, συνάδελφοι διορθώστε µε αν 

κάνω λάθος, η πρόταση της εισήγησηςS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Πρόεδρε εµείς αποχωρούµε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, ένα λεπτό να το 

διαβάσω πρώτα, ένα λεπτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Όχι αφού τα παιδιά επιµένουν να 

το βάλουνS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα µισό λεπτό, περιµένετε, 

περιµένετε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Είναι σαν ν’ ακυρώνουµε την 

παραλαβή της φάσης της Α1 φάσηςS 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό ρε παιδιά, ένα 

λεπτό, µα ένα λεπτό, να διαβάσω ρε παιδιά, παρακαλώ 

ησυχία, να διαβάσω ένα λεπτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 

εκτός µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πρόεδρε ένα λεπτό δεν το 

θέτω σε ψηφοφορία, ένα λεπτό να διαβάσω. 

 Η άποψή σας είναι, οι τελικές απόψεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ θα 

διαµορφωθούνS 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό να διαβάσω αν 

κατάλαβα κι εγώ καλά,  ένα λεπτό. 

 Αν κατάλαβα κι εγώ καλά, συνάδελφε, αν κατάλαβα κι 

εγώ καλά που είµαι έξω από τις οµάδες εργασίας κι έξω από 

τη ∆ιοικούσα, αν κατάλαβα καλά ο φτωχός το πνεύµατι, εσείς 

προτείνετε, εισηγείστε, τη φράση, οι τελικές απόψεις του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ θα διαµορφωθούν στην επόµενη φάση της µελέτης 

κατά την οποία θα έχουνε υποβληθεί και οι προτάσεις της 

οµάδας µελέτης, αυτό λέτε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Να το διευκρινίσω λίγο; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία διευκρίνισέ το. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ακριβώς αυτό προτείνουµε, το οποίο στάλθηκε 

ήδη στη µελετήτρια µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ µε  πρόταση του Προέδρου του Ινιωτάκη, ο 
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οποίος αποχωρεί επειδή προτείνουµε αυτό που ήδη έχει 

στείλει. Στο έγγραφο που έστειλε µε υπογραφή του Προέδρου 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ και ας έρθει να µε διαψεύσει όποιος θέλει, 

γράφει ακριβώς αυτό το πράγµα, ότι οι τελικές απόψεις του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ θα δοθούν στην επόµενη φάση της µελέτης. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, λοιπόν συνάδελφοι 

νοµίζω ότι είναι αυτονόητο, αυτονόητο είναι αλλά θα έλεγα να 

µην το προχωρήσουµε σεS, ακούστε, να µην το 

προχωρήσουµε σεS, ένα λεπτό Νίκο, εγώ θα έλεγα να µην το 

θέσουµε σε ψηφοφορία για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. 

 

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ:   Το είπε και ο Αντιπρόεδρος προηγουµένως, 

έχει µυαλό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αντιρρητό είναι. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Εγώ καταθέτω τη σοβαρότητα Πρόεδρε τι 

σηµαίνει αποχωρούµε σε µία τέτοια διαδικασία ο Πρόεδρος 

ενός Τεχνικού Επιµελητηρίου σε συζήτηση εδώ πέρα και λέειS 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ρε συνάδελφε τι σηµαίνει; 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Συγγνώµη τι σηµαίνει;  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα δεν ξέρεις τι σηµαίνει; 

Μέτρησε να δεις τι σηµαίνει. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Τι σηµαίνει ότι παίρνει ο Πρόεδρος του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και λέειS 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Έτσι έχουνε µάθει αλλά θα ξεµάθουνε. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Πού ζούµε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μέτρησε να δει τ ι σηµαίνει. 
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Τι σηµαίνει; Ο Πρόεδρος που λέει να 

καταψηφίσει τη λειτουργία του Επιµελητηρίου παίρνω και 

φεύγω, από πού βγάζει ότιS, λέει αυτά που είπε και λέει τώρα 

φεύγω. Για πες µου ο σεβασµός στην Αντιπροσωπεία πού 

είναι; Κάτσε και µην το ψηφίζεις, σεβόµαστε τίποτα; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε µην µε βάζεις 

εµένα να πω. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Όχι είσαι Πρόεδρος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ θα κρίνω την ενέργεια 

τουS, ένα λεπτό, στάσου, στάσου, συνάδελφε µην µε βάζεις 

εµένα να κρίνω, συνάδελφε, µα συνάδελφε τώρα. Μα 

συνάδελφε Αντώνη. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Τι να του κάνουµε εµείς χωροφύλακες είµαστε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μην µε βάζει να κρίνω εγώ 

ενέργειες σε παρακαλώ. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Επειδή το είπε πριν οS 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Είσαι Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μην µε βάζεις να κρίνω 

ενέργειες.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Εµείς για να κλείσουµε το µόνο που θα διαβάσω 

είναι η τελευταία παράγραφος του κειµένου που έστειλε το 

Τµήµα Ανατολικής Κρήτης προς την Ουρανία Γλουτσινιώτη 

µελετήτρια, αριθµός πρωτοκόλλου για όποιους θέλουν να το 

ψάξουν 1453/13, όπου λέει, εµείς απλά αυτό το φέραµε στη 

∆ιοικούσα, όπου λέει: 
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 Το ΤΕΕ/ΤΑΚ  στηρίζει τη δουλειά της οµάδας µελέτης και 

εγγυάται τη διαρκή συµβολή του στον επικείµενο διάλογο για 

την επόµενη Β΄ φάση της µελέτης, η οποία αναγνωρίζεται και 

ως σηµαντικότερη. 

 Η ουσιαστική δουλειά που αφορά σχέδιο προτάσεων είναι 

µπροστά µας και το ΤΕΕ/ΤΑΚ δεσµεύεται να συµβάλει µε τη 

συµµετοχή των οργάνων του καθώς και τις ήδη υπάρχουσες 

οµάδων εργασίας. Αυτό θέσαµε για ψήφιση. Το αυτονόητο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είναι σαφές, συνάδελφοι για 

ευνόητους λόγους δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία, η επόµενη 

Αντιπροσωπεία θα κληθεί να το αντιµετωπίσει. 

 Κλείνουµε τη συνεδρίαση, η ώρα είναι 10:10, όπως 

είπαµε θα προσπαθήσουµε να έχουµε µία συνεδρίαση 

απολογισµού το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου. 

 Καλή σας νύχτα.       

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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