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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 6η 

 

 

Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος 

Της 4ης  Φεβρουαρίου 2015 

Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 19:30 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (Απών) 

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΛΑ∆ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 

ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  

ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ 

ΒΑΛΙΑ, ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ 

ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, 

ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΑΛΥΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ,  

ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΓΟΥΡΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, ΣΙΤΗ 

ΜΑΡΙΑ,  ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 46        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 8  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

2. Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή.  

4. Σχέδιο δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ - Ορισµός µόνιµων επιτροπών 

του τµήµατος. 
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--------------------- 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Καλησπέρα σε όλους, 

καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καθίστε παρακαλώ να 

ξεκινήσουµε. 

 Αυτή τη στιγµή έχουµε από τον έλεγχο απαρτίας, έχουµε 

30 παρόντες, αυτή τη στιγµή, άρα έχουµε απαρτία. Εποµένως 

ξεκινάµε τη συνεδρίαση γι’ απόψε. Η ώρα είναι 7:28, καθίστε 

συνάδελφοι να ξεκινήσουµε, καθίστε. 

 Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης σήµερα είναι, 

συνάδελφοι καθίστε, καθίστε παρακαλώ, καθίστε. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι παρακαλώ καθίστε να 

ξεµπερδεύουµε µια ώρα αρχύτερα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καθίστε να ξεκινήσουµε, µην 

χάνουµε χρόνο. Έχουµε απαρτία να ξεκινήσουµε. 

 Είπαµε είµαστε ήδη 32, έχουµε απαρτία, 7:30. 

 Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης για σήµερα είναι:  

•  Ανακοινώσεις Προεδρείου 

•  Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής 

•  Έλεγχος Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή. 

•  Και το βασικό θέµα σήµερα είναι το σχέδιο δράσης του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ και ορισµός µόνιµων επιτροπών του τµήµατος 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν έχουµε κάποιες 

ιδιαίτερες ανακοινώσεις το Προεδρείο, µετά από 2,5 µήνες έτσι 

διακοπή λόγω και των γιορτών, λόγω και των εκλογών, λόγω 

και όσων µεσολάβησαν, ξανά εδώ. 
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ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆ιοικούσας Επιτροπής 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα καλέσω τον Πρόεδρο της 

∆ιοικούσας Επιτροπής, για µια ενηµέρωση, σύντοµη 

ενηµέρωση δραστηριότητας της ∆ιοικούσας και στη συνέχεια 

θα πάµε στα επόµενα θέµατα.  

 Παρακαλείται ο Πρόεδρος στο βήµα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, καλή 

χρονιά. Συγχαρητήρια σε όσους υποψήφιους µηχανικούς 

κατεβήκανε στις εκλογές, εκλεγήκανε δεν εκλεγήκανε. Είχανε 

µία αξιοπρεπή πιστεύω παρουσία. 

 Συγχαρητήρια στη νέα Κυβέρνηση, µην ξεχνάµε ότι ο 

Πρωθυπουργός πλέον είναι µηχανικός, είναι συνάδελφος. 

Έχουµε και Υπουργό τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, οπότε θέλω να 

πιστεύω ότι θα σκύψει από τα προβλήµατα και από αυτά που 

απέφευγε και από αυτά που δεν απέφευγε. Έτσι ώστε να 

καταφέρουµε πέντε πράγµατα. 

 Η δραστηριότητα της ∆ιοικούσας, η αλήθεια είναι και 

πρέπει να το πω, τον ∆εκέµβρη και τον Γενάρη ήτανε λίγο 

µειωµένη καθώς είχα κι εγώ κάποια προβλήµατα υγείας, οι πιο 

πολλοί φαντάζοµαι θα τα έχετε πληροφορηθεί. Είµαι ακόµα 

στο<, τα ξεπερνάω έτσι βήµα – βήµα. 

 Παρόλα αυτά είχαµε εκδώσει ανακοίνωση µε αφορµή 

δηµοσιεύµατα σε τοπικά µέσα για την πραγµατογνωµοσύνη 

που έχει διενεργηθεί από το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο πρατήριο της 

Λεωφόρου Ικάρου. 

 Είχαµε µία αποστολή στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Ηρακλείου των θέσεων και απόψεων του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ, για τη διαχείριση των απορριµµάτων, αυτά που 

έχουνε ψηφιστεί κατά το παρελθόν. 

 Είχαµε συµµετοχή σε απεργία.  
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 Είχαµε µια ανακοίνωση για τη δολοφονική επίθεση στον 

Αντιδήµαρχο Ηρακλείου και τέως Πρόεδρό µας τον Πέτρο τον 

Ινιωτάκη. 

 Μας ζητήσανε από την Αρχιεπισκοπή και έχουµε ορίσει 

επιτροπή, όπου επισκέφτηκε τον Άγιο Μηνά για να δει 

προβλήµατα που έχει στατικότητας έχει, τ ι προβλήµατα είναι 

αυτά Ειρήνη που είχε; Στατικότητας. Όπου είναι η Ειρήνη, 

είναι ο Οδυσσέας ο Σγουρός, είναι ο Βοσκάκης ο Μανώλης. 

 Είχαµε την αποστολή των απόψεων για το ΣΧΟΟΑΠ 

Τυλίσσου που ήτανε πάλι ο Οδυσσέας, η Ειρήνη και ο 

Φουρναράκης ο Γιώργος. 

 Είχαµε µία συνάντηση των Προέδρων για το ΤΑΪΠΕ∆, το 

οποίο όµως ουσιαστικά συζητήθηκε, µαζευτήκανε ποια είναι τα 

ακίνητα ανά περιοχή, µάλλον ανά δραστηριότητα ΤΕΕ, ποια 

ακίνητα είναι το ΤΑΪΠΕ∆, όµως οι τελευταίες εξελίξεις λένε ότι 

το ΤΑΪΠΕ∆ θα καταργηθεί, οπότε θέλουµε να πιστεύουµε ότι 

και τα ακίνητα αυτά θα τη γλιτώσουνε. 

 Είχαµε µια συνάντηση – συζήτηση όπου ήτανε ο Κώστας 

ο Μπάκιντας, µαζί µε τον Κώστα τον Χαµηλοθώρη µε τα παιδιά 

τα οποία εθελοντικά ζητήσανε να είναι µέντορες στο ΚΕΣΥΠ, 

στο Κέντρο Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Όπου έγινε µια πολύ 

καλή ενηµέρωση και δοθήκανε και κάποιες κατευθυντήριες 

γραµµές στους συναδέλφους, οι οποίοι θα είναι µέντορες σε 

σχολεία. 

 Κάναµε µία επιστολή στην Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου 

την Πελίνα την Πετράκη, για τη µεταστέγαση της Νοµαρχιακής, 

καθώς µε την οικονοµική κρίση προσπαθούµε να κάνουµε από 

παντού περικοπές. Παρόλα αυτά έχει ψηφίσει το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο Αγίου Νικολάου, απλά περιµένουµε να µας στείλει 

και την απόφαση, ότι µας παραχωρεί χώρο στην πρώην 

ΚΕ∆ΚΕ. Όσοι είναι από το Λασίθι φαντάζοµαι το γνωρίζουνε 

και το χώρο εκεί. 

 Είχαµε ένα πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας, όπου 

ήτανε εφτά παιδιά που κάνανε ψηφιοποίηση στο αρχείο που 

έχουµε κάτω στη βιβλιοθήκη. Έληξε η συνεργασία µε αυτά τα 
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παιδιά το ∆εκέµβρη και πλέον είναι ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι 

το οποίο είναι ψηφιοποιηµένο. ∆εν καταφέρανε να το 

ψηφιοποιήσουνε όλο γιατί είναι τροµακτικός όγκος που έχουµε 

κάτω στη βιβλιοθήκη. Όµως σε λίγο καιρό που θα έχει κλείσει 

αυτό το πρόγραµµα, πιστεύω ότι θα µπορούµε διαδικτυακά 

όλοι να µπορούµε να µπαίνουµε να βλέπουµε βιβλία, να τα 

κατεβάζουµε ή να κάνοµε το οτιδήποτε άλλο. 

 Έχουµε πλέον καινούριο συνεργείο καθαρισµού, το οποίο 

χθες έκανε και τον πρώτο του καθαρισµό ας το πούµε έτσι. 

Όπου καταφέραµε και µειώσαµε κι εκεί αρκετά τα χρήµατα.  

 Αντικαταστήσαµε ένα διπλό τζάµι το οποίο έσπασε εδώ 

πίσω από το Προεδρείο και περάσαµε κάποιες µέρες µαζί µε 

τον Νίκο τον Τσικαλάκη, ειδικά που ήτανε αρκετά ψυχοφθόρες, 

γιατί µέχρι να καταφέρει να ‘ρθει το συνεργείο είχαµε<, 

έβρεχε κιόλας και είχαµε διάφορα έτσι σκηνικά. 

 Όπως είδατε ζητήσαµε από το δήµο και µας φτιάξανε και 

τα δέντρα απέξω. Και αυτή τη στιγµή θέλω να το ξέρετε 

κιόλας, αντιµετωπίζουµε προβλήµατα µε το δίκτυο, καθώς 

πλέον είναι παλιό και οι υγρασίες και οι βροχές το έχουνε 

επηρεάσει και κάναµε την απαραίτητη αλληλογραφία µε το 

Κεντρικό ΤΕΕ, όπου µας είπαν ουσιαστικά να δούµε εδώ πέρα 

να βρούµε τη λύση µόνοι µας. Χθες είπαµε και από τη 

∆ιοικούσα ότι θα ψάξουµε να βρούµε κάποιον να µας κάνει µια 

πρόταση. 

 Έχουνε γίνει τρεις αιτήσεις για πραγµατογνωµοσύνες. 

Έχουν προκαταβληθεί οι αµοιβές για τρεις αιτήσεις και έχουνε 

παραδοθεί τέσσερις. 

 Αυτά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο 

της ∆ιοικούσας και πριν περάσουµε σε ερωτήσεις και από τη 

µεριά µας εδώ από το Προεδρείο να ευχηθούµε σ’ όλους τους 

συναδέλφους µιας και είναι η πρώτη συνεδρίαση µες το 2015, 

σ’ όλους τους συναδέλφους καλή δύναµη και υγεία και να 

ευχηθούµε καλή χρονιά, όσο είναι δυνατόν να είναι καλή 

χρονιά. 
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 Και επίσης να ευχηθούµε στη νέα Κυβέρνηση καλή τύχη 

και καλή επιτυχία. 

 Πάµε τώρα στις ερωτήσεις. Ποιες θέλει να κάνει ερώτηση 

επί της ενηµέρωσης που έκανε ο Πρόεδρος; Ποιος ή ποια 

συναδέλφισσα θέλει να κάνει ερώτηση; Αν δεν θέλει 

κάποιος<, α, ο συνάδελφος ο Κασαπάκης, άλλος; Τοποθέτηση 

µετά. 

 Συνάδελφε Κασαπάκη ερώτηση. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Να πω µια ερώτηση που αφορά την 

Αντιπροσωπεία; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βεβαίως, ευχαρίστως. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Προς τι το απογοητευτικό πνεύµα της (<). 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε οφείλω να δώσω 

µια εξήγηση. 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Είδα µια απογοήτευση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι καθόλου, λάθος 

κατάλαβες. Λάθος, µάλλον είσαι επηρεασµένος. Λοιπόν να 

είµαι πιο σαφής. 

 Συνάδελφε Αντώνη µάλλον είσαι επηρεασµένος, εγώ 

εύχοµαι πραγµατικά η Κυβέρνηση να πάει καλά, να πάει καλά 

για το συµφέρον της χώρας, ειλικρινά το λέω και για το 

συµφέρον όλων µας. Όλοι µας είµαστε στη χώρα, το 

ξεκαθαρίζω, είµαι σαφής. Αλίµονο! Αλλά τα πράγµατα είναι 

δύσκολα, εποµένως πρέπει να ευχηθούµε καλή δύναµη, καλή 

τύχη και καλή επιτυχία. 

 Είµαι σαφέστατος µην παρεξηγούµαι, αλίµονο. Η 

Κυβέρνηση είναι µία. 

 Εποµένως αφού διευκρίνισα τα πράγµατα, Γιάννη. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ναι, εγώ θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση. Έγινε, 

θα γίνει, σκοπεύετε να γίνει επίσκεψη στους<, τουλάχιστον 

παλιά ήτανε µέσα στα ήθη και τα έθιµα, να γίνεται επίσκεψη 

στο νέο εκλεγέντα ∆ήµαρχο Ηρακλείου και στους άλλους που 

λίγο πολύ ήτανε συνάδελφοι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει 

κάποια επίσκεψη; Υπάρχει στο σχέδιο να καλεστούνε και οι 

νέοι Βουλευτές Νοµού Ηρακλείου για τι µέλλει γενέσθαι όσον 

αφορά την ανάπτυξη την πολυπόθητη του Νοµού Ηρακλείου; 

 Αυτά. Και αν κάποιες εκδηλώσεις όσον αφορά κάποια 

πίτα, κάποια εκδήλωση<, α µη τι άλλο< 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη έχει 

απόλυτο δίκιο. Πίτα έχει αναλάβει ο Οδυσσέας να την 

κόψουµε, αυτή την φορά θα πρωτοτυπήσουµε θα πάµε στο 

Λασίθι, νοµίζω 19 είπαµε; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   14. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   14 την ηµέρα των ερωτευµένων, 

αν τα καταφέρουµε, αλλιώς θα το κάνουµε εδώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   14 πότε και πού; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Στο Λασίθι στην αίθουσα ΡΕΧ µε 

µία τιµητική εκδήλωση που προσπαθεί να οργανώσει αυτή τη 

στιγµή ο Οδυσσέας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το άλλο Σάββατο ναι. Αν δεν 

επιτευχθεί θα την κάνουµε εδώ την ίδια ηµέρα φαντάζοµαι, όχι 

αυτό το επόµενο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κάτσε, κάτσε ένα λεπτό. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Το επόµενο Σάββατο είναι. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το επόµενο Σάββατο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το επόµενο Σάββατο έχει 

14; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι, ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Α, ωραία, εντάξει, εντάξει, 

ωραία. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όσον αφορά την επίσκεψη στο 

∆ήµαρχο Ηρακλείου, θα σας το έλεγα απόψε. Το ραντεβού 

κλείστηκε για τη ∆ευτέρα; Κάτσε να το δω λίγο, ένα λεπτό να 

το δω, τη ∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου έχουµε κανονίσει η 

∆ιοικούσα να συναντηθούµε µε το ∆ήµαρχο για το θέµα της 

ασφαλιστικής ενηµερότητας, οπότε θα του πούµε και τα 

συγχαρητήρια και αντίστοιχα θα το κάνουµε και µε όλους τους 

δήµους. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Ναι αλλά παλαιότερα δεν πήγαινε µόνο η 

∆ιοικούσα, ενηµερωνόταν και το Προεδρείο της 

Αντιπροσωπείας κι όποιος µπορούσε ερχότανε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι θα το< 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Όχι µετά από αίτηση Πρόεδρε να ‘ρθω κι εγώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   ∆εν είναι µετά από αίτηση, δεν 

έχει καν να κάνει αυτό. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Αφού λες ότι η ∆ιοικούσα, εµείς πότε θα το 

πληροφορηθούµε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σήµερα κλείστηκε το ραντεβού και 

δεν<, σήµερα κλείστηκε το ραντεβού και καλά έκανες και µου 
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το είπες γιατί ήθελα να το πω στα µέλη της ∆ιοικούσας και 

προφανώς και στο Προεδρείο, είναι προφανές. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πάµε σε τοποθετήσεις. 

Ποιος ή ποια συναδέλφισσα θέλει να κάνει τοποθέτηση; 

Τοποθετήσεις; Συναδέλφισσα Ειρήνη Βρέντζου; Τοποθέτηση;  

 Λοιπόν, Βρέντζου, άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα; 

Μπάκιντας, συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να κάνει 

τοποθέτηση; ∆εν υπάρχει άλλος συνάδελφος εποµένως κλείνει 

ο κατάλογος, ποιος; Είναι κάποιος από εδώ; Όχι. 

 Η συναδέλφισσα Βρέντζου στο βήµα. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Καλησπέρα, καλή χρονιά, αργήσαµε λίγο βέβαια, 

το έχουµε ξεχάσει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι ξεχάστηκε πράγµατι. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Τόσο που αργήσαµε, ναι ξεχάσαµε ότι δεν 

έχουµε συναντηθεί µε το νέο χρόνο.  

 Η δραστηριότητα της ∆ιοικούσας Επιτροπής όπως 

φάνηκε ήδη και από την τοποθέτηση του Προέδρου, είναι 

πραγµατικά πολλή φτωχή. Ανεξάρτητα από τα όποια θέµατα 

ένα όργανο έχει µια συνέχεια και έχει Αντιπροέδρους και 

πρέπει να λειτουργεί κι αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο το 

έχουµε ήδη θέσει και στη ∆ιοικούσα που έγινε χθες µετά από 

πολύ καιρό.  

Αλλά πέρα από την φτωχή λειτουργία, θέλουµε να 

βάλουµε κι ένα άλλο ζήτηµα, την κακή λειτουργία. Το έχουµε 

ξαναπεί βέβαια εδώ, αλλά θα τοποθετηθούµε για άλλη µια 

φορά. Ότι έχουµε καταθέσει ήδη θέµατα τα οποία δεν έχουν 

συζητηθεί, εγγράφως και µε εισήγηση. ∆εν ασχολήθηκε η 

∆ιοικούσα το προηγούµενο διάστηµα για πολύ σοβαρά θέµατα 

που αφορούν το ΤΣΜΕ∆Ε, που αφορούν τα επαγγελµατικά 

που έχουµε µείνει πίσω. 

Μάλιστα µε το ΤΣΜΕ∆Ε ήρθε ένα µήνυµα σήµερα, ότι 

µάλλον απορρίφθηκε η προσφυγή που έκανε το ΤΕΕ στο 
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Συµβούλιο της Επικρατείας για τις αυξήσεις. Μάλλον για 

τυπικούς λόγους, έτσι ήρθε από Αθήνα, από την ανοιχτή 

συνέλευση των µηχανικών. Οπότε είναι ένα πολύ σοβαρό 

θέµα, που πρέπει να το δούµε µε τη νέα Κυβέρνηση, διότι 

πραγµατικά είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα. Μαζί και το ΚΕΑΟ και 

όλα αυτά τα ζητήµατα τα οποία δεν τα έχουµε ακουµπήσει 

καθόλου. 

Επίσης ένα άλλο ζήτηµα είναι το θέµα του χαρατσιού που 

επιβλήθηκε στους µελετητές και στους εργολήπτες βέβαια, 

αλλά αυτοί το καταβάλανε ούτως ή άλλως και που µε αίτηµά 

µας και µε γραπτή εισήγηση µπήκε χθες στη ∆ιοικούσα και το 

συζητήσαµε. ∆εν ξέρω αν το γνωρίζετε ή αν πρέπει να πω 

κάποια πράγµατα πάνω σ’ αυτό. Είναι ένα παραπάνω ποσό ως 

ετήσια εισφορά, το οποίο ψηφίστηκε, πέρασε µε απόφαση της 

∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και επιβλήθηκε σ’ όλους τους 

συναδέλφους µελετητές, ενώ δεν πλήρωναν. Πέρα από την 

κανονική τους δηλαδή συνδροµή ως µέλη του ΤΕΕ. Βέβαια 

αυτό το πληρώνουν και οι εργολήπτες από καιρό κι αυτό 

αποδείχθηκε από έρευνα που κάνανε, το εισηγήθηκε χθες στη 

∆ιοικούσα Επιτροπή ο συνάδελφος ο Κώστας. Και 

αποφασίσαµε να στείλουµε ένα έγγραφο στον νυν Πρόεδρο 

τώρα στο ΤΕΕ, που να λέµε να πάρει πίσω αυτό το χαράτσι το 

οποίο υπέβαλε, αυτή τη δύσκολη συγκυρία στους µηχανικούς. 

Επίσης το άλλο ζήτηµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

το οποίο το έχουµε ζητήσει εγγράφως από τον 11ο µήνα και 

ήρθε χθες και ούτε καν δεν ήρθε µε τη δικιά µας την εισήγηση. 

Αλλά τελικά υπήρχε και µια γνωµοδότηση που κατέθεσε ο 

Πρόεδρος από το ΤΕΕ Καβάλας, από την υπηρεσία εκεί, από 

το δήµο και όπου λέει ότι δεν θα πρέπει κανονικά σύµφωνα µε 

την όλη, µε την οµολογία που έχει για το νέο ΓΟΚ, µε τον 

4030, δεν θα πρέπει τελικά να ζητείται από τις Πολεοδοµίες η 

ασφαλιστική ενηµερότητα για την έκδοση των ιδιωτικών έργων.  

Οπότε µε βάση αυτό πρέπει να πάµε ούτως ή άλλως, 

έχουµε πει να κλείσουµε ένα ραντεβού και να πάµε στους 

δήµους. Το θέµα βέβαια το έχουµε βάλει από καιρό να γίνει 

αυτή η συνάντηση µε όλους τους εκλεγµένους, µε τα νέα 
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∆ηµοτικά Συµβούλια, µε όλους τους συναδέλφους που έχουν 

εκλεγεί στην Ανατολική Κρήτη και βέβαια τώρα µε τους 

βουλευτές, αλλά ούτε κι αυτό έχει γίνει. 

Ένα άλλο ζήτηµα όµως πάρα πολύ σοβαρό είναι η 

λειτουργία, και επανέρχοµαι, όπου µαθαίνουµε από τον Τύπο 

το τι γίνεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο. Γίνεται συνάντηση µε 

τους φορείς, το Τεχνικό Επιµελητήριο συναντήθηκε, δεν το 

γνωρίζουµε. Βγαίνει ανακοίνωση για το Σπίρτζη που 

τοποθετήθηκε Υφυπουργός στο πρώην Υπουργείο το 

ΥΠΟΜΕ∆Υ, συγχαρητήρια, δεν το γνωρίζουµε.  

Και µε την ευκαιρία αυτή να τοποθετηθούµε εµείς, ότι δεν 

θεωρούµε καλή επιλογή την τοποθέτηση του Σπίρτζη στο 

Υφυπουργείο αυτό. Τον θεωρούσαµε έναν κακό Πρόεδρο και 

εξακολουθούµε να τον θεωρούµε και άρα αναµένουµε να δούµε 

αν όλα αυτά τα οποία δεν έκανε ως Πρόεδρος του Τεχνικού 

Επιµελητήριου για τους µηχανικούς, θα τα κάνει τώρα. 

 

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ:   Αναπληρωτής Υπουργός είναι. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ε, ναι αναπληρωτής Υπουργός τι είπα; Τι;  

 

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ε, αυτό λέω, Χαρά, ότι δεν το θεωρούµε καλή 

επιλογή. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει, εντάξει. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Εντάξει αναπληρωτής Υπουργός, εντάξει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει Υπουργός είναι. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αναπληρωτής, εντάξει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κοτζάµ Υπουργός. 
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ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Έχει τεράστια διαφορά. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Είναι δηλαδή πιο αναβαθµισµένος; Αυτό εννοείς; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι µην κάνουµε 

διάλογο. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ωραία, τότε το θεωρούµε ακόµα πιο κακή 

επιλογή, άµα είναι πιο αναβαθµισµένος. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Αναπληρωτής συµµετέχει στο Υπουργικό 

Συµβούλιο. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ωραία, εντάξει, άρα ευχαριστώ για την 

κατατόπιση, ακόµα πιο κακή επιλογή άµα είναι ακόµα πιο 

αναβαθµισµένος. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   Αυξηµένη ισχύ. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αυξηµένη ισχύ λοιπόν, ωραία. Ευχόµαστε να 

καταλάβει ότι πρέπει να την χρησιµοποιήσει αλλιώς.  

 Τώρα, επίσης γίνονται διάφορες<, εµφανίζεται το 

Τεχνικό Επιµελητήριο στην τηλεόραση µε τα αυθαίρετα, µε όλα 

αυτά, δεν έχουµε ιδέα, σας το λέµε εδώ. Θεωρούµε ότι η 

∆ιοικούσα πράγµατι δεν λειτουργεί ούτε δηµοκρατικά, αλλά και 

δεν ασχολείται πραγµατικά και επί της ουσίας για τα πάρα 

πολύ σοβαρά θέµατα τα οποία απασχολούν αυτή την περίοδο. 

 Πήραµε µια απόφαση που είναι σε θετική κατεύθυνση 

χθες, να στείλουµε µια επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό 

λοιπόν τον Σπίρτζη, µε όλα τα ζητήµατα που αφορούν τους 

µηχανικούς, σε σχέση και πρέπει τώρα βέβαια και µε το 

ΤΣΜΕ∆Ε και µε τα επαγγελµατικά, σαν Τεχνικό Επιµελητήριο.  

 Επίσης στάλθηκε σε όλους σας φαντάζοµαι µια 

ενηµέρωση για τα τοπογραφικά διαγράµµατα, όπου βγήκε µια 

Υπουργική Απόφαση από τα δάση και µε αποδέκτες το Τεχνικό 
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Επιµελητήριο, αλλά και την ΕΕΤΕΜ και το ΤΕΕ απλώς την 

κοινοποίησε σ’ όλους µας. βάλαµε θέµα ότι αυτό δεν είναι 

σωστό, θα πρέπει να σταλθεί µια επιστολή και αποφασίστηκε 

χθες να σταλθεί µια επιστολή στη ∆ιεύθυνση ∆ασών, όπου να 

λέει, ότι δικαίωµα υπογραφής για εξαρτηµένα Τοπογραφικά 

∆ιαγράµµατα, έχουν µόνο οι µηχανικοί. Κάποιες ειδικότητες, 

αποφασίστηκε να γίνει αυτό. 

 Αυτά σαν ενηµέρωση για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή και τα 

υπόλοιπα θα τα πούµε στο πρόγραµµα δράσης. 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να συνεχίσουµε συνάδελφε, 

δεν µπορούµε να κάνουµε διάλογο, Μιχάλη. 

 Ο συνάδελφος Μπάκιντας.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι εντάξει δεν πειράζει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Μπάκιντα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Καλησπέρα κι από µένα, καλή χρονιά.  

 Εγώ µόνο ένα πράγµα θέλω να προσθέσω, το οποίο ο 

Ζαχαρίας το Ασσαριωτάκης µου το έχει µεταφέρει, εγώ η 

αλήθεια είναι ότι δεν το είχα προσέξει και επειδή δεν µπόρεσε 

να παραστεί θα το µεταφέρω εγώ.  

 Όπως είπε η Ειρήνη για το e-mail που προώθησε το 

Τεχνικό Επιµελητήριο στους συναδέλφους από τη ∆ιεύθυνση 

∆ασών, αντίστοιχα ένα  e-mail προώθησε το Επιµελητήριο, 

ένα δελτίο τύπου, µια δηµόσια πρόσκληση από το Σύλλογο 

Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Νοµού 

Ηρακλείου. Όπου ζητούσαν προσφορές από πολιτικούς 

µηχανικούς για έλεγχο και βεβαίωση στατικότητας και από 

ηλεκτρολόγους – µηχανολόγους για τη µελέτη και βεβαίωση 

πυρασφάλειας. 
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 Θεωρούµε λάθος το επιµελητήριο να προωθεί τέτοιες 

προσκλήσεις µακριά από το όποιο επιστηµονικό υπόβαθρο, 

χωρίς καµία προεκτίµηση και όπως τελικά αποδείχθηκε και 

από τη συγκεκριµένη ας πούµε, αν µπει κάποιος στο site τους 

που έχουµε εδώ πέρα και δει τ ι ζητούσαν, ουσιαστικά σου λένε 

δώστε προσφορά για δυο κιλά ντοµάτες και πέντε κιλά 

αγγούρια ας πούµε. 

 Είναι ντροπή κατ’ αποκοπή ανά όροφο ξέρω εγώ ή 

κάποια τέτοιας ας πούµε είναι γελοία πράγµατα. Το 

Επιµελητήριο δεν µπορεί να προωθεί τέτοιου είδους 

πρόχειρους διαγωνισµούς να το πω; Πώς να το πω; 

 Αυτό, ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, τελειώσαµε 

εποµένως το δεύτερο θέµα και πάµε<, ορίστε; Θέλεις να 

κάνεις µία παρέµβαση; Ορίστε. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εδώ δεν µπορούµε να κωφεύουµε. Ακούγονται 

πράγµατα και απάντηση δεν παίρνουµε, στο λόγο υπάρχει 

αντίλογος.  

 Θεωρώ ότι αυτά που λέει η συναδέλφισσα η Βρέντζου 

είναι αλήθεια ή ψέµατα; Γιατί όταν υπάρχει απάντηση σηµαίνει 

ότι µπορεί να ψεύδεσαι η συναδέλφισσα. Τα πράγµατα είναι 

σοβαρά και θα ήθελα µια τοποθέτηση από οποιοδήποτε µέλος 

της ∆ιοικούσας γι’ αυτά τα οποία καταγγέλλει από το βήµα η 

συναδέλφισσα. Ισχύουνε ή δεν ισχύουνε; Και ας σοβαρευτούµε 

επιτέλους σ’ αυτή την αίθουσα, ας σοβαρευτούµε. Όποιος δεν 

θέλει αρχή µου είναι και το λέω και το ξαναλέω, δεν θα 

ερχόµαστε εδώ να κάνουµε στα ορεινά τις συζητήσεις και 

όµορφα και ωραία. ∆εν θα ερχόµαστε να καθυστερούµε, α, 

πάµε να περάσουµε. Γι ’ αυτό ακριβώς είπαµε ότι πρέπει να 

αλλάξουµε και λίγο να δούµε τι θα γίνει. Σοβαροί ανθρώποι 

νοµίζω είµαστε,  όποιος δεν θέλει να συνεισφέρει να πάει σπίτι 

του. 

 Κάθε φορά να παρακαλούµε, ελάτε να κάνουµε, ελάτε να 

κάνουµε, µα µε το ζόρι; Συνάδελφοι λίγοι σοβαρότητα δεν µας 
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βλάπτει και πάντα δεν φταίνε οι άλλοι, φταίµε εµείς. Ας 

πρυτανέψει και κάποια στιγµή το εµείς κι όχι το εγώ. 

∆υστυχώς επαληθεύοµαι παρά το ότι τόσα χρόνια, τόσα 

χρόνια λέµε τα ίδια και τα ίδια πάντοτε, εγώ κι εγώ κι εγώ και 

το εµείς άσε το κι αύριο. Και µετά µας φταίνε οι Κυβερνώντες, 

οι παλιοί, οι νέοι και οι αυριανοί. 

 Επιτέλους ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. ∆εν 

θέλω να πω τίποτα άλλο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Από τη ∆ιοικούσα θέλει να 

παρέµβει κάποιος να πει κάτι; Ωραία δεν βλέπω κάτι, 

εποµένως προχωράµε.   

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   3ο θέµα έλεγχος ερωτήσεις – 

επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα δεν έχει υποβληθεί στο 

Προεδρείο κάποια ερώτηση. Εποµένως δεν υφίσταται. 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Σχέδιο δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ - Ορισµός µόνιµων 

επιτροπών του Τµήµατος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάµε στο 4ο, σχέδιο δράσης 

του ΤΕΕ/ΤΑΚ - Ορισµός µόνιµων επιτροπών του τµήµατος. 

 Παρακαλώ τον εισηγητή να κάνει την εισήγησή του, 

Πρόεδρε εσύ θα παρουσιάσεις; Ωραία. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι το πρόγραµµα έχει 

σταλεί, είχε σταλεί και από την προηγούµενη φορά. Έχουν 

γίνει κάποιες διορθώσεις όπως τις έκανε η παράταση της ∆ΚΜ 
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και η ΑΜΑΚ, οπότε δεν θα σας διαβάσω όλο το πρόγραµµα. 

Θα µου επιτρέψετε µόνο να σας διαβάσω το κείµενο της 

τοποθέτησης που έκανα στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη 

Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο έτυχε µαζικής αποδοχής. 

Όπως επίσης και στη συνάντηση µε τους βουλευτές της ΝΕΑΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, όπου είπανε ότι κινείται στη βάση της 

λογικής. Και το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι 

αποσπάσµατα, κοµµάτια από το πρόγραµµα και το πλαίσιο 

δράσης.  

 Το ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι το σταυροδρόµι και ο χώρος κοινής 

έκφρασης και δράσης των µηχανικών της Ανατολικής Κρήτης. 

Χώρος καλλιέργειας διαλόγου και σηµείο αναφοράς για τον 

τεχνικό κόσµο, µε κύρος παρέµβασης στην κοινωνική 

πραγµατικότητα του τόπου.  

Αυτή η κατάσταση είναι ο καρπός σκληρής συλλογικής 

δουλειάς και προσπάθειας πολλών ετών της ∆ιοικούσας του 

ΤΕΕ/ΤΑΚ, των µόνιµων επιτροπών, αλλά και των παρατάξεων 

των κλαδικών συλλόγων, και κάθε ενεργού µηχανικού, 

αφήνοντας προσωπικά στίγµατα εµπειρίας και γνώσης. 

Αυτός ο συλλογικός χώρος δράσης και γνώσης, όπως 

σχεδόν όλοι οι συλλογικοί παρεµβατικοί θεσµοί, τελεί σήµερα  

υπό διωγµό και απειλείται µε αφανισµό. Γιατί σε καθεστώς 

εξάρτησης οι κοιτίδες µη ελεγχόµενης γνώσης αποτελούν τη 

σηµαντικότερη απειλή για την υπόσταση της εξάρτησης.  

Σ’ αυτή την ιστορική νοµοτέλεια οφείλουµε να 

ανταποκριθούµε και το πράττουµε ως σκεπτόµενη και δρώσα 

δύναµη ανατροπής, ικανής να παράγει οράµατα και προοπτική 

για το µέλλον. Χρέος στις γενιές που έρχονται. 

Η συγκυρία που διανύουµε είναι η χειρότερη που γνώρισε 

ο τόπος κι ο καθένας ξεχωριστά από την µεταπολίτευση. Στο 

πεδίο της οικονοµίας ο παραγωγικός ιστός αποσυντίθεται, 

παραδοµένος στη δύνη έλλειψης ρευστότητας.  

Με επίκεντρο στα θέµατα που σχετίζονται µε τη 

δραστηριότητα του ΤΕΕ διαπιστώνεται ότι καίρια πλήγµατα µε 

µη αναστρέψιµα χαρακτηριστικά έχουν δεχθεί η εγχώρια 

βιοµηχανία και ο κλάδος των κατασκευών. Οι µικροµεσαίες 
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επιχειρήσεις εµπορίου και υπηρεσιών, καθώς και οι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες τελούν σχεδόν υπό διωγµό. Ακόµη και ο 

τουριστικός κλάδος στον οποίο επενδύθηκαν οι µεγαλύτερες 

προσδοκίες, παρουσιάζει σηµαντικό βαθµό εξάρτησης και 

αστάθειας σε εξωτερικές συνθήκες.  

Φαίνεται να αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή ότι η 

χώρα δεν χρειάζεται πλέον επιστηµονικό δυναµικό και 

µηχανικούς. 

Η συρρίκνωση των παραγωγικών κλάδων, η βαριά 

φορολογία, οι εισφορές που δεν µπορούν να πληρωθούν, η 

ετεροαπασχόληση και η απαξία δείχνουν ουσιαστικά την πόρτα 

της εξόδου, ιδιαίτερα στους νέους. Εξόδοι είτε από το 

επάγγελµα ή από τη χώρα σε αναζήτηση άλλου γόνιµου 

έδαφος, όπου η ιδιότητα του επιστήµονα ή του µηχανικού δεν 

θα αποτελεί κατάρα αλλά προσόν ανέλιξης.  

Το ανύπαρκτο ουσιαστικά πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων δηµιουργεί πλέον φθορά στις δηµόσιες 

υποδοµές, οι οποίες δεν συντηρούνται. Απαξία στις 

επενδύσεις των φορολογουµένων και επικίνδυνες συνθήκες για 

τη ζωή και την υγεία των πολιτών. 

Η έλλειψη χρηµατοδότησης µελετών αποτελεί ένα ακόµα 

εµπόδιο στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και 

απορρόφησης κονδυλίων, καίριας σηµασίας για τις υποδοµές 

στην Περιφέρεια. 

Η φορολογική λαίλαπα, η οικονοµική αβεβαιότητα και η 

έλλειψη ρευστότητας, καθηλώνουν και τα ιδιωτικά έργα 

κατασκευή και συντήρηση, µε επιπτώσεις σε ολόκληρη την 

οικονοµική αλυσίδα που συνδέεται µε τις κατασκευές, αλλά και 

στην τρωτότητα των κατασκευών από έλλειψη ελέγχου και 

συντήρησης.  

Στα µεγάλα έργα, ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ, κάθετοι άξονες, νέο 

αεροδρόµιο και άλλα, η Κρήτης παραµένει φτωχός συγγενής σ’ 

αναµονή υποψηφίων επενδυτών. Η έλλειψη σύγχρονων 

σηµαντικών υποδοµών αποτελεί πλέον τροχοπέδη και εµπόδιο 

στην ανάπτυξη του τόπου, µε αιµατηρό κόστος. Στερεί τέλος 
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την ποιότητα από την ταυτότητα που έχει το όνοµα Κρήτη, για 

την οποία δεν αρκεί απλώς να είµαστε υπερήφανοι. 

Ο σχεδιασµός χωρικής οργάνωσης ανατρέπεται σ’ όλα τα 

επίπεδα και ουσιαστικά διατηρείται - αν δεν προωθείται - ένα 

άναρχο µοντέλο ανάπτυξης, για το οικιστικό απόθεµα τις ΑΠΕ, 

τον τουρισµό, τη διαχείριση αποβλήτων και την παραγωγική 

δραστηριότητα, το οποίο µε όρους περιβαλλοντικούς και 

οικονοµικούς µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, έχει υψηλό 

κόστος και επιπτώσεις ακόµα και στην καθηµερινότητά µας. 

Το περιβάλλον γύρω µας είναι πλέον πολύ διαφορετικό 

από αυτό που είχαµε συνηθίσει ή από αυτό που θα θέλαµε. 

Ό,τι οραµατιζόµαστε για το µέλλον και θέλουµε να 

πραγµατώσουµε, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούµε, 

και για να το φτάσουµε πρέπει πάλι να αλλάξουµε. Πρέπει 

λοιπόν αυτή την αλλαγή να την διαχειριστούµε, όχι ως µία 

παροδική κατάσταση, αλλά ως τάση και φιλοσοφία ζωής.  

Οι µηχανικοί µε το έργο τους αλλάζουν ενίοτε τις 

συνήθειες και τη ζωή των ανθρώπων. Είναι λοιπόν δοµικό 

στοιχείο της επαγγελµατικής µας ταυτότητας η αλλαγή, όπως 

και η αναζήτηση εφικτών και πρακτικών λύσεων σε 

προβλήµατα. 

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ προκειµένου να ανταποκριθεί στο ρόλο του 

και σε όσα προσδοκά από εµάς ο τόπος,  υιοθετεί µια 

στρατηγική διαχείριση αλλαγής ως διαρκή στάση προσαρµογής 

στο ευµετάβλητο περιβάλλον και αντίµετρο στις 

αρτηριοσκληρώσεις του παρελθόντος. Με άξονες δράσης την 

αλληλεγγύη, την καινοτοµία και την εξωστρέφεια. 

Χαρακτηριστικά στα οποία βασιστήκαµε στις δυο τελευταίες 

περιόδους µε απτά αποτελέσµατα. 

Η πυξίδα του ενδιαφέροντος οφείλει να προσανατολιστεί 

πλέον στις νέες συνθήκες, που ούτως ή άλλως 

διαµορφώνονται και στις νέες<  (αλλαγή κασέτας)  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   <σ’ ένα άρρητο περιβάλλον. Η 

φιλοσοφία «think global and act local» εκφράζει µε τον 

καλύτερο τρόπο τη θεώρησή µας για την επαγγελµατική 
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δραστηριότητα του µηχανικού στον 21ο αιώνα και την 

προοπτική του.  

 Για τα χρόνια που έρχονται και µε αναφορά στην Κρήτη, 

το ενδιαφέρον µας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην άµεση 

ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ και κάθετων αξόνων, ως κορµό 

και προϋπόθεση αναπτυξιακής διάχυσης, για ολόκληρο το 

νησί.  

 Στην ενεργειακή αυτάρκεια της Κρήτης µε αξιοποίηση των 

ΑΠΕ και της διασύνδεσης µε το ενεργειακό δίκτυο του κορµού 

της χώρας.  

Ιεραρχηµένο σχεδιασµό και υποδοµές που θα 

εξυπηρετούν ένα ολιστικό αναπτυξιακό µοντέλο στην Κρήτη.  

Στον χωρικό σχεδιασµό και οργάνωση που θα 

ανταποκρίνεται στις εξελίξεις που συντελούνται στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο σχετικά µε τους υδρογονάνθρακες 

και στην προοπτική να εξελιχθεί η Κρήτη σε κοµβικό σηµείο 

για τη διαχείριση υδρογονανθράκων. 

Στη διαχείριση και προστασία της ταυτότητας του τόπου, 

που αποτελεί ένα παγκόσµιο ισχυρό brand name µε έµφαση 

στην ανάδειξη του αρχιτεκτονικού πλούτου και της ταυτότητας 

των οικισµών. Στις βάσεις της οποίας γεννιέται πολιτισµός, 

διατροφική κουλτούρα και στάση ζωής. 

Ενίσχυση του εξωστρεφούς χαρακτήρα επιχειρηµατικής 

δράσης, στα πεδία της διατροφής, της τυποποίησης, αλλά και 

υπηρεσιών, καινοτοµίας και γνώσης, αξιοποιώντας τα 

πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα του νησιού.  

Πολιτική κινήτρων για τη συντήρηση του οικιστικού 

αποθέµατος σε πόλεις και οικισµούς. Ενισχύοντας τη 

φυσιογνωµία και την ταυτότητά τους, σε συνδυασµό µε τα 

προγράµµατα αναπλάσεων του δηµοσίου χώρου και 

παράλληλα τονώνοντας την τοπική αγορά εργασίας. 

Με τον νου στο µέλλον και το βλέµµα σε ανοιχτό 

ορίζοντα, µπορούµε µέσα από τη συλλογικότητά µας να 

δώσουµε ξανά προοπτική στον τόπο, γιατί θέλουµε να 

βρισκόµαστε εκεί στο µέλλον και δεν µπορούµε άκριτα µε 

σκυµµένο κεφάλι να γυρίσουµε πίσω στον πολιτισµικό 
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αναχρονισµό. Μοναδικό προορισµό των πολιτικών που 

βιώνουµε σήµερα. 

Θέλει τόλµη όµως να αφήσουµε τη σιγουριά του λιµανιού 

και να αρµενίσουµε στο πέλαγος που κρύβει φουρτούνες και 

απεραντοσύνη. Μένει να αποδείξουµε ότι ακόµα την έχουµε. 

Συνάδελφοι στην προηγούµενη ∆ιοικούσα η ΑΜΑΚ 

καταψήφισε το πρόγραµµα δράσης. Θεωρώ ότι είχε κάθε λόγο 

να το κάνει, είναι προφανώς αναφαίρετο δηµοκρατικό 

δικαίωµα. Εµείς παρόλα αυτά τις αλλαγές που προτείνατε τις 

λάβαµε υπόψη και τις έχουµε βάλει στο καινούριο πρόγραµµα. 

Εγώ σας καλώ να κάνετε την υπέρβαση και να το 

ψηφίσετε. Στην τελική έχουµε αποδείξει ότι µπορούµε όλοι 

µαζί να κάνουµε πέντε βήµατα παραπάνω. Αν έχουν γίνει 

κάποια λάθη κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου χρόνου, εγώ 

δεν θα πω ότι δεν γίνανε ή ότι είµαι ο τέλειος ή ότι όλα τα έχω 

κάνει σωστά κι όλα αυτά. Κι εγώ, όπως και όλοι πάντα σε µια 

καινούρια θέση µαθαίνεις και κάνεις λάθη, κάνεις και σωστά.  

Εγώ βλέπω άλλα πράγµατα, βλέπω ότι ο συνάδελφος ο 

Κώστας είχε ένα πρόβληµα, σταθήκαµε δίπλα του και αύριο ή 

µεθαύριο, ανάλογα τώρα πότε θα το δούµε όλο µαζί, θα πάµε 

να ενισχύσουµε και να σταθούµε δίπλα του. ∆εν το κάνουµε 

γιατί το πήραν απόφαση οι περισσότεροι ή όλοι ή τέτοιο. Το 

κάνουµε γιατί πραγµατικά πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει.  

Εγώ µ’ αυτή τη λογική κάνω την έκκλησή µου για 

σύνθεση και για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε παραπέρα. 

Για τις µόνιµες επιτροπές, αν υπάρχουν κάποιες 

ερωτήσεις θα γίνει σε δεύτερη ανάλυση ή ό,τι ερωτήσεις έχετε 

να απαντηθούν. 

Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πρόεδρε δεν θα τις 

αναφέρεις ποιες είναι οι µόνιµες επιτροπές; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αργότερα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για να ξέρουν οι συνάδελφοι, 

επιγραµµατικά, αυτές. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Επιγραµµατικά, έχεις δίκιο.  Θα τις 

αναφέρουµε επιγραµµατικά και αργότερα θα απαντάµε σε 

ερωτήσεις. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέλεις να τις αναλύσεις εσύ 

συνάδελφε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θέλεις να τις αναλύσεις εσύ τις 

µόνιµες επιτροπές; Έλα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Αναγνώστου 

στην παρουσίαση των µόνιµων επιτροπών. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Καλησπέρα και από µένα. 

 Θα ξεκινήσω από την µόνιµη επιτροπή Προβολής και 

∆ηµοσίων Σχέσεων. Είναι η προηγούµενη Προβολής και 

Προόδου του έργου και των δράσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα παρακαλέσω, συγγνώµη 

ένα λεπτό, µην µιλάτε όµως, µην µιλάτε, να ακούσουµε τη 

σύνθεση των µόνιµων επιτροπών.  

 Ο Ορισµός των µόνιµων επιτροπών σαν επιτροπές είναι 

αρµοδιότητα της Αντιπροσωπείας, η παρακολούθηση και τα 

µέλη είναι αρµοδιότητα της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Παρακαλώ 

ησυχάστε να ακούσουµε. 

 Ορίστε. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Περιληπτικά θα σας πω κάθε µόνιµη επιτροπή 

περί τίνος πρόκειται και µε τι θα ασχοληθεί, αν και οι 

περισσότεροι είµαστε παλιοί εδώ, ήδη γνωρίζουµε. 
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 Εποµένως για τη µόνιµη επιτροπή Προβολής και 

∆ηµοσίων Σχέσεων, αυτό που έχω να πω είναι, ελπίζουµε 

µάλλον να συνεχίσει την προηγούµενη επιτυχηµένη 3ετία, 

όπου στην προηγούµενη 3ετία σκοπό είχε και ελπίζουµε να 

συνεχίσει να έχει φυσικά τις δράσεις του ΤΕΕ, αναφορικά µε 

ηµερίδες, ενηµερωτικά συνέδρια, κάποιες πολιτιστικές δράσεις 

που τυχόν κάνει και εκδηλώσεις το ΤΑΚ. Προς τα έξω την 

άποψή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην κοινωνία, αλλά και στους 

συναδέλφους. 

 Τώρα στην µόνιµη επιτροπή επαγγελµατικών θεµάτων 

ασφαλιστικού, αλληλεγγύης και αλληλεγγύης µηχανικών. Πάλι 

είναι σε συνέχεια της προηγούµενης επιτροπής ασφαλιστικού, 

όπου απλά αυτό που έχουµε κάνει εδώ είναι λόγω φυσικά και 

των τεκταινόµενων και της τελευταίας 5ετίας µε τα µνηµόνια 

κ.λ.π. και την κρίση που υπάρχει και στο επάγγελµα, να 

εντάξουµε και την αλληλεγγύη. Σκοπός τώρα αυτής της 

επιτροπής πέραν των προηγούµενων, που έτσι κι αλλιώς είχε 

ως αρµοδιότητα την προηγούµενη 3ετία, ήταν να εντάξουµε και 

τα καινούρια ΦΕΚ και νοµοθετικά διατάγµατα, τόσο όσον 

αφορά το ασφαλιστικό και τις αυξήσεις και τον ΚΕΑΟ όπως 

ειπώθηκε προηγουµένως. Αλλά και να αναδείξουµε την πτώση 

του κλάδου και να προσπαθήσουµε να αναδείξουµε τα 

προβλήµατα και να προτείνουµε δράσεις που τυχόν που θα 

βοηθήσουνε στην τόνωση και πάλι του επαγγέλµατος και αν 

είναι δυνατόν ανάπτυξη ξανά του κλάδου και το ευρέσεως 

θέσεων εργασίας, όσο και να προσπαθήσουνε όσο το 

δυνατόν< 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Σε παρακαλώ διέκοψε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ησυχάστε. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Προσβάλλετε τον οµιλητή. ∆εν είναι εδώ µέσα 

αίθουσα συνεδριάσεων φοιτητικών παρατάξεων, πάρτε το 

χαµπάρι επιτέλους. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, αν κάποιος 

συνάδελφος θέλει να µιλήσει ας βγει έξω, νοµίζω ότι το θέµα 

είναι πολύ σηµαντικό. Να ακούσουµε τι αντικείµενο έχει κάθε 

µόνιµη επιτροπή, ποιος είναι ο ρόλος του γιατί µετά θα 

ψηφίσουµε. 

 Συνάδελφε Αναγνώστου συνεχίζεις. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Ωραία, πάνω – κάτω αυτά είναι για τη 

δεύτερη επιτροπή. 

 Στην µόνιµη επιτροπή Μελετών και Έργων ∆ηµοσίου, η 

προηγούµενη επιτροπή ήταν µία επιτροπή για τις µελέτες 

δηµοσίου και µία δεύτερη για τα έργα όσον αφορά το δηµόσιο 

τοµέα.  

 Θεωρήσαµε επειδή οι δύο προηγούµενες επιτροπές η µία 

είναι συνέχεια της άλλης και οι δύο αναφέρονται στα µεγάλα 

έργα που γίνονται στην περιφέρεια, από τη στιγµή που εµείς 

τουλάχιστον αυτό παρακολουθούµε, θεωρήσαµε ότι είναι 

καλύτερο να υπάρχει ένας συντονισµός πια αυτών των δύο 

προηγούµενων επιτροπών, ούτως ώστε να έχουµε πιο 

συνολική και πιο σφαιρική έτσι άποψη για κάθε έργο από 

άποψη και µελέτης, αλλά και κατασκευής. 

 Στην 4η επιτροπή των Ιδιωτικών Έργων Κατασκευών 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Εδώ είναι σε συνέχεια της 

προηγούµενης 3ετίας, όπου µετά από<, κάποιοι δηλαδή 

συγκεκριµένα ο συνάδελφος ο Ασπιρτάκης είχε κάνει µια 

ερώτηση, µάλλον µία παραίνεση, ότι θα µπορούσαµε αυτές τις 

επιτροπές, αυτή την επιτροπή µάλλον, να την είχαµε χωρίσει 

στα δύο, γιατί παρατηρήθηκε στην προηγούµενη 3ετία ότι 

τελικά υπήρχε µεγάλη ανάγκη για την ασφάλεια και την υγεία 

στην εργασία. Και αντίστοιχα υπήρχαν κι άλλα δύο µέλη, τα 

οποία δίνανε περισσότερη σηµασία στα ιδιωτικά κι έτσι κάπως 

δεν λειτουργούσε αρχικά η επιτροπή.  Μετά αναγκαστήκανε να 

σπάσουνε σε δύο υποοµάδες, όπου τελικά λειτούργησε αυτό 

καλύτερα.  

 Για να µην δηµιουργήσουµε περαιτέρω όµως επιτροπές, 

θεωρήσαµε ότι καλό είναι να µείνει ως µία, ως είχε και 
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θέτοντας κάποια πληθώρα µελών, να µπορέσει αυτές οι δύο 

υποοµάδες πάλι να ξαναλειτουργήσουν, κι έτσι να έχουµε πάλι 

καλύτερο αποτέλεσµα. Αυτά µε την 4η. 

 Στη µόνιµη επιτροπή Χωροταξικού Πολεοδοµικού 

Σχεδιασµού και Οικιστικού Περιβάλλοντος, είναι πάλι στη 

συνέχεια της προηγούµενης 3ετίας.  

 Στην 6η µόνιµη επιτροπή Μεταφορών Συγκοινωνιακών 

Έργων και Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού. Εδώ τώρα είναι µία 

νέα επιτροπή, που δεν είχαµε στην προηγούµενη 3ετία και την 

οποία θεωρήσαµε ότι µάλλον πρέπει να συσταθεί και να 

λειτουργήσει. Θα δούµε βέβαια πως θα πάει στην 3ετία αυτή. 

Σκοπός ήτανε ότι θα θέλαµε να έχουµε µια πιο εξεζητηµένη, 

εξειδικευµένη άποψη αναφορικά µε τα µέσα µεταφοράς του 

νησιού, είτε αυτό αφορά τους δήµους, τους κατά τόπους 

δήµους είτε αφορά τις περιαστικές συγκοινωνίες. Θα θέλαµε 

ακόµα να έχουµε µια πιο εµπεριστατωµένη άποψη αν είναι 

δυνατόν σε θέµατα όπως το αεροδρόµιο του Καστελίου, τον 

ΒΟΑΚ και τους κάθετους οδικούς άξονες.  

 Άρα δίνουµε µία έµφαση αν θέλετε στην εξειδίκευση έτσι 

αναφορικά µε τις συγκοινωνίες του νησιού και το συσχετίζουµε 

και µε το<, θα προσπαθήσουµε µάλλον να το συσχετίσουµε 

και µε τον τουρισµό και σε συνέχεια και µε την ανάπτυξη. Θα 

δούµε πως θα πάει, ξαναλέω, νεοσύστατη. 

 Η 7η µόνιµη επιτροπή έχει να κάνει µε τη σύγχρονη 

αρχιτεκτονική, το δηµόσιο χώρο και τις πολιτικές οσµώσεις του 

σύγχρονου κόσµου. Εδώ αυτή η επιτροπή µαζί µε την 8η που 

είναι η επόµενη, που είναι η µόνιµη επιτροπή για το 

αρχιτεκτονικό και µνηµειακό απόθεµα, εµείς βέβαια έχουµε 

προσθέσει εδώ και τα θέµατα Αρχαιολογίας. Γίνανε στην 

προηγούµενη 3ετία µία επιτροπή. Εδώ τώρα αποφασίσαµε να 

τη σπάσουµε την επιτροπή αυτή σε δύο κοµµάτια. Πρώτον 

διότι θεωρούµε ότι όπως και πριν το συγκοινωνιακό έτσι και η 

σύγχρονη αναλυτική αρχιτεκτονική και γενικά η αρχιτεκτονική 

πάλι στο νησί θα πρέπει να έχει µία επιπλέον έτσι εξειδίκευση 

και να έχουµε µια πιο βαθύτερη γνώση και γνώµη πάνω στο 

τοπίο. Και γι ’  αυτό έσπασε.  
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 Σε συνέχεια τώρα για την 8η επίσης θεωρούσαµε ότι θα 

πρέπει να έχουµε µια πιο εµπεριστατωµένη και πιο 

εξειδικευµένη άποψη γενικά µε τους αρχαιολογικούς τόπους, 

µε το µνηµειακό απόθεµα που υπάρχει στους δήµους, αλλά και 

στην περιφέρεια γενικότερα στο νησί. Ούτως ώστε να 

µπορέσουµε µε βάση και µε τα προγράµµατα της Περιφέρειας 

για τη σύνδεση αν θέλετε των αρχαιολογικών χώρων που 

έχουν πάλι να κάνουν, έχουν σχέση µε την ανάπτυξη και τον 

τουρισµό, να δούµε αν µπορούµε να βελτιώσουµε αυτές τις 

µελέτες και να βοηθήσουµε ή τουλάχιστον να έχουµε µια δική 

µας γνώµη. 

 Η 9η µόνιµη επιτροπή που είναι της Πολιτικής 

Προστασίας, είναι σε συνέχεια της προηγούµενης 3ετίας, µε 

ακριβώς την ίδια θεµατολογία και θέµα. Οι περισσότεροι 

γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να επεκταθώ. 

 Στην µόνιµη επιτροπή Περιβάλλοντος πάλι σε συνέχεια 

της προηγούµενης 3ετίας. Πάλι θα το συνδέσουµε µε το<, 

πάλι κάνουµε µία εξειδίκευση εδώ τώρα σε θέµατα αειφόρου 

ανάπτυξης και ενέργειας, που πάλι είναι επίκαιρο το κατά 

πόσο µπορούµε ως νησί να έχουµε διάφορες ΑΠΕ και Πράσινη 

Ενέργεια ταυτόχρονα µε τον τουρισµό και την ανάπτυξη. Και 

πώς αλλιώς µπορούµε να έχουµε µια αυτονοµία στο νησί; Άρα 

συνδέεται θεωρώ και επιβάλλεται µία τέτοια επιτροπή από το 

ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 Στην 11η που είναι η µόνιµη επιτροπή Βιοµηχανίας και 

Ενέργειας, προσπαθούµε έτσι λίγο πάλι να συνδέσουµε την 

έρευνα µε τις παραγωγικές δοµές. Επίσης προσπαθούµε να 

εντάξουµε σε νέες ειδικότητες µηχανικών, δίνοντάς τους µια 

µόνιµη επιτροπή, η οποία ταυτόχρονα είναι και παλιά, γιατί 

έχει και όλα τα ηλεκτροµηχανολογικά εντός. Εποµένως 

θεωρούµε ότι θα είναι µια καλή προσπάθεια για  τις νέες 

ειδικότητες των µηχανικών. 

 Στη 12η επιτροπή που είναι η Έρευνας και Νέων 

Τεχνολογιών, επίσης εντάσσουµε, προσπαθούµε µάλλον να 

εντάξουµε τις νέες ειδικότητες των µηχανικών και να τους 

φέρουµε στο ΤΕΕ/ΤΑΚ, ούτως ώστε να έχουµε µια πιο καλή 
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γνώµη όσον αφορά την έρευνα, την καινοτοµία, τις νέες 

τεχνολογίες. Φυσικά προσπαθούµε πάλι να κάνουµε µια 

διασύνδεση της τοπικής κοινωνίας, των δηµόσιων φορέων και 

των επιχειρήσεων µε την επιτροπή, ούτως ώστε να δούµε αν 

µπορούµε να συνεργαστούµε ξανά µε τους τοπικούς φορείς, 

προσφέροντας µια γνώµη και εξειδίκευση στο θέµα. 

 Στην 13η µόνιµη επιτροπή που είναι Εθνικού και ∆ασικού 

Κτηµατολογίου και ∆ιαχείρισης Χωρικών ∆εδοµένων, αυτή η 

επιτροπή όπως καταλαβαίνετε τώρα ξανά θεωρήσαµε ότι θα 

πρέπει να συσταθεί. Είναι νεοσυσταθείσα δηλαδή και αυτή. 

Φυσικά σκοπός της ∆ηµιουργίας της, µάλλον αφορµή της 

∆ηµιουργίας της ήτανε το Εθνικό Κτηµατολόγιο και η 

Κτηµατογράφηση όλης της επικράτειας. Θεωρούµε λοιπόν ότι 

θα µπορέσει να ασχοληθεί µε αυτά τα καινούρια δεδοµένα. Και 

ταυτόχρονα θα συνεργαστεί και θα προτείνει λύσει στη 

δυσλειτουργία του Εθνικού Κτηµατολογίου. 

 14η επιτροπή είναι η µόνιµη επιτροπή που µας 

εκπροσωπεί σε Λασίθι και Ιεράπετρα. Και η 15η είναι πάλι από 

εκπροσώπους του Λασιθίου, αντίστοιχα για τα θέµατα Σητείας. 

 Αυτές είναι συνάδελφοι συνοπτικά οι µόνιµες επιτροπές, 

δεν µπήκα σε πολλές λεπτοµέρειες. Αν έχετε οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις και το πλαίσιο δράσης είναι εδώ και οι µόνιµες 

επιτροπές µε τους σκοπούς, τους στόχους, τις 

δραστηριότητες. Αν ξαναλέω έχετε οποιαδήποτε απορία, 

παρακαλώ ενηµερώστε µε. Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούµε το συνάδελφο 

Αναγνώστου και πάµε τώρα σε ερωτήσεις επί των θεµάτων 

που αναπτύχθηκαν, για τις µόνιµες επιτροπές και για το 

πλαίσιο δράσης.  

 Ανοίγει κατάλογος ερωτήσεων, ποιος συνάδελφος ή 

συναδέλφισσα θέλει να κάνει ερώτηση; Κάποιος συνάδελφος ή 

συναδέλφισσα που θέλει να κάνει ερώτηση; Συναδέλφισσα 

Τριαµατάκη, δύο ο συνάδελφος Κασαπάκης, τρία άλλος 

συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να κάνει ερώτηση; ∆εν 

βλέπω κανέναν, εγώ Αγαπάκης Γιώργος. Επαναλαµβάνω, 
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Τριαµατάκη, Κασαπάκης, Αγαπάκης, κανείς άλλος; Κλείνει ο 

κατάλογος των ερωτήσεων.  

 Συναδέλφισσα Χαρά την ερώτησή σου. 

 

ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ:   Επειδή δεν είδα στις µόνιµες επιτροπές που 

προτείνετε, που προτείνει η ∆ιοικούσα επιτροπή για έργα 

Πολιτικού Μηχανικού και στατικές επάρκειες και τέτοια και 

πολιτική προστασία, θέλω να ρωτήσω σε ποια επιτροπή 

περιλαµβάνονται. Επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή 

επιτροπή αυτή. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, ο συνάδελφος 

Κασαπάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Θα ήθελα< 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Αναγνώστου θα 

το απαντήσεις σε λίγο, εντάξει. 

 Συνάδελφε Κασαπάκη, ερώτηση. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Η ερώτηση είναι η εξής, ο αριθµός των µελών 

ποιος θα είναι, και αν ληφθεί υπόψη τα άτοµα τα οποία τις 

περασµένες, η προσέλευση τέλος πάντων, η πορεία των 

συναδέλφων οι οποίοι συµµετείχαν κι αν έχουν πάλι το θράσος 

να ξαναβάλουν υποψηφιότητα. Αν ληφθεί υπόψη τα άτοµα τα 

οποία στην αρχή µπαίνουν και µετά ούτε παρουσιάζονται. Θα 

ληφθεί υπόψη το θράσος αυτών των συναδέλφων που θέλουν 

και µετά αποχωρούν; Θεωρώ, τέλος πάντων θα τοποθετηθώ 

µετά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε πριν απαντήσεις 

να κάνω κι εγώ µια ερώτηση. 

 Πράγµατι οι προτεινόµενες επιτροπές είναι 15, 

περισσότερες από την προηγούµενη φορά, την προηγούµενη 

περίοδο που ήτανε αν θυµάµαι καλά 13. Έχω να κάνω µια 

επισήµανση, την ανέφερες βέβαια λίγο – πολύ, στην 6, στην 
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µόνιµη επιτροπή Μεταφορών Συγκοινωνιακών Έργων και 

κυκλοφοριακού σχεδιασµού. Στο κείµενο που διενεµήθη 

υπάρχει έτσι µια γενική προσέγγιση του θέµατος. Εσύ τώρα 

συνάδελφε στην ανάλυση που έκανες το ανέφερες, αλλά 

νοµίζω ότι πρέπει να καταγραφεί.  

 Η επιτροπή αυτή έπρεπε να ασχοληθεί µε τα σοβαρά 

συγκοινωνιακά θέµατα που απασχολούν την Ανατολική Κρήτη, 

µεταξύ αυτών και το αεροδρόµιο του Καστελίου. Το είπες 

βέβαια, αλλά φαντάζοµαι ότι δεν το αναφέρετε µέσα στο 

κείµενο. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω λίγο. 

 Θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει, παρά ότι το εύρος της 

επιτροπής είναι πολύ µεγάλο, τα βασικά ζητήµατα της 

επιτροπής αυτής εκτός από το κυκλοφοριακό σχεδιασµό, 

διαδικασία ανάπλασης κ.λ.π., είναι τα βασικά συγκοινωνιακά 

έργα όπως είναι ο ΒΟΑΚ, ο ΝΟΑΚ, αλλά και το αεροδρόµιο 

Καστελίου. 

 Επίσης να πω το εξής, παρατήρησα ότι κάποιες 

επιτροπές διασπάστηκαν από πριν όπως είναι η 10 και η 11. Η 

µόνιµη επιτροπή Περιβάλλοντος και η επιτροπή Ενέργειας 

κ.λ.π. καλό είναι, γιατί θα δοθεί ευκαιρία σε κάποιους 

συναδέλφους που έχουν ενδιαφέρον και µεράκι. Αυτό που 

ήθελα εγώ να επισηµάνω είναι το εξής, το είπε βέβαια και ο 

συνάδελφος ο Γιάννης ο Κασαπάκης, έχετε συζητήσει τον 

αριθµό των µελών; Γιατί σε µια επιτροπή µπορεί να 

υποβάλλουν 20 άτοµα – µέλη. Θεωρώ ότι τα µέλη δεν πρέπει 

να είναι απεριόριστα. Κι ότι θα πρέπει να είναι ένας περιττός 

αριθµός, όχι πάνω από εννιά. Αλλιώς αρχίζει η επιτροπή και 

δεν είναι λειτουργική. Ένα αυτό. 

 ∆εύτερον, εάν όλες αυτές οι επιτροπές στελεχωθούν µε 

συναδέλφους, µιλάµε για 150 συναδέλφους. Είναι ένα καλό 

φυτώριο έτσι δραστηριοποίησης και εξαγωγής 

συµπερασµάτων, τα οποία θα ενταχθούν για συζήτηση στη 

∆ιοικούσα και στην Αντιπροσωπεία. 

 Θα ήθελα επίσης να επισηµάνω κάτι άλλο, υπάρχουν 

θέµατα τα οποία προκύπτουν< 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Τοποθέτηση κάνεις τώρα Πρόεδρε τι κάνεις; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Κάνω, ερώτηση, ερώτηση 

ναι, µε συγχωρείς ερώτηση. Ωραία. 

 Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής άλλο. Προβλέπεται η 

δυνατότητα έκτακτων επιτροπών, θα πρέπει να αναφερθεί κι 

αυτό, γιατί µπορεί να προκύψουν κάποια θέµατα, τα οποία να 

χρειάζονται νέο ορισµό και αν θέλετε νέο αντικείµενο. 

 Λοιπόν αυτά σαν ερώτηση παρακαλώ να τα απαντήσεις. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα 

προσπαθήσω να θυµηθώ τις πρώτες. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Στον Αγαπάκη στο τελευταίο θα 

δώσω εγώ. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Ωραία, σε ό,τι πάντως µε αφορά για την 

επιτροπή των συγκοινωνιακών µεταφορών, που λέτε για το 

αεροδρόµιο Καστελίου αν και το έκανα ανάλυση κ.λ.π., µου 

δίνετε καλή πάσα να αναφερθώ στη ∆ιοικούσα Επιτροπή, και 

να σας πω ότι πάνω – κάτω αναλύοντας το πλαίσιο δράσης και 

τις µόνιµες επιτροπές, τις ίδιες αντιρρήσεις είχανε και οι 

εκπρόσωποι της ΑΜΑΚ στη ∆ιοικούσα.  

 Αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε και θα το ξαναπώ, 

προσπαθήσαµε µάλλον, ήτανε να δώσουµε ένα γενικό πλαίσιο 

δράσης και όσον αφορά το ΤΕΕ/ΤΑΚ γενικά και όσον αφορά 

αυτές καθ’ αυτές τις µόνιµες επιτροπές. 

 Θα µπορούσαµε να κάνουµε εξειδίκευση, αλλά θα έπρεπε 

να φτιάξουµε ένα βιβλίο εκατό σελίδων που κάθε µόνιµη 

επιτροπή να έχει τουλάχιστον κι από ένα µπλοκ σελίδων. Και 

να είµαι εδώ να συζητάω ατελέσφορα για εξειδίκευση των 

επιτροπών. Νοµίζω ότι στο πλαίσιο το γενικό που το 

τοποθετήσαµε τα συγκοινωνιακά έργα και τις αεροµεταφορές, 

τοποθετήθηκε το αεροδρόµιο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν 

έχουµε κάνε εξειδίκευση, θα µπορούσα ξαναλέω να κάνουµε κι 

άλλα. 
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 Τώρα, η Κα Τριαµατάκη η συνάδελφος νοµίζω ότι της 

έδειξα την επιτροπή. Ταυτόχρονα για την αντισεισµική 

θωράκιση εκτός από την επιτροπή της Πολιτικής Προστασίας 

που είναι ξέχωρη, υπάρχει και στα ιδιωτικά έργα αντίστοιχα 

δραστηριότητα της επιτροπής για την αντισεισµική θωράκιση. 

 Κάποια ερώτηση ξεχνάω, ναι στα µέλη σε κάθε επιτροπή 

στο τέλος λέµε τον προεκτιµούµενο αριθµό και των µελών και 

των αναπληρωµατικών. Και στο συνάδελφο στον Κασαπάκη θα 

απαντήσει ο Πρόεδρος, απλά αυτό που έχω να πω εγώ από 

εµπειρία προηγούµενης επιτροπής, προσωπικά µιλώντας, 

είναι ότι στη δικιά µας ας πούµε επιτροπή που εγώ ήµουν 

µέλος, υπήρχαν άνθρωποι που θέλανε να δηλώσουνε 

συµµετοχή. Τελικά είδαν ότι οι συνάδελφοί τους στη µόνιµη 

επιτροπή  θέλανε εξίσου να δουλέψουνε και να προσφέρουνε 

και άρα µε µια αισιοδοξία έτσι για το ότι κάτι µπορεί να 

κάνουµε στο ΤΕΕ, δουλέψαµε όλοι και τελικά καταφέραµε να 

µαζευόµαστε και να κάνουµε πράγµατα.  

 Φαντάζοµαι λοιπόν ότι όπως και να το κάνουµε είτε 

πετώντας τους έξω είτε µη πετώντας τους και ξεχωρίζοντας 

κόσµο, τελικά πάλι αυτός που θέλει να δουλέψει θα το κάνει 

και θα προσφέρει, θα το κάνει. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τον αθέµιτο ανταγωνισµό συνάδελφε που τον 

βάζεις; Θα σου πω µετά γιατί το λέω. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Αυτά από µένα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Πρόεδρος. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Κ. Γιάννη όταν θα γίνει 

προεπιλογή όλα αυτά θα συνεκτιµηθούν, αλλά πάνω απ’ όλα 

δεν µπορούµε να µιλάµε για τίποτα αν δεν δούµε ποιοι θα είναι 

οι υποψήφιοι. Από ‘κει και µετά< 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Θα τοποθετηθώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Από ‘κει και µετά ξέρετε πολύ καλά 

ότι θα κάνουµε την προεπιλογή, θα προσπαθήσουµε να 

επιλέξουµε αυτούς που θα έχουνε πάνω απ’ όλα την 

µεγαλύτερη όρεξη. 

 Και να πω Γιώργο για την επιτροπή τη συγκεκριµένη που 

ανέφερες για τα συγκοινωνιακά, είναι µία από τις επιτροπές η 

οποία θεωρώ ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά, γιατί θα 

µπορούσε κάποιος να πει γιατί δεν µπήκε στα δηµόσια έργα 

και στις µελέτες. Τα περισσότερα τµήµατα είναι αυτά. 

 Επειδή όµως πιστεύω ότι αυτή η περίοδος µε τη 

διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγµή που έχουµε τον 

Σταθάκη Υπερ-υπουργό Ανάπτυξης που είναι Κρητικός, µε 

αρκετούς Κρητικούς µέσα σε Υπουργεία, µπορεί να µας δώσει 

µία δυνατότητα ή τέλος πάντων θέλω να εύχοµαι και να ελπίζω 

ότι θα µας δώσει µία δυνατότητα, αυτά τα έργα υποδοµής που 

έχουµε ανάπτυξη, που είναι τα συγκοινωνιακά έργα, να 

µπορέσουµε να τα κυνηγήσουµε λίγο καλύτερα. Γι’ αυτό 

ακριβώς θελήσαµε να  υπάρξει αυτή η επιτροπή, η οποία θα 

είναι συγκεκριµένη γι’ αυτά τα έργα, για το ΒΟΑΚ, για το 

ΝΟΑΚ, δηλαδή τα συγκοινωνιακά, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, 

ούτως ώστε να µπορούµε να µην χαώνεται γενικότερα στα 

έργα ή στις µελέτες, αλλά να µπορεί να έχει µία καλύτερη 

κατεύθυνση, µήπως καταφέρουµε και εκµεταλλευτούµε αυτή τη 

συγκυρία.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αφού ευχαριστήσουµε τους 

συναδέλφους για την ενηµέρωση, να πάµε στον τοµέα των 

τοποθετήσεων.  

 Τοποθετήσεις, ανοίγει κατάλογος, ο συνάδελφος 

Κασαπάκης, συναδέλφισσα Βρέντζου, συναδέλφισσα 

Φρυσάλη, τέταρτος συνάδελφος ή συναδέλφισσα που θέλει να 

κάνει τοποθέτηση; Ο συνάδελφος Χαµηλοθώρης, ο 

συνάδελφος Μπάκιντας, άλλος ή άλλη; Κλείνει ο κατάλογος. 

 Ξεκινάµε µε τον συνάδελφο Κασαπάκη, α, συγγνώµη ο 

συνάδελφος Ορφανός, και ρωτάω υπάρχει άλλος ή άλλη; Όχι, 

ξεκινάµε λοιπόν µε τον συνάδελφο Κασαπάκη. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Όχι στο ίδιο έργο θεατές. 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Στο βήµα, σήκω, µην κάνεις κατάχρηση της< 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Είµαι γέρος και έχω πρόβληµα στο πόδι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν πειράζει καταγράφεται 

και από εκεί, εντάξει. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εξάλλου µιλάω ως ∆ΕΜ κι ως Προεδρείο. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν να προχωρήσουµε. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τέλος πάντων λόγω γήρατος δικαιούµαι από 

την καρέκλα. 

 Επανέρχοµαι και λέω στο ίδιο έργο θεατές.  ∆υστυχώς 

κάποια πράγµατα ο αθέµιτος ανταγωνισµός κι εδώ ακόµα 

έρχεται. Τι θέλω να πω µε αυτό; παρατηρήθηκε και 

παρατηρείται συνάδελφοι να έρχονται να ζητάνε από το 

Επιµελητήριο πιστοποιητικό ότι ήµουν µέλος της τάδε 

επιτροπής το τάδε έτος. Ο αγαθός λέει εντάξει δώσε του το, 

έλα σου όµως που αυτό εµπεριέχει και κάποια κουτοπονηριά, 

διότι ο συνάδελφος έρχεται, γράφεται και µετά<, µα εγώ 

υπήρξα µέλος. Άσχετα ότι ποτέ ο συνάδελφος αυτός δεν ήρθε. 

Το γιατί; ∆ιότι στις κρίσεις κάποια στιγµή ένας ήτανε ειλικρινής 

και µου το είπε, µα στις κρίσεις λέει, όταν γίνονται οι κρίσεις 

στο δηµόσιο, λέει α, αυτός ήτανε, εκεί που µετράει και πόντος 

όταν υποτίθεται γίνεται και κάποια αξιοκρατία. Μα αυτός λέει 

ήτανε και µέλος της τάδε επιτροπής. Άρα έχει κάποιο ένσηµο 

παραπάνω από έναν άλλο. 

 Ή ο άλλος όταν παρουσιάζει το κουρούκουν βήτα που 

λέµε στα ελληνικά, γράφει κι από κάτω ότι υπήρξα και µέλος κι 
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εδώ, και µέλος εκεί και µέλος και µέλος. Ένας άλλος θα πει ότι 

δεν ξέρει, λέει α, τα έκανες αυτά. 

 Άρα συνάδελφοι κάποια στιγµή να σοβαρευτούµε.  Να 

οριστεί από την αρχή ο κανόνας του παιχνιδιού, αυτοί οι 

οποίοι είναι και θέλουν να συµµετέχουνε, αν είναι να πάνε 

σπίτια τους.  Όσο πιο λίγοι τόσο καλύτερα. Στην αρχή θα 

υπάρχει ο ενθουσιασµός, ναι, αλλά πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι 

δεν έχουν  υστεροβουλία σ’ αυτό που κάνουνε;  (αλλαγή 

κασέτας) 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Και εντάξει εγώ δεν έχω καµία διάθεση να 

ξανασυνεχίσω ούτε στο δηµόσιο τώρα πια, αλλά γιατί; Γιατί 

όταν στις κρίσεις να είναι και µέλος αυτής της επιτροπής και 

µε τη σφραγίδα του Επιµελητηρίου από κάτω. Άσχετα ότι ποτέ 

δεν παρουσιάστηκε. Για σκεφτείτε το αυτό λιγάκι. 

 Άρα λοιπόν εγώ δεν θα ψηφίσω τους οποιουσδήποτε αν 

δεν είναι ξεκαθαρισµένοι οι όροι. Ολιγοµελή τµήµατα, 

ολιγοµελή µέλη και µε τους κανόνες διαγραφή και σπίτι. Να 

µην λειτουργεί, να µην λειτουργεί, καλύτερα να µην λειτουργεί 

µια επιτροπή παρά να λειτουργεί µε απώτερο σκοπό, όχι 

αυτόν τον οποίο έχει συσταθεί. 

 Αυτά ήθελα να πω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συναδέλφισσα Βρέντζου, 

παρακαλώ. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συγγνώµη; 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Παρουσίες στις επιτροπές παίρνουνε;  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν ξέρω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κώστα άµα θέλεις να πεις τη 

γνώµη σου στο τέλος ευχαρίστως. 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   ∆εν πειράζει. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Υπάρχουν οι αρµόδιοι να το κάνουνε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συναδέλφισσα Βρέντζου, 

παρακαλώ. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Θα κάνω µία πολύ σύντοµη αναδροµή στην 

προηγούµενη Αντιπροσωπεία που ήρθε εδώ το πρόγραµµα 

δράσης µαζί µε τις µόνιµες επιτροπές, χωρίς να έχει καν 

περάσει από τη ∆ιοικούσα και κατατέθηκε από τη ∆ΗΣΥΜ. 

Βέβαια βάλαµε θέµα ότι δεν γίνεται, διότι σύµφωνα µε το 

καταστατικό οι επιτροπές πρέπει να έρχονται από τη 

∆ιοικούσα Επιτροπή, οπότε ξαναγύρισε πίσω, το κατέθεσε η 

∆ΗΣΥΜ στη ∆ιοικούσα Επιτροπή ως δεν όφειλε. ∆ιότι όφειλε 

το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας να καταθέσει το πρόγραµµα 

δράση και τη σύσταση των µόνιµων επιτροπών και είχαµε και 

την τύχη να µας το παρουσιάσει πάλι και σήµερα πάλι 

εκπρόσωπος της ∆ΗΣΥΜ, ενώ πάλι δεν όφειλε, έπρεπε να 

τοποθετηθεί κάποιος από το Προεδρείο της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής. 

 Θα µου πείτε τώρα κολλάµε σ’ αυτό; Σ’ όλα κολλάµε, όλα 

είναι ένα δείγµα το πόσο σοβαρότητα δείχνουµε στα πράγµατα 

και το πού πάµε. 

 Ως προς την ουσία τώρα του θέµατος, είναι ένα κείµενο 

για µας, θα πω καταρχήν ότι το καταψηφίσαµε στη ∆ιοικούσα, 

αλλά θα το καταψηφίσουµε και σήµερα. Και δεν είναι 

συνάδελφε Πρόεδρε προσωπικό το θέµα. Προφανώς είµαστε 

εδώ, το Τεχνικό Επιµελητήριο είναι εδώ για να στέκεται 

σύµφωνα µε το καταστατικό του και να υπερασπίζεται τα µέλη 

του, που είναι υποχρέωση του να το κάνει και στην προκειµένη 

περίπτωση, γιατί µε ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η προσωπική 

αναφορά, κάναµε γραπτό αίτηµα και µετά από δύο µήνες 

εξετάστηκε αυτό το αίτηµα του συναδέλφου µας. Που δεν θα 

έπρεπε, έπρεπε µετά από<, διότι δεν µπορούσε να µπει εκτός 

ηµερησίας, ήθελε γραπτή εισήγηση.  
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∆εν θα πω γι’ αυτό, αλλά πραγµατικά µε ενοχλεί πάρα 

πολύ να χρησιµοποιούµε προσωπικά θέµατα και να τα 

φέρνουµε εδώ, ενώ το θέµα είναι καθαρά πολιτικό, έχει να 

κάνει µε τη λειτουργία της ∆ιοικούσας, µε τη λειτουργία της 

Αντιπροσωπείας, µε το θεσµό του Τεχνικού Επιµελητηρίου και 

τοποθετούµαστε εδώ, έχουµε τη θέση µας, παίρνουµε τη θέση 

µας, έχουµε την ευθύνη γι’ αυτό και λέµε λοιπόν ότι 

καταψηφίζουµε και θα αναφερθώ στους λόγους. 

Καταρχήν το κείµενο είναι ένα γενικό λογό< τελείως. Για 

µένα άµα το διαβάσει κανείς και τώρα έτσι ειδικά µε τη νέα 

κατάσταση, είναι σαν να είναι κανείς απέξω και τα εκτιµά όλα 

αυτά. ∆εν δείχνει δηλαδή ότι είναι µέσα στα πράγµατα και 

πραγµατικά νοιάζεται και πραγµατικά λέει τ ι γίνεται εδώ. ∆εν 

έχει καµία βαθειά πολιτική εκτίµηση της κατάστασης, δεν 

αποδίδει πουθενά ευθύνες, δεν κρίνει το Κεντρικό ΤΕΕ τη 

σχέση που υπάρχει, δεν κάνει µια στοιχειώδη αναφορά στο 

πού πάµε, τι συµµαχίες προσπαθήσαµε να κάνουµε, τι έχουµε 

κάνει εµείς, πού µπορούµε να βρούµε συµµάχους και σε ποια 

κατεύθυνση. ∆ηλαδή δεν έχει κάνει µια στοιχειώδη δοµή, που 

ένας όχι το ΤΕΕ, αλλά ένας απλός συνδικαλιστικός φορέας θα 

έπρεπε να καταθέσει εδώ και να φέρει. 

Πολλά γενικόλογα. Πράγµατι κάποιες εκτιµήσεις είναι 

σωστές αλλά είναι γενικόλογες και το πιο σηµαντικό απ’ όλα 

αυτά είναι ότι επί της ουσίας η δράση, γιατί αυτή τη στιγµή 

έρχεται µετά από ένα χρόνο. Άρα δεν µπορούµε να το δούµε 

ως α, έρχεται τώρα και να δούµε πού θα πάει, πέρα από τις 

γενικόλογες τοποθετήσεις. Αλλά ερχόµαστε στην ουσία να 

κρίνουµε και το πώς έδρασε ένα χρόνο η ∆ιοικούσα Επιτροπή 

και η Αντιπροσωπεία και τι σηµαίνει αυτό. 

Πώς έδρασε λοιπόν; Χωρίς δράση, αυτό είναι το θέµα. Αν 

κάνουµε δηλαδή έναν απολογισµό δεν βλέποµε να έχουµε 

κάνει πράγµατα.  Εννοώ σαν ΤΕΕ έτσι; Εµείς έχουµε από ένα 

σηµείο και µετά βάζαµε θέµατα εκτός ηµερήσιας τα οποία δεν 

δεχόντουσαν, δεν κάνω καν αναφορά στα θέµατα εκτός 

ηµερησίας, εξάλλου τα έχουµε αναρτήσει στην ιστοσελίδα µας 

και θα τα αναρτήσουµε και τώρα. Αλλά θα αναφερθώ ότι από 
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τις 23/6ου  και µετά, αρχίσαµε εγγράφως να καταθέτουµε τα 

αιτήµατά µας. 23/6ου  λοιπόν λειτουργία Πειθαρχικού, εξελίξει 

στο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε, σύσταση οµάδας εργασίας για τα 

επαγγελµατικά. 

14/7ου  πληρωµή µελών επιτροπών ΤΕΕ, διαµαρτυρία για 

την Ικάρου, εφαρµογή των ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε, επαγγελµατικά 

δικαιώµατα, όλα αυτά µε γραπτές εισηγήσεις έτσι; 

∆ιαδικτυακές υπηρεσίες ΤΕΕ, αυτό συζητήθηκε. 

13/9ου  ξανά επανερχόµαστε για την πραγµατογνωµοσύνη 

στην Ικάρου.  

26/10ου  λειτουργία ∆ιοικούσας Επιτροπής, εξελίξει στο 

ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε στην Τράπεζα Αττικής, απαίτηση ασφαλιστικής 

ενηµερότητας για τους µηχανικούς. Ξανά η Ικάρου διότι δεν 

έχει µπει. Απογραφή αρχιτεκτονικού και πολεοδοµικού 

πλούτου είκοσι οικισµών στο Μαλεβίζι. 

18/11ου  λειτουργία ∆ιοικούσας Επιτροπής, εξελίξεις στο 

ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε, απαίτησης ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

ΠΕΣ∆Α πού πηγαίνει η διαχείριση των απορριµµάτων, αλλάζει 

το ιστορικό κέντρο, µελέτες. 

8/12ου  δικαίωµα υπογραφής εξαρτηµένων τοπογραφικών. 

8/1ου  ενηµερωτικό σηµείωµα για το χαράτσι που 

επιβλήθηκε στους µηχανικούς. Χωρίς τα εκτός ηµερησίας 

ξαναλέω που έχουνε ήδη µπει από την πρώτη στιγµή.  

∆εν εντάχθηκε κανένα απ’ όλα αυτά, παρά µόνο το 

τελευταίο και µένουνε ακόµα προς συζήτηση. 

Και ερχόµαστε εδώ και διαβάζουµε στο πλαίσιο δράσης 

ότι θέλουµε να χτίσουµε συνεργασίες. Να χτίσουµε 

συνεργασίες. Έρχεται λοιπόν εδώ η λειτουργία της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής µε µία πρόταση η οποία είχε περάσει στο 

προηγούµενο πλαίσιο δράσης πριν τρία χρόνια δηλαδή του 

Οδυσσέα, για τη λειτουργία της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Είχε 

ψηφιστεί, όχι από το σύνολο της ∆ιοικούσας. ∆εν εφαρµόστηκε 

ποτέ, δεν έγινε καµιά κριτική το γιατί δεν εφαρµόστηκε, πού 

πέτυχε, πού απέτυχε και ερχόµαστε πριν το πλαίσιο δράσης 

και πριν τη λειτουργία να το ψηφίσουµε και δεν συζητάµε τη 

δικιά µας πρόταση που έχουµε καταθέσει εδώ και πέντε µήνες 
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για βασικούς, στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής. Και ερχόµαστε εδώ και ζητάµε να είµαστε όλοι 

µαζί, σε τι; Πού δηλαδή να πάµε όλοι µαζί; Όταν δεν έχουµε 

καν συζητήσει ένα θέµα, πώς µπορούµε να λειτουργούµε. 

Με συγκεκριµένες προτάσεις αναφερθήκαµε στην 

προηγούµενη Αντιπροσωπεία, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά. 

Υπάρχουν, είναι αναρτηµένες και στην ιστοσελίδα µας για 

όποιον θέλει να τις δει. 

Άρα λοιπόν ένα σηµαντικό ζήτηµα και δεν θέλω να σας 

κουράσω, είναι αυτό που είπε ο Κώστας στη ∆ιοικούσα, µια 

απλή πρόταση. Μας αγνοείτε. ∆εν γίνεται έτσι, δεν µπορούµε 

να καλούµε για πλαίσιο δράσης και για πρόγραµµα δράσης, να 

ζητάµε συναίνεση και να το ψηφίσουµε, τη στιγµή που αυτή 

δεν λειτουργούµε καν.  

Προφανώς καταψηφίζουµε, ευχόµαστε από εδώ και µετά 

τουλάχιστον να βρούµε µια άκρη στο να παλέψουµε για τα 

θέµατα των µηχανικών, διότι είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ 

σηµαντικά. Οι εξελίξεις είναι αρνητικές. Είπα πριν το ΣτΕ. 

Και επίσης θέλω να αναφερθώ, τέλος στο πλαίσιο 

δράσης. Κάναµε πράγµατι παρόλα αυτά, παρόλο που το 

καταψηφίσαµε, κάποιες παρατηρήσεις γιατί µας ενδιαφέρει 

αυτό το κύρος του ΤΕΕ και να µην βγαίνουµε να λέµε 

τουλάχιστον ανακρίβειες σε κάποια ζητήµατα. Τις παραδώσαµε 

κιόλας σηµειωµένες κι απ’ ότι είδαµε κάποια δεν λήφθησαν, 

κάποια τα λάβατε υπόψη σας, κάποια άλλα δεν τα λάβατε 

υπόψη σας. 

Πολύ σύντοµα, ορίστε;  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι να µην κάνουµε διάλογο, 

παρακαλώ, όχι να µην κάνουµε διάλογο. Παρακαλώ συνεχίστε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   ∆εν θα µας πεις ρε Μιχάλη τώρα< 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα συγγνώµη µην κάνοµε 

διάλογο, επί της διαδικασίας. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Γίνεται µία αναφορά στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων στο Τεχνικό Επιµελητήριο, δεν συζητήθηκε 

ποτέ αυτό, ούτε έχουµε αποφασίσει κάτι τέτοιο, γίνεται για 

πρώτη φορά, µπαίνει έτσι ξεκάρφωτο στο πρόγραµµα δράσης.  

 Εδώ δεν καταλαβαίνουµε τι λέει εδώ πέρα. Λέει µια 

γενική συγκυρία και προσωπική αδυναµία των µηχανικών. 

Εκτιµούµε δηλαδή ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν µπόρεσαν, 

φάνηκαν αδύναµοι µπροστά σ’ όλες αυτές τις συγκυρίες τις 

δύσκολες; 

 Υπάρχει έτσι πολλή σπουδή για το διεθνή αερολιµένα, 

ενώ θα πρέπει να βάλουµε θέµατα τεχνικά, όπως είναι το 

γεγονός ότι µέχρι στιγµής δεν υπάρχει µία µελέτη 

ολοκληρωµένη γι’ αυτό. Άρα θα πρέπει το ΤΕΕ όταν λέει να 

γίνει ο αερολιµένας, το ελάχιστο να ζητήσει να κατατεθεί η 

µελέτη για τον αερολιµένα. Ήδη – δεν θα πω πολλά – η πρώτη 

µελέτη απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολύ 

µεγάλη κ.λ.π., κ.λ.π. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν είναι το θέµα µας αυτό 

τώρα. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αναφέρεται εδώ όµως ότι έχουµε µια µεγάλη 

σπουδή. Θα µπορούσε να λέει πού είναι η µελέτη, αυτό λέω. 

 Στο περιβάλλον λέει εδώ πέρα, πλήρεις φακέλους και 

µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατατίθενται πλήρεις 

µελέτες και φάκελοι, ενσωµατωµένες στη διάρκεια του έργου. 

Επίσης λέει να θεσµοθετηθούν προδιαγραφές. Υπάρχει 

Υπουργική Απόφαση η οποία είναι σε ισχύ µε προδιαγραφές 

των ΜΠΕ. ∆εν καταλαβαίνω εδώ τι αναφορές είναι αυτές. Είναι 

άλλο θέµα για το αν υλοποιούνται, αν ελέγχονται, αν 

εφαρµόζονται και άλλο θέµα αν είναι, υπάρχει διαδικασία έτσι; 

 Χωροταξία – πολεοδοµία, ελεύθερους και κοινόχρηστους 

χώρους, ούτε ένα δεν έχουµε εξετάσει. 

 Τώρα θα πάω πολύ γρήγορα στις επιτροπές, όπου εµείς 

κάναµε µια αναφορά για κάποιες επιτροπές που θεωρούµε ότι 

δεν θα λειτουργήσουνε, όπως είναι ας πούµε τα έργα και οι 
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µελέτες που είναι µία. Εξάλλου ειπώθηκε κιόλας ότι τελικά δεν 

λειτούργησε την προηγούµενη φορά. Είναι δύο θέµατα που 

είναι διαφορετικά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορίστε; 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Ειδικά και οι µελέτες πριν ήτανε δύο επιτροπές. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Αυτό λέω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ναι το είπε. 

 

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ   

‘  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι δεν γίνεται έτσι 

η δουλειά, παρακαλώ. Συναδέλφισσα Βρέντζου ολοκληρώστε.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ολοκληρώνω εντάξει. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, µην κάνουµε διάλογο 

έτσι δεν γίνεται δουλειά. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Παρατηρήσεις για το πλαίσιο δράσης κάνουµε, 

να µην πούµε; ∆εν θέλετε να πούµε παρατηρήσεις; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι να τα πείτε αλλά να µην 

κάνουµε διάλογο, όποιος θέλει να βγει στο βήµα να τα πει.  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Εδώ στη µόνιµη επιτροπή επαγγελµατικών και 

αλληλεγγύης, αναφέρει ότι πρέπει να κάνει πρόταση για το 

θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ. Κατά πόσο τώρα το θεσµικό πλαίσιο 

του ΤΕΕ θα κάνει πρόταση η επιτροπή επαγγελµατικών 

θεµάτων και αλληλεγγύης δεν ξέρω, είναι πολύ σοβαρό θέµα 

το θεσµικό πλαίσιο του ΤΕΕ για να το βάλουµε σ’ αυτή την 

οµάδα. 
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 Οι µελέτες και τα έργα θεωρούνται ότι έπρεπε να είναι 

διαφορετικές. 

 Για το µητρώο κατασκευαστών ιδιωτικών έργων λέει 

προσπάθεια επίσπευσης θέσπισης, έχει ήδη θεσπιστεί, 

υπάρχει  Υπουργική Απόφαση, απλά εκκρεµεί µία Υπουργική 

Απόφαση για να εκδοθεί και µένει να δούµε αν θα βγει. 

Πάντως υπάρχει αυτή τη στιγµή. 

 Τώρα για τις µεταφορές και τα συγκοινωνιακά, δεν 

θεωρώ απαραίτητο να σπάσει από τα υπόλοιπα έργα. Όπως 

επίσης και αυτή η αρχιτεκτονικές και η αρχαιολογίες είναι πολύ 

σπασµένες επιτροπές. 

 Η µόνιµη επιτροπή περιβάλλοντος, παρακολούθηση λέει 

των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν το 

καταλαβαίνω αυτό, τη στιγµή που υποτίθεται ότι έχουµε το 

παρατηρητήριο µελετών, όπου µέσα υπάρχουν όλες. Αυτό 

είναι ένα κοµµάτι της διαδικασίας έγκρισης των µελετών.  

 ∆εν έχω να κάνω καµιά άλλη αναφορά, αυτά µόνο και 

µόνο για να µην βγαίνουν ανακρίβειες και να φαίνεται ότι δεν 

ξέρουµε πράγµατα. Κατά τα άλλα ούτως ή άλλως εµείς 

εµµένουµε στην άποψή µας ότι καταψηφίζουµε το πλαίσιο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, όποιος θέλει να 

τοποθετηθεί, να τοποθετηθεί παιδιά. Ένα λεπτό, ησυχάστε, 

παρακαλώ. 

 Συναδέλφισσα, διευκρίνισε καταψηφίζετε το πλαίσιο ή και 

τις επιτροπές; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Όλα τα καταψηφίζουµε. ∆εν είπα ότι το ΤΕΕ είναι 

συνδικαλιστικός φορέας, είπα ότι αυτά στοιχειωδώς 

συµπεριλαµβάνονται σ’ ένα απλό συνδικαλιστικό φορέα, πολύ 

δεν µάλλον στο Τεχνικό Επιµελητήριο, αυτό λέω. Που δεν είναι 

προφανώς δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας, αυτό είπα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, εντάξει. 

 Η συναδέλφισσα Μελίνα Φρυσάλη. 
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ΦΡΥΣΑΛΗ:   Καλή χρονιά κι από µένα. 

 Ξεκινώντας για τον σχολιασµό για το πλαίσιο δράσης, θα 

ήθελα να παραθέσω τα σχόλια που έκανε η παράταξή µου η 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ πάνω σ’ αυτά και θα ξεκινήσω από µία 

φράση που αναφέρεται στο πλαίσιο στην αρχή, ότι αποτελεί 

χώρο κοινής έκφρασης, δράσης και διαλόγου των µισθωτών 

και ελεύθερων επαγγελµατιών µηχανικών. 

 Εµείς διαφωνούµε κάθετα σ’ αυτό, κάθε άλλο παρά χώρο 

δράσης αποτελεί το Τεχνικό Επιµελητήριο, για την ακρίβεια 

αποτελεί χώρο δράσης, αλλά ενάντια στα συµφέροντα των 

µηχανικών. Αποτελεί σύµβολο του αστικού κράτους των 

µονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο από 

σηµείο αναφοράς όπως αναφέρεται µέσα και κύρος 

παρέµβασής του στην κοινωνική πραγµατικότητα της 

Ανατολικής Κρήτης. 

 Και αυτό προκύπτει από δύο πράγµατα, πρώτα και κύρια 

από τον ίδιο του το θεσµικό ρόλο και σε δεύτερη φάση από την 

αποπροσανατολιστική δράση που είχαν τόσα χρόνια οι 

παρατάξεις, βάζοντας πάνω τις καριέρες τους σε σχέση µε τις 

πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις.  

 Είναι παραµύθι των δυνάµεων και των παρατάξεων, να 

προσπαθούν να υποστηρίξουν ότι το ΤΕΕ αυτή τη στιγµή 

βρίσκεται υπό διωγµό, επειδή όπως αναφέρεται αποτελεί 

απειλή ως σκεπτόµενη δύναµη ανατροπής και να προσπαθούν 

να πείσουν ότι µπορεί να αποτελέσει δύναµη και τροχό, για 

µια άλλη προοπτική στη χώρα µας. 

 Συνάδελφοι δεν ζούµε σε καµία συγκυρία που οι αλλαγές 

έρχονται ως κεραυνό εν αιθρία. Τα ασφαλιστικά µέτρα, το 

κλείσιµο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τα εργατικά 

δικαιώµατα τα οποία πλέον δεν µπορούµε καν να µιλάµε γι ’ 

αυτά, η αύξηση της ανεργίας, όλα αυτά που αναφέρονται και 

µέσα. Αναφέρονται όπως και όλες οι υπόλοιπες πληγές του 

Φαραώ. Υπάρχει αναφορά ακόµα µέχρι και την βρεφική 

θνησιµότητα και την αύξηση των αυτοκτονιών. Υπάρχουν 

κροκοδείλια δάκρυα για την συγκλονιστική ανακάλυψη που 

κάνει το Τεχνικό Επιµελητήριο ότι ξαφνικά στρέφεται, είναι και 
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η πλέον κεντρική επιλογή να στρέφονται οι µηχανικοί να βρουν 

δουλειά εκτός χώρας.  

 Επίσης παρουσιάζεται το Τεχνικό Επιµελητήριο σαν 

προδοµένη εταίρα από τις Κυβερνήσεις που τόσο πιστά 

υπηρέτησε τόσα χρόνια, επειδή του κόψανε τους πόρους και 

του υπέβαλαν την οικονοµική ασφυξία. ∆εν γίνεται πουθενά 

κουβέντα για τις αιτίες που οδήγησαν σ’ αυτή την κρίση, την 

µεγαλύτερη ίσως µετά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Εξαιτίας του 

ότι πλέον ο ανταγωνισµός από µόνος του, οι επιχειρήσεις δεν 

µπορούν να έχουν τα κέρδη τα οποία περίµεναν χωρίς να 

πετσοκόβουν ακόµα περισσότερο τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων. ∆εν γίνεται κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και την συνταγµατική κορώνα µε τις τέσσερις ελευθερίες του 

Μάαστριχ, µε κορυφαία την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, µε 

την οποία διαπραγµατεύονται τόσα χρόνια όλες οι 

Κυβερνήσεις και θα διαπραγµατεύονται και οι επόµενες. 

 ∆εν γίνεται καµία κουβέντα για τις ευθύνες του παλαιού 

δικοµµατισµού και τωρινού διπολισµού, σε συνεργασία µε 

όλους τις εκφυλισµένες συνδικαλιστικούς φορείς. ∆εν γίνεται 

καµία κουβέντα για τις δικές σας ευθύνες και για τις ευθύνες 

των παρατάξεων της πλειοψηφίας, αλλά και τις προσωπικές 

ευθύνες του κάθε ενός, που προσπαθούν να δηµιουργήσουν 

ψευδαισθήσεις και να καλλιεργήσουν και θα συνεχίσουν να 

καλλιεργούν ένα πλαίσιο δράσης του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

ίσως µε κάποιες αναλαµπές, που όµως όσο θα υπάρχει ο 

καπιταλισµός και τα κέρδη θα είναι πάνω από τα δικαιώµατα 

του ανθρώπου, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ριζικά. 

 Είναι ειρωνεία λοιπόν µέσα από αυτά να προσπαθεί το 

Τεχνικό Επιµελητήριο να ζητά την ενεργή συµµετοχή κάθε 

συναδέλφους γύρω από αυτό. Επιµένετε να θεωρείτε ότι ο 

ρόλος των µόνιµων επιτροπών σε συνδυασµό µε την 

υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και την εθελοντική 

δουλειά των µελών, µπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο, χωρίς 

να οµολογεί όµως το Τεχνικό Επιµελητήριο, ότι µέχρι τώρα δεν 

έχει υπάρξει κάτι από τα προηγούµενα χρόνια και το µόνο που 

µπορούν προσφέρουν είναι ίσως κάποιους πόρους για τα 
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επόµενα. Τότε θα µπορούσαν όµως ίσως οι εργαζόµενοι 

µηχανικοί µαζί µε άλλους εργάτες υπαλλήλους, 

αυτοαπασχολούµενους στα τεχνικά έργα να παίξουν ρόλο στην 

επεξεργασία των στόχων και στην πάλη για την υλοποίησή 

τους, αυτό µάλλον διαφεύγει. 

 Εµείς θεωρούµε πως όχι στο Τεχνικό Επιµελητήριο, αλλά 

τα σωµατεία των µισθωτών, των ελεύθερων επαγγελµατιών, 

των ∆ηµοσίων υπαλλήλων, θα µπορούσαν να επεξεργαστούν 

και να πάρουν µέρος στην  υλοποίηση τέτοιων έργων, µεγάλων 

έργων χωρίς όµως ιδιωτικοποίηση και υπάρχουν πολλά τέτοια 

έργα. Είναι το λιµάνι, είναι το αεροδρόµια, ιδιωτικοί άξονες, η 

διαχείριση των νερών, των αποβλήτων. Για µας είναι ξεκάθαρο 

ότι η στρατηγική Ευρώπη το 2020 τα ΣΕΣ και η επιµέρους 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κυβερνήσεις, δεν 

δίνουν προτεραιότητα στα έργα, υπέρ των αναγκών της κάθε 

λαϊκής οικογένειας. ∆εν το κρύβουν και οι ίδιοι ότι δίνουν 

προτεραιότητα στην επιχειρηµατικότητα, την 

ανταγωνιστικότητα, στα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων. 

 Σ’ αυτά λοιπόν δεν θεωρούµε ότι µπορεί να συµµετέχει το 

Τεχνικό Επιµελητήριο, οι πρώην και οι επόµενες 

συνδικαλιστικές Κυβερνήσεις και να συνεισφέρουν 

εποικοδοµητικά.  

 Εµείς αντίθετα προτείνουµε να αποτραβηχτούν οι 

µηχανικοί από την λογική µίας τέτοιας επιζήµιας συµµετοχής 

και να συµπορευτούν µαζί µε άλλους εργαζόµενους, για την 

αλλαγή και την ανατροπή της σηµερινής εξουσίας στην Ελλάδα 

κι όχι µόνο. 

 Πρέπει να µας προβληµατίσει έντονα εδώ και τώρα, γιατί 

δεν  υπάρχει χρόνος, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, 

διαδραµατίζονται σε βαθµό που δεν προλαβαίνουµε καν να τις 

παρακολουθήσουµε, σ’ ένα σάπιο καπιταλισµό, σ’ ένα σάπιο 

ιδιωτικό και δηµόσιο σύστηµα οικονοµίας. Στο οποίο πρέπει 

για µας να υπάρξει κάτι νέο, κι αυτό το νέο πρέπει να κινηθεί 

σε τελείως διαφορετική βάση, πρέπει να είναι η 

κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, µε λαϊκή εξουσία 

που πρέπει βέβαια να συγκροτήσει εντελώς νέους 
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µηχανισµούς, σχεδιασµό διαχείρισης και ελέγχους σε επίπεδο 

επιχείρησης ή κλάδο παραγωγής. 

 Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, εµείς σαν 

παράταξη της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ θα καταψηφίσουµε το 

σηµερινό πλαίσιο δράσης. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ, ο συνάδελφος 

Χαµηλοθώρης. 

 Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε µετά, ευχαρίστως, µετά, 

µετά στο τέλος, µετά ευχαρίστως. Λοιπό ο συνάδελφος 

Χαµηλοθώρης. 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, καλή χρονιά. 

 Εγώ είχα τη χαρά να συµµετέχω στη σύνταξη αυτού του 

προγράµµατος από την παράταξή µας τη ∆ΗΣΥΜ και θεωρώ 

ότι οφείλει να είναι ένα ανοιχτό κείµενο. Οφείλει να είναι κάτι 

το οποίο θα είναι αφορµή για δράση, ως τέτοιο το εκλάβαµε. 

 Καταρχήν συνάδελφε Κασαπάκη να σου πω ότι για τους 

συναδέλφους το ΤΕΕ πρέπει να έχει ανοιχτές τις πόρτες ακόµα 

και στους συναδέλφους που του γυρίζουν την πλάτη. Άρα αυτό 

ου θα µπορούσαµε να δούµε και να κάνουµε και θα το 

προτείνω και κάποια στιγµή στη ∆ιοικούσα, είναι σε αυτές τις 

βεβαιώσεις να τηρείται ποιοι συµµετείχαν, πότε συµµετείχαν, 

ότι αυτό, ότι επιλέχθηκε στην µόνιµη επιτροπή και δεν 

συµµετείχε. Είναι µία λύση κι αυτή. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν τον συµφέρει να< 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:   Λέω ότι µπορεί να αναγράφεται στη 

βεβαίωση, να φαίνεται πόσοι συµµετείχαν και πόσοι δεν 

συµµετείχαν. Λύσεις υπάρχουν, µπορούµε να βρούµε λύση για 

να το διασφαλίσουµε. Το ζητούµενο όµως είναι να µην 

κλείνουµε την πόρτα σε όποιον θα ήθελε να ασχοληθεί, ακόµη 

κι αν έχει κακή πρόθεση. Εµείς θεωρούµε ότι κάθε µηχανικός ή 

τουλάχιστον εγώ το θεωρώ έχει καλές προθέσεις ή πρέπει να 

έχει καλές προθέσεις. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Είσαι νέος γι ’ αυτό. 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:   Η πραγµατικότητα αποδεικνύει το τι είναι ο 

καθένας και τι δεν είναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πέρα από αυτό συνάδελφε να 

σε διακόψω, συγγνώµη για τη διακοπή, υπάρχει κανονισµός 

λειτουργίας µόνιµων επιτροπών που πρέπει να εφαρµόζεται. 

 Συνέχισε. 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:  Εγώ είπα θεωρώ ότι σ’ αυτή την περίοδο, 

που απ’ ότι βλέπουµε και στις κινητοποιήσεις και στις δράσεις 

που γίνονται στο Επιµελητήριο, οι συνάδελφοι σε γενικές 

γραµµές δεν συµµετέχουν σε συλλογικές δράσεις. Ψάχνουµε 

να βρούµε τρόπους να τους φέρουµε κοντά στο Επιµελητήριο, 

µε αυτή τη λογική το είπα. 

 Είπα επίσης ότι θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραµµα δράσης 

ανοιχτό, για να διαµορφωθεί από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή. Από 

τις µόνιµες επιτροπές που όταν θα συσταθούν θα πρέπει να 

προσδιορίσουν µε καλύτερο τρόπο το αντικείµενό τους. Αυτό 

είναι ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων.  

 Το Τεχνικό Επιµελητήριο είναι αναγκασµένο να 

παρακολουθεί πάρα πολλά θέµατα, σε πάρα πολλά ζητήµατα 

και να µπορεί να δίνει και εξειδικευµένες απαντήσεις. Όπως 

καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο δεν µπορεί να αποτυπωθεί σ’ ένα 

γενικό πλαίσιο δράσης. ∆εν µπορεί να αποτυπωθεί στην κάθε 

λεπτοµέρειά του για όλες τις µόνιµες επιτροπές. Και θα ήτανε 

καλό ένα τέτοιο πλάνο δράσης και αντικείµενο να το φτιάξει και 

κάθε µόνιµη επιτροπή σαν αρχή της. 

 Θεωρώ ότι είναι µια καλή αρχή για να ξεκινήσουµε, γιατί 

ζούµε σε περίοδο που γίνονται αλλαγές είτε το θέλουµε είτε 

δεν το θέλουµε. Όλη η πολεοδοµική  νοµοθεσία έχει αλλάξει. 

Παλιοί µηχανικοί, νέοι µηχανικοί είτε µας αρέσει είτε όχι είναι 

στην ίδια αφετηρία. Όλοι περπατάνε στα τυφλά είτε στο 

δηµόσιο τοµέα είτε είναι ιδιώτες, ο ένας ψάχνει να δει τ ι έχει 
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διαβάσει ο άλλος για να βοηθηθούν να αντιµετωπίσουν τα 

πράγµατα να πάµε παραπέρα. Αλλαγή κακή, καλή, δεν έχει 

σηµασία είναι αλλαγή. Και εδώ ο ρόλος του Επιµελητηρίου 

είναι να σταθεί δίπλα στους συναδέλφους, για να 

διαχειριστούν αυτή την αλλαγή. Να ανοίξουµε τα µάτια µας και 

να δούµε πως θα συνεργαστούµε και µεταξύ µας, για να 

µπορέσουµε ορθά να εφαρµόσουµε κάποια πράγµατα ή να 

καταδείξουµε σφάλµατα. 

 Με αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θεωρώ ότι το µοτό της 

διαχείρισης της αλλαγής είναι κάτι που είτε µας αρέσει για να 

το βάλουµε είτε θέλουµε να το κατακρίνουµε είτε όχι, αυτό το 

πράγµα θα κληθούµε να το διαχειριστούµε. Τουλάχιστον ας το 

χωνέψουµε και ας έχουµε στο πίσω µέρος του µυαλού µας ότι 

θα το κάνουµε. ∆εν θέλετε να το πούµε έτσι ας το πούµε όπως 

να είναι. Η πραγµατικότητα όµως έξω αυτό λέει. Αυτό βλέπω 

κάθε µέρα συζητώντας µε αρκετούς συναδέλφους στην 

προσπάθειά τους που κάνουνε να αντιµετωπίσουνε την 

καθηµερινότητας τους. Τα προβλήµατα στο ΤΣΜΕ∆Ε, τα 

προβλήµατα της δουλειάς τους, τα προβλήµατα ότι θέλουν να 

κάνουν δουλειά και δεν µπορούν να την βρουν.  Τα 

προβλήµατα των νέων συναδέλφων οι οποίοι απεγνωσµένα 

θέλουν να φύγουν από το Επιµελητήριο και µε νύχια και µε 

δόντια προσπαθούµε να τους µεταπείθουµε. Είναι οι 

πραγµατικότητες που πρέπει να τις διαχειριστούµε. 

 Με αυτή τη λογική εγώ σας καλώ να το  υπερψηφίσουµε, 

όχι γιατί το πρότεινε η παράταξή µου, λίγο µε ενδιαφέρει αυτό 

από ένα σηµείο και µετά. Γιατί µπορεί να αποτελέσει µια καλή 

αρχή και να διαµορφωθεί µε δουλειά από όλους, µε τρόπο που 

να αντανακλά κάτι προς τον κόσµο έξω που περιµένει από 

µας. Προς τους συναδέλφους αλλά και προς την κοινωνία. 

 Έτσι λοιπόν συνάδελφοι καλό θα είναι να πάµε ένα 

βηµατάκι παραπέρα από αυτό, και να δούµε πως θα κάνουµε 

δουλειά στο σύνολο όλοι µας, γι ’  αυτή τη συλλογικότητα εάν 

θέλουµε να υπάρχει. Οι κίνδυνοι υπήρξαν τουλάχιστον όσοι 

είµαστε εδώ κάθε µέρα, γιατί εγώ έχω αυτή τη χαρά, το έχω 
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καταλάβει και έχω µείνει και απλήρωτος και κάµποσους µήνες 

γιατί είχαµε τέτοια προβληµατάκια.  

Οπότε είναι πραγµατικός ο κίνδυνος για το Επιµελητήριο 

και καλό θα είναι να µην εφησυχάζουµε.  

Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούµε το συνάδελφο 

Χαµηλοθώρη, ο συνάδελφος Μπάκιντας. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Για το πλαίσιο δράσης δεν θα τοποθετηθώ, 

µόνο µια κουβέντα θέλω να πω για τις επιτροπές. 

 ∆εν νοµίζω ότι λήφθηκε καθόλου υπόψη το πώς 

δούλεψαν ή δεν δούλεψαν την προηγούµενη 3ετία. Συγγνώµη 

δεν θα τοποθετηθώ, να συµπληρώσω, δεν θα τοποθετηθώ 

διότι έχω καλυφθεί από την Ειρήνη και έχω τοποθετηθεί και 

στη ∆ιοικούσα Επιτροπή έτσι;. 

 Για τις επιτροπές λοιπόν θεωρώ ότι δεν λήφθηκε καθόλου 

ή τουλάχιστον δεν φαίνεται αυτό, η εµπειρία από τις 

προηγούµενες όλες αλλά και περισσότερο την τελευταία 3ετία. 

∆εν µπορώ να καταλάβω τη λογική ειδικά για την επιτροπή 

που ήµουν εγώ υπεύθυνος από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

Καταρχήν δεν ρωτήθηκε καν η εµπειρία αυτή. ∆εν µπορώ να 

καταλάβω τη λογική να πηγαίνει µαζί µε τα έργα. 

 Τα προβλήµατα συνάδελφοι των µελετητών είναι εντελώς 

διαφορετικά από τα προβλήµατα των εργοληπτών. Έτσι όπως 

θα προχωρήσει τώρα θα το δείτε πολύ σύντοµα, εδώ θα 

είµαστε, καταγράφονται και τα πρακτικά, πολύ σύντοµα θα 

λειτουργούν σε δύο οµάδες µέσα στην επιτροπή, δεν γίνεται 

να λειτουργούν µαζί. Κάποιες φορές που µία ας πούµε φορά 

το χρόνο που χρειάζεται από κοινού να αντιµετωπιστεί κάτι, 

συµβαίνει µε όλες τις επιτροπές. Συνεργασία µεταξύ 

επιτροπών υπήρχε πάντα. 

 Άρα λοιπόν<, αυτό το λέω ως χαρακτηριστικά επειδή το 

ξέρω από πρώτο χέρι. Εντελώς ανορθολογικά γίνανε οι 

παρεµβάσεις που έγιναν. 
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 Επίσης να έχουµε τρεις επιτροπές για το δηµόσιο χώρο, 

τον αρχιτεκτονικό πλούτο, τα αρχιτεκτονικά µνηµεία και δεν 

ξέρω τι άλλο, είναι υπερβολικό, δεν έχουµε συναδέλφους που 

να δουλέψουν σε αυτές τις επιτροπές.  

 ∆υστυχώς την προηγούµενη φορά δεν λειτούργησαν οι 

επιτροπές, ελάχιστες επιτροπές λειτούργησαν και αυτές που 

λειτούργησαν, λειτούργησαν για ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. Μετά βουλιάξαµε, δεν υπήρχε τίποτα. Με τις 

παρεµβάσεις τώρα που γίνονται αντί να διορθωθούν οι 

προηγούµενες χειροτερεύουν τα πράγµατα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ορφανός. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Είχαµε ένα πανηγυρικό πλαίσιο δράσης – 

πρόταση, αυτό που διαβάσαµε. Όταν το διάβαζε λέω έρχεται η 

επανάσταση και µάλιστα γράφηκε προ εκλογών, δηλαδή 

Νοέµβρη – ∆εκέµβρη που δεν ήξερε κανείς ότι τώρα που θα 

συζητιόταν θα είχαµε κι άλλη Κυβέρνηση. Και είχαµε σε 

αντιπαράθεση µε το πανηγυρικό πλαίσιο δράσης µία πολύ 

φτωχή συζήτηση, κατά την γνώµη µου επιτρέψτε µου την 

εκτίµηση, τόσο στη ∆ιοικούσα όσο και σήµερα. 

 Αν εξαιρέσουµε την τοποθέτηση της 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ από τη Μελίνα τη Φρυσάλη, τα άλλα 

σχόλια<, αν εξαιρέσουµε λοιπόν την τοποθέτηση της 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ που ήτανε επί της ουσίας, η 

τοποθέτηση της ΑΜΑΚ που διάβασα στη διοικούσα και τη 

διάβασα και στα πρακτικά και αυτή που άκουσα σήµερα από 

την Ειρήνη, ήτανε διαδικαστικού χαρακτήρα. Γιατί ο Πρόεδρος, 

δεν λέω πως δεν έχουνε σηµασία, το είπε και η Ειρήνη, τέτοια 

ζητήµατα, όλα έχουνε σηµασία ναι, αλλά έχει σηµασία και η 

ουσία. Γιατί επί της ουσίας δεν είδα καµία διαφορετική γραµµή 

πλεύσης, καµία διαφορετική τοποθέτηση. Μπορεί να είναι 

γενικόλογα αυτά που λέει η ∆ιοικούσα, µπορεί να µην 

απαντάει σ’ ένα σωρό συγκεκριµένα ερωτήµατα που τα έβαλε 

η Ειρήνη, αλλά δεν απάντησε ούτε και η ΑΜΑΚ, σ’ αυτά τα 

ερωτήµατα που έβαλε η ίδια. Πώς βλέπουµε δηλαδή όλη την 
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πορεία του τεχνικού κόσµου σήµερα, µέσα στο διεθνές και στο 

ελληνικό πλαίσιο που κινείται ο τοµέας των τεχνικών έργων και 

των κατασκευών, πως τον βλέπουµε εµείς τον βλέπουµε 

κάπως αλλιώς; ∆εν το βλέπει κανείς κάπως αλλιώς και µέσα σ’ 

αυτό το πλαίσιο προφανώς, που δεν τον βλέπει κανείς αλλιώς 

παρά µόνο µε διαδικαστικές παρατηρήσεις, ε, ο ρόλος του 

Τεχνικού θα υποβαθµίζεται, του εργαζόµενου ιδιαίτερα και του 

αυτοαπασχολούµενου. 

 ∆εν θέλω να προσθέσω επί της ουσίας κάτι άλλα στα 

ζητήµατα που έθεσε µε διαφορετική οπτική γωνία η Μελίνα η 

Φρυσάλη. Πάντως είναι φανερό ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο 

έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι ένας φορέας θεσµός τους 

αστικού κράτους, που ο µόνος του ρόλος είναι να κρατά σε 

καταστολή τους µηχανικούς. Τους εργαζόµενους µηχανικούς, 

αυτοί µας ενδιαφέρουνε και οι αυτοαπασχολούµενοι δεν µας 

ενδιαφέρουν οι µεγαλοµηχανικοί που συµµετέχουνε είτε στις 

εταιρείες ως στελέχη, στις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες 

ως στελέχη ή συµµετέχουνε στη δηµόσια διοίκηση ως στελέχη 

πάλι σύµβουλοι Περιφερειαρχών, ∆ηµάρχων, Υπουργών και 

διάφορων, που ενδιαφέρονται όχι απλά για τα επαγγελµατικά 

και τα υπόλοιπα προβλήµατα, των µηχανικών να 

υποβαθµίζονται, αλλά ενδιαφέρονται για τα συµφέροντα των 

µεγάλων εταιρειών και τίποτα άλλο. 

 Είναι λοιπόν ο ρόλος του να τους κρατά σε καταστολή. 

Θέλει στην ουσία και επιδιώκει τη συµµετοχή τους στα 

διάφορα όργανα διαλόγου, όπως είναι τέτοιο εδώ Χαρά, επειδή 

ρώτησες κι εµείς τι ρόλο παίζουµε, απλά και µόνο για να τους 

κάνει λοβοτοµή, ούτως ώστε να µην µπορούνε δηλαδή να 

βλέπουνε που είναι το συµφέρον τους και να αναπτύσσουνε 

µία δράση ανάλογη µε το δικό τους το συµφέρον. Να 

υπερασπιστούνε δηλαδή και τη θέση τους µέσα στη ζωή, αλλά 

και τη θέση τους µέσα στην παραγωγική διαδικασία. 

 Βρισκόµαστε σε µια εποχή που αν θεωρούσαµε εξ 

ορισµού ότι η δουλειά του µηχανικού είναι να ενδιαφέρεται για 

την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, οι παραγωγικές 

δυνάµεις βρίσκονται σε µαρασµό. Αχρηστεύονται κι αν θέλετε 
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η πρώτη παραγωγική δύναµη που αχρηστεύεται είναι ο ίδιος ο 

άνθρωπος ως εργαζόµενος, ως επιστήµονας, κι ως τεχνικός, 

αχρηστεύεται.  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Σ’ αυτό το ρόλο να συνδράµουµε ως 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, και το είπε και η Μελίνα πολύ καθαρά, 

θέλουµε οι µηχανικοί αν είναι δυνατόν να κρατηθούνε µακριά 

από τέτοια δίχτυα που τους παγιδεύουνε στην αδράνεια, που 

τους παγιδεύουνε σε στόχους της µεγάλης Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των µεγάλων εταιρειών που θα εξασφαλίσουν την 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας υποτίθεται. Μακριά 

λοιπόν να βρούνε δικούς τους τρόπους να οργανωθούν και να 

παλέψουνε µαζί µε τους υπόλοιπους εργαζόµενους. 

 Κοιτάξτε να δείτε και τελειώνω µε αυτό, συγγνώµη κάτι 

είπε, το πλαίσιο και το επανέλαβε ο συνάδελφος ο 

Χαµηλοθώρης που θέλω να αναφερθώ. Είµαστε σ’ ένα νέο 

πλαίσιο, δρούµε σ’ ένα νέο πλαίσιο, πολλά είναι άγνωστα και 

στην πολεοδοµική νοµοθεσία εξαρχής πρέπει να αρχίσουµε 

όλοι. Εντάξει, για κοιτάξτε τώρα δηλαδή κάτι που επιβεβαιώνει 

αυτά που έλεγα προηγούµενα για το ρόλο του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου. Αυτά τα νέα που έχουνε οδηγήσει στο να λέµε 

ότι όλοι ξεκινούµε από µηδενική βάση και πρέπει όλα να τα 

µάθουµε και να ρωτάµε και το διπλανό µας. Ποιος τα έφερε;  

Είχε κα µία συµβολή το Τεχνικό Επιµελητήριο όλη αυτή την 

4ετία, την 5ετία, την τελευταία ιδιαίτερα σ’ αυτές τις σαρωτικές 

µεταρρυθµίσεις και αναδιαρθρώσεις που έχουνε δηµιουργήσει 

ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο; Είχε την παραµικρή συµβολή< 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Είχε<, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 

µικροφώνου) 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Ποια; Τι αρνητική; Ιδέα δεν πήρε. Όχι κοιτάξτε σε 

ποιο νοµοθέτηµα της τελευταίας 5ετίας που έχει φέρει αυτές 

τις σαρωτικές αλλαγές εξέφρασε γνώµη; Παλιά λέγαµε µην 

θεσµοθετείτε αν δεν µας ρωτάτε. Ερχότανε κάποιο νοµοθέτηµα 

και λέγαµε, α, να περάσει από διάλογο, να το συζητήσουµε, να 
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εκφράσουµε τη γνώµη µας κ.λ.π. Σε ποια από τις αλλαγές 

αυτές που ισχύουνε σήµερα, εξέφρασε γνώµη ή είπε να µην 

περάσει έστω αν δεν ρωτηθούµε το Τεχνικό Επιµελητήριο; Σε 

καµιά, όλα είναι καινούρια. Ποιοι τα επεξεργάστηκαν; Τα 

επεξεργάστηκαν Κυβερνήσεις; Ήρθαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, υποτίθεται και κάποιοι διδάκτορες πανεπιστηµιακοί 

και δεν ξέρω ποιοι άλλοι τα έφεραν, παίρνοντας υπόψη ποιες 

ανάγκες, ποιες γνώµες και ποιος δηµοκρατικός διάλογος; Και 

µας λέει κιόλας ο συνάδελφος ο Χαµηλοθώρης, δεν είναι 

προσωπική του γνώµη, δεν το λέω προσωπικά, ότι θέλουµε 

δεν θέλουµε σ’ αυτά θα κινηθούµε και πρέπει να τα µάθουµε 

και πρέπει να τα εφαρµόσουµε. Θέλουµε δεν θέλουµε, αυτά 

µας ήρθαν έτσι. 

 Κλείνω την παρένθεση και να πω καταλήγοντας το εξής. 

Εµείς θεωρούµε ότι µε τέτοια πλαίσια δράσης, µε αυτόν τον 

προσανατολισµό, γι ’  αυτό είναι κύριο το θέµα του 

προσανατολισµού που θα έχει το πλαίσιο δράσης κι εκεί εµείς 

βασικά διαφωνούµε στον προσανατολισµό διαφωνούµε κι όχι 

στα διαδικαστικά. Και δεν φαίνεται να διαφωνεί η ΑΜΑΚ στον 

προσανατολισµό, δεν τον αµφισβήτησε τουλάχιστον ή κανείς 

άλλος ή καµιά άλλη παράταξη, µόνο εµείς διαφωνούµε. Με 

αυτόν τον προσανατολισµό εµείς λέµε ότι δεν πάµε πουθενά. 

Πρέπει να αλλάξει ο προσανατολισµός και πέρα από αυτά που 

είπε η Μελίνα ότι θα µπορούσαν οι εργαζόµενοι και οι 

αυτοαπασχολούµενοι µηχανικοί να συµβάλουν σε ένα άλλο 

προσανατολισµό της χώρας, εµείς θέλουµε να επαναλάβουµε 

τη θέση που είναι γνωστή, έχει ακουστεί αλλά δεν έχει 

προσεχτεί, ότι µέσα σε µια άλλη εξουσία στην Ελλάδα και ο 

ρόλος των µηχανικών θα µπορούσε να διαφοροποιηθεί στα 

πλαίσια ενός ενιαίου – έτσι το λέµε – κοινωνικοποιηµένου ή 

δηµόσιου, καµιά φορά το δηµόσιο το αποφεύγουµε για να µην 

µπερδευτούµε µε το δηµόσιο που υπάρχει σήµερα, γι ’  αυτό 

λέµε κοινωνικοποιηµένο. Ενιαίο λοιπόν και κοινωνικοποιηµένο 

φορέα κατασκευών. 

 Αυτό τι σηµαίνει; Και πρέπει να µας προβληµατίσει; 

Σηµαίνει ότι είµαστε αντίθετοι µε τον κατακερµατισµό των 
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έργων κατά δήµο για παράδειγµα. ∆εν µπορεί να πάει έτσι. 

Είµαστε αντίθετοι στον κατακερµατισµό των έργων και των 

µελετών ανά επιχειρηµατία εργοδότη, στην οικοδοµή, σε άλλα 

τεχνικά έργα. Θέλουµε να υπάρχει ενιαίος κοινωνικοποιηµένος 

φορέας κατασκευών σ’ όλη τη χώρα, που θα περιλαµβάνει 

τους µηχανικούς, που θα περιλαµβάνει τους εργαζόµενους στο 

χώρο των κατασκευών. Από τους µισθωτούς µέχρι τους 

µικροµεσαίους σήµερα επαγγελµατίες και αυτό είναι το µόνο 

που θα µπορούσε να συνενώσει τις δυνάµεις όλου του 

κατασκευαστικού κόσµου, προκειµένου να συµβάλει σε µια 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.  Εννοείται µε άλλη 

εξουσία και εννοείται µε άλλο ρόλο των συµβούλων του 

κράτους που σήµερα βρίσκονται στο πρόσωπο των 

Επιµελητηρίων. Και τα Επιµελητήρια δηλαδή µε αυτή τη µορφή 

πρέπει να καταργηθούνε κατά τη γνώµη µας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελείωσε ο κατάλογος των 

συναδέλφων που θέλουν να κάνουν τοποθέτηση, κάποιος από 

εδώ εκδήλωσε ενδιαφέρον να κάνει τοποθέτηση; Από εδώ; ∆εν 

θέλετε να κάνετε συνάδελφε; Θέλει κανείς από εδώ να 

τοποθετηθεί; Ο συνάδελφος ο Μανώλης κι εγώ θέλω µια 

σύντοµη τοποθέτηση. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Έχουµε κλείσει τους καταλόγους Πρόεδρε; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στη δηµοκρατία 

συναδέλφισσα είναι ελεύθερος να µιλήσει όποιος θέλει. 

 

ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι θυµάµαι κάποτε ήµουνα σε µία 

µόνιµη επιτροπή. Στην αρχή ξεκινήσαµε έτσι µε ενθουσιασµό 

όλοι παρόντες, βγάλαµε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, αλλά στη 

συνέχεια χαλάρωσε. Πρέπει να υπάρχει µία καθοδήγηση έτσι 

από τη ∆ιοικούσα σταθερή για να προχωρήσει δηλαδή το έργο 

της επιτροπής. 

 Αυτό ήθελα να σας παρατηρήσω. Όσον αφορά τα άλλα 

έτσι τα γενικά ήθελα να πω δυο λόγια, ότι το πιο κρίσιµο θέµα 
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για τη χώρα µας είναι τα προβλήµατα των µορφών της 

κοινωνικής συνοχής και συγκροτήσεως. Στη χώρα δεν έχει 

γίνει ακόµα συνείδηση η κρατική ύπαρξη, όπου δεν έχουµε 

µάθει να ζούµε µαζί µε τον άγνωστο. Τα στοιχεία της 

µερικότητας, δηλαδή το συµφέρον του κάθε ενός, είναι πολύ 

έντονα και τα στοιχεία των ανταγωνισµών και των εµφυλίων 

αντιθέσεων ακόµη πιο έντονα. 

 Σήµερα µπορούµε να πούµε ότι η παλιά µορφή του 

χρόνου ήταν µια µορφή συνδεδεµένη µε το χώρο, γι ’  αυτό 

είχαµε τους εθνικούς χώρος και τους εθνικούς χρόνους. 

∆ηλαδή στην Ελλάδα έχουµε ένα χώρο και είχαµε και τη 

σχετική νοµοθεσία. Τώρα βρισκόµαστε σ’ ένα µεταεθνικό 

στάδιο και βιώνουµε ταυτόχρονα τεράστιες ταχύτητες, που 

αναπτύσσονται επειδή ακριβώς έγινε σχετικός ο χώρος. 

Απελευθερώθηκε ο χρόνος από το χώρο και η κρίση χρέους 

που αντιµετωπίζουµε σήµερα οφείλεται στην απελευθέρωση 

του χρόνου από το χώρο. ∆ηλαδή η νοµοθεσία ποια η ελληνική 

δεν φτάνει για να αντιµετωπίσει τις καθηµερινές εµπορικές 

συναλλαγές, τις τεράστιες ταχύτητες, τα αεροπλάνα, τα 

internet, τα mail, τα κινητά τηλέφωνα, χρειάζεται κάτι 

καινούριο. 

 Αν ο χρόνος απελευθερωθεί εντελώς, τότε ενδέχεται να 

ζήσουµε τεράστιες καταστροφές. Ποιο είναι το αίτηµα ενός 

χρόνου που κινείται καλπάζοντας και συγχρόνως πρέπει να 

είναι ευεργετικό για τους ανθρώπους; Να αποκτήσει ένα χώρο 

και ο χώρος αυτός λέγεται κανόνες. Για το λόγο αυτό σήµερα η 

ανθρωπότητα από τα µεγάλα χρηµατιστήρια του κόσµου, έως 

τις µικρές χώρες όπως η Ελλάδα, αναζητεί κανόνες. ∆ηλαδή 

κάποιες ιδεατές µορφές οι οποίες επιτρέπουν τον έλεγχο των 

µεγάλων ταχυτήτων. Στην Ελλάδα που είµαστε άµαθοι από 

κανόνες θα έχουµε τροµερά προβλήµατα για µακρύ διάστηµα.   

Αν όλα πάνε καλά στην Ευρώπη θα βολευτούµε κι εµείς, 

το ζητούµενο είναι η ανακάλυψη της µορφής η οποία θα παίξει 

το ρόλο του χώρου, σ’ ένα χρόνο που καλπάζει, µορφής που 

θα τιθασεύσει δηµιουργικά το χρόνο. Μιλάµε δηλαδή για 

κανόνες, για ένα πεδίο πνευµατικό, ενώ η έξοδος από την 
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κρίση για την Ελλάδα είναι θέµα ενότητας. Άρα βρισκόµαστε 

µπροστά σε µεγάλες προκλήσεις κι αν συνδυάσουµε τις 

προκλήσεις αυτές µε ανακαλύψεις και επιτεύγµατα όπως αυτά 

της γενετικής, καταλαβαίνουµε πόσο άµεσα πρέπει να 

συνεργαστούν οι χρόνοι, καθώς δεν µπορούµε από τη µια να 

έχουµε µορφές κοινωνικής συγκροτήσεως απαρχαιωµένες και 

την άλλη ελέγχους DNA σε τόσο υψηλό επίπεδο, γιατί σ’ αυτή 

την περίπτωση θα έχουµε αποτελέσµατα πολύ αρνητικά, 

καθώς θα πέφτουν πολύ επικίνδυνα πράγµατα σε χέρια 

ανθρώπων και λαών, που δεν θα έχουνε συνείδηση πλατύτερη 

από εκείνη της δικής τους υπάρξεως.  Αυτό. 

Η µεγάλη δυσκολία, να πω και δυο λόγια γιατί εδώ<, η 

µεγάλη δυσκολία του αριστερού είναι ότι ο πυρήνας της 

ιδεολογίας του βασίζεται στην κοινωνική διάκριση. Και το 

µεγάλο πλεονέκτηµα του κεντροδεξιού, είναι ότι βασίζεται στην 

κοινωνική ενότητα. Η δυσκολία στην πολιτική αυτού του τύπου 

που είναι αρχαϊκού τύπου ελληνική πολιτική, είναι ότι αντί να 

µελετάµε τα πράγµατα όπως είναι, ενσωµατώνουµε και τα 

ντύνουµε µε τις ιδέες µας. Οι ιδέες µας λοιπόν λένε ότι η 

κοινωνία είναι χωρισµένη σε τάξεις ανταγωνιστικές που 

καταπιέζει η µία την άλλη, και πρέπει να γίνει αυτό. Αλήθεια 

εδώ µέσα ποιοι ανήκουν στην µια τάξη και ποιοι στην άλλη ας 

πούµε; Ήθελα να το πούνε κάποια στιγµή.  

Αυτό µπορεί να ήτανε σωστό πριν από ένα αιώνα, διότι 

τότε τάξη σήµαινε διαφορετικό τρόπο ζωής. ∆ηλαδή δεν 

ψήφιζες, δούλευες 18 µε 29 ώρες την ηµέρα, τώρα αν έχεις 10 

ευρώ µπορείς να πας στο καλύτερο καφενείο, δεν θα σου πει 

κανείς γιατί ήρθες; Ας πούµε στο Κολωνάκι, γιατί τότε; Πριν 

εκατό χρόνια δεν µπορούσες και λεφτά θα είχες να πας γιατί 

ήσουν σε άλλη τάξη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να συγκλίνουµε συνάδελφε 

επί του θέµατος, επί του θέµατος. Ησυχάστε, ησυχάστε, επί 

του θέµατος. 
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ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ:  Κι εδώ πέρα για τη θεωρία αυτή, ότι 

υπάρχει ένα απλοϊκό σχήµα, εµείς ας πούµε εδώ µέσα αν 

θέλουµε να πω ότι είµαστε µία κοινωνία και θέλουµε να 

ζήσουµε µαζί, πρέπει να βάλουµε κανόνες και αυτούς τους 

κανόνες θα πούµε ότι αυτοί οι δυο θα είναι το κράτος και θα 

επιβλέπει στην εφαρµογή τους. ∆εν µπορεί δηλαδή κάποιοι να 

τα βάζουνε συνέχεια µε το κράτος. Και το αποτέλεσµα δεν θα 

είναι ας πούµε ότι οι µισοί θα καταπιέσουν τους άλλους 

µισούς, αλλά το αποτέλεσµα θα είναι ότι το κράτος και η 

νοµοθεσία θα δουλεύει για το καλό όλων. Ο ένας θα κάνει 

αυτό, ο άλλος θα κάνει το άλλο. Αλλά να είναι στα πλαίσια 

αυτά. 

 Αυτό είναι όλη η ιστορία, κάποιοι επιτέλους να το 

καταλάβουνε αυτό το πράγµα κι ότι δεν µπορούµε συνέχεια να 

µαλώνουµε.  Γιατί υπάρχει µια ριζική αδυναµία σε εµάς, ότι 

στην ουσία, στην χώρα έχουµε ένα πρόβληµα µε την παιδεία.  

∆ηλαδή η παιδεία να µην είναι προσωκρατική της ξερής 

ανάµνησης. Να αναλογιστεί δηλαδή ο άνθρωπος εκείνα τα 

οποία είχε δει κάποτε και εποµένως να αντλήσει την ταυτότητα 

της ύπαρξής του. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε επί του θέµατος. 

 

ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ:   Εντάξει, εντάξει, εγώ αυτά βασικά ήθελα να 

πω, ευχαριστώ.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστώ συνάδελφε 

Φραγκιαδάκη, θέλει κανείς άλλος να πει κάτι; ∆εν βλέπω να 

υπάρχει κάποιος. 

 Θα µου επιτρέψετε µία πολύ σύντοµη τοποθέτηση δική 

µου και στη συνέχεια αν κάποιος θέλει να καταθέσει κάποια 

προσθήκη ή κάποια διόρθωση να πάµε σε ψηφοφορία.  

 Συνάδελφοι υπάρχει εδώ µία πρόταση η οποία 

αναφέρεται σε κάποιες επιτροπές και σ’ ένα πλαίσιο δράσης. 

Είναι µια βάση, µπορεί να υπάρχει και καλύτερο, µπορεί να 

δηµιουργηθεί κι ένα κείµενο καλύτερο που να περιέχει πιο 
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συγκεκριµένα και πιο ουσιαστικά κάποια πράγµατα, όµως είναι 

µια βάση. Θα µπορούσε κανείς να κάνει διάφορες 

επισηµάνσεις που γίνανε και από συναδέλφους. Π.χ. η 

επιτροπή µελετών έργων, θα µπορούσε να διασπαστεί, 

φαντάζοµαι ότι οι συντάχτες του κειµένου δεν θέλησαν να 

έχουν πολύ µεγάλο αριθµό. 

 Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα προβλήµατα των µελετητών 

και των έργων δεν είναι ακριβώς τα ίδια, και η νοµοθεσία δεν 

είναι ακριβώς η ίδια. Θα µπορούσε να διασπαστεί αυτή η 

επιτροπή, εγώ προτείνω να διασπαστεί αν συµφωνείτε. Επίσης 

θα µπορούσε να προβλέψουµε για το µέλλον τη σύσταση 

κάποιων έκτακτων επιτροπών για εξέταση ειδικών θεµάτων 

που θα παρουσιαστούν.  

Τώρα, ειπώθηκαν κάποια πράγµατα για το ρόλο του ΤΕΕ 

και από το συνάδελφο τον Ορφανό και από πολλούς άλλους.  

Πράγµατι ο ρόλος του ΤΕΕ ήτανε υποβαθµισµένος, σχεδόν 

ποτέ τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν µας ακούσανε. Αλλά αυτό 

δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει εµείς να κάνουµε µία προσπάθεια.  

Εγώ έχω πει και άλλες φορές, ότι πολλές φορές τα πρόσωπα 

δίνουν τη διαφορά σε κάποιες βασικές λειτουργίες.  

Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας είπε κάτι, ενδεχοµένως να 

είναι καλό ότι κάποια πρόσωπα αυτή τη στιγµή είναι σε τοµείς 

καίριους.  Αυτό θα φανεί στην πορεία έτσι; Άρα εµείς σαν ΤΕΕ 

αν έχουµε κάποιες προτάσεις συγκεκριµένες µπορεί να έχουµε 

καλύτερη τύχη απ’ ότι είχαµε στο παρελθόν. Λέω ίσως. Εγώ το 

συµµερίζοµαι αυτό λίγο πολύ. 

Νοµίζω ότι καλό είναι, το σηµαντικό βέβαια για µένα θα 

είναι να στελεχωθούν αυτές οι επιτροπές από ανθρώπους που 

θα έχουν ενδιαφέρον, γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος 

Μπάκιντας συνήθως δεν υπάρχει ενδιαφέρον και συνήθως δεν 

έχουµε και αποτέλεσµα. Αυτό είναι το πρόβληµα, άρα εκεί 

είναι το ζήτηµα. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και 

µάλιστα χωρίς κίνητρα;  

Εγώ συνάδελφοι νοµίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουµε µε µια 

βάση, να προσπαθήσουµε να κάνοµε προτάσεις και ίσως αυτή 

την περίοδο να έχουµε µία καλύτερη τύχη σ’ ό,τι αφορά τα 
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τοπικά ζητήµατα. ∆εν  ξέρω, πάντως εγώ πιστεύω πολύ 

ανεξαρτήτως χρωµάτων και κοµµάτων σε πρόσωπα. 

Αυτή ήτανε η σύντοµη η τοποθέτηση η δική µου, αν θέλει 

κάποιος άλλος να πει κάτι άλλο; 

 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:   Να πω κι εγώ κάτι; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι ευχαρίστως, θύµισέ µου 

λίγο το όνοµά σου. 

 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:   Μουτσοπούλου Εύη ονοµάζοµαι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πώς; 

 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:   Μουτσοπούλου Εύη. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. 

 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:   Σαν αρχιτέκτονας θα µιλήσω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι αλλά επί του θέµατος. 

 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:  Επί του θέµατος για τις επιτροπές που 

προτείνονται. 

 Παρατήρησα ότι προτείνονται τρεις επιτροπές επί των 

αρχιτεκτονικών θεµάτων. Βλέπω ας πούµε ότι κάποια θέµατα 

που είναι στη µια επιτροπή αλληλεπικαλύπτονται σε σχέση µε 

την άλλη.  Θα µπορούσε έτσι και για να δουλέψουν καλύτερα 

οι επιτροπές και να είναι πιο συνεκτικές, να γίνουνε δύο αντί 

για τρεις. Όχι ακριβώς έτσι όπως εδώ δοµηµένες, ας πούµε 

στην επιτροπή που λέει, µόνιµη επιτροπή χωροταξικού 

πολεοδοµικού σχεδιασµού και οικιστικού περιβάλλοντος, το 

σηµείο δέκα γράφει αξιοποίηση και ανάδειξη παραδοσιακών 

και ιστορικών οικισµών, προβολή της ιστορίας, της οικιστικής 

εξέλιξης στην Κρήτης, το οποίο αναφέρεται και στην επιτροπή 
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που είναι για το µνηµειακό απόθεµα, θέµατα αρχαιολογίας. 

∆ηλαδή κάπως να µαζευτούν αυτά τα πράγµατα. 

 Όπως επίσης< 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συγγνώµη, το αντικείµενο ή 

οι επιτροπές; 

 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:  Θα µπορούσαν, βλέπω και σ’ αυτή που 

λέει για το δηµόσιο χώρο, πολλά θέµατα θα µπορούσαν να 

µπουν στην επιτροπή πολεοδοµικού και χωροταξικού 

σχεδιασµού. ∆ηλαδή κάπως, αντί να γίνουνε τρεις επιτροπές 

µε είκοσι άτοµα, να γίνουνε δύο µε δεκαπέντε για να 

δουλέψουνε και πιο καλά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να διορθωθεί το αντικείµενο 

δηλαδή. 

 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:  Ναι, ναι. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το περιεχόµενο. 

 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:  Ναι, ναι, κάπως να µαζευτούν αυτά. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, είναι κανείς που 

θέλει να κάνει κάποια άλλη παρατήρηση, προσθήκη ή 

διόρθωση;  

 Εποµένως συνάδελφοι, η συναδέλφισσα εδώ προτείνει, 

λέει επικαλύπτεται το αντικείµενο στις δύο αυτές επιτροπές. 

Νοµίζω ότι µπορεί να διορθωθεί αυτό δεν είναι πρόβληµα, όχι; 

 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Είπε οι τρεις επιτροπές να γίνουν δύο. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιες τρεις; Εγώ για δύο 

άκουσα. 
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ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:   Τρείς είναι οι επιτροπές. Μία που είναι 

στο ενδιάµεσο που λέει για θέµατα δηµόσιου< 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ ξέρω την 5 και την 7.  

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Μπορώ; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι µπορείς, µπορείς, πες 

µας τη γνώµη σου. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Αν και πολιτικός µηχανικός, όχι αρχιτέκτονας. 

Η µόνη επιτροπή χωροταξικού πολεοδοµικού σχεδιασµού και 

οικιστικού περιβάλλοντος, κυρίως έχει σκοπό να αναλωθεί µε 

σχέδια πόλης, ΣΧΟΟΑΠ κ.λ.π. 

 Φυσικά όταν κάνεις ένα σχέδιο πόλης αν και σας λέω δεν 

ξέρω, δεν είµαι ο ειδικότερος, όταν κάνεις ένα σχέδιο πόλης 

ένα ΣΧΟΟΑΠ, ένα ΓΠΣ, φυσικά και ασχολείσαι µε το µνηµειακό 

απόθεµα και τον αρχαιολογικό τόπο. Άρα νοµίζω είναι φυσικό 

να αναφέρονται και στο ένα και στο άλλο. 

 Να πάω τώρα στο µνηµειακό απόθεµα και στα θέµατα 

αρχαιολογίας.  

 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ:   Αυτές τις δύο<, (δεν αποδίδεται καθαρά, 

µιλάει εκτός µικροφώνου) 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Όχι προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις 

το σκεπτικό γιατί είναι τρεις. 

 Στο µνηµειακό απόθεµα και στα θέµατα αρχαιολογίας, 

σκοπός ήτανε ξαναλέω να δοθεί µία ειδική, να γίνει µία ειδική 

µνεία στο µνηµειακό µας απόθεµα και ειδικά στο αρχαιολογικό 

µας απόθεµα, και στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, 

σε συνάρτηση µε τον τουρισµό και την ανάπτυξη. Άρα αυτό το 

κοµµάτι έχει να κάνει κυρίως µε τη συνεργασία του ΤΕΕ µε τις 

κατά τόπους Αρχαιολογίες, µε ανασκαφές, στις οποίες θα 

µπορούσαµε τυχόν να πάρουµε µέρος εθελοντικά και να 

δράσουµε από κοινού µε την Αρχαιολογία. 
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 Επίσης βοηθάει τους µηχανικούς, επιτέλους να λύσουν κι 

ένα πρόβληµα δυσλειτουργίας µε τις κατά τόπους 

Αρχαιολογίες που τυχόν κάποιοι έχουν προβλήµατα. Άρα αυτό 

επικεντρώνεται στην Αρχαιολογία και στους αρχαιολογικούς 

τόπους του τόπου µας. 

 Η τελευταία έχει να κάνει µε τα κτήρια, µε τα ιδιωτικά 

κτήρια και τα δηµόσια, αλλά καθαρά από άποψη 

αρχιτεκτονικής.  

 Εποµένως συµφωνώ ότι η αλληλεπικαλύπτονται γιατί 

αποτελούνται από την ίδια ειδικότητα. Πολλές φορές για να 

κάνω στη δικιά µας ειδικότητα έτσι µνεία, µας λένε τους 

πολιτικούς µηχανικούς ξερόλες, ε, τώρα φαίνεται ότι µάλλον 

και οι αρχιτέκτονες έχουν µεγάλο πεδίο, ελπίζω να το 

αξιοποιήσουν. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε για το θέµα 

µελετών έργων; Συγγνώµη συνάδελφε Αναγνώστου, η άποψη 

για τις µελέτες – κατασκευές ο διαχωρισµός; 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Στις µελέτες και κατασκευές νοµίζω που λέει 

ο συνάδελφος που έκανε µνεία. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κι εγώ το λέω αυτό. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:   Α, δεν σας άκουσα συγγνώµη.  

 Το σκεπτικό που ενοποιήθηκαν το εξήγησα. Έκανα και 

αναφορά στο ότι τα ιδιωτικά έργα µε την υγεία και την 

ασφάλεια είχαν µία δυσλειτουργία και τελικά γίνανε δύο 

υποοµάδες.  

 Εποµένως ξαναλέω σκοπός είναι να βρεθεί η άκρη< 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Για τα δηµόσια έργα και 

µελέτες λέω. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:  Ναι, ναι, να βρεθεί η άκρη ξαναλέω, όπως 

βρέθηκε στα ιδιωτικά έργα και στην υγεία, έτσι να 
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δηµιουργηθούν, όπως πολύ σωστά είπε δύο υποοµάδες, οι 

οποίες και θα λειτουργούν – αυτή είναι η άποψή µας, θέλεις να 

ακούσεις την άποψή µας; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τελείωσε, το θέµα τελείωσε Πρόεδρε. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ωραία, λοιπόν ο συνάδελφος 

ο Ορφανός θέλει µία σύντοµη τοποθέτηση και αν κάποιος 

άλλος θέλει να κλείσουµε. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Εµείς δεν µπήκαµε καθόλου στο θέµα των 

επιτροπών, έκανα µια γενική τοποθέτηση. Αλλά έχω τη γνώµη 

τώρα που ακούω αρχιτέκτονα και µηχανικό, ότι γίνεται µια 

συζήτηση περί όνου σκιάς ή να µην το αλλού και δεν θέλω να 

είµαι προσβλητικός, αλλά θα το πω, ότι είµαστε αλλού κι 

αλλού. Με ποια έννοια; ∆εν ξέρετε συνάδελφοι ότι εδώ και 

κάµποσα χρόνια εξαιτίας της µη χρηµατοδότησης δεν 

προχωρούν καινούρια σχέδια πόλης, δεν προχωρούν 

καινούρια ΣΧΟΟΑΠ, δεν ανατίθενται µελέτες, δεν εγκρίνονται 

πράξεις εφαρµογής, δεν γίνεται τίποτα, έχουνε µπει στο 

ψυγείο.  

 ∆εν ξέρετε, να ο Γιάννης είναι εδώ ο Παρασύρης να σας 

πει, ότι έχουµε καινούριους νόµους για τα χωροταξικά; Πέρα 

δηλαδή την πολεοδοµική νοµοθεσία. Ότι εντάσσονται σε 

περιοχές που είναι π.χ. στα 25.000 στρέµµατα που δοθήκανε 

στην αγγλική εταιρεία στη µονή Τοπλού είναι µέσα τα ΣΧΟΟΑΠ

 ή γίνεται συζήτηση στη Βάση των Γουρνών αν θα 

ιδιωτικοποιηθεί ή δεν ιδιωτικοποιηθεί και επικαλούνται 

ορισµένοι ότι είναι το ΣΧΟΟΑΠ στη µέση που εµποδίζει. 

Τίποτα δεν εµποδίζει από αυτά. 

 Άµα θέλει στην επέλαση του ιδιωτικού κεφαλαίου και της 

ιδιωτικοποίησης που γίνονται σε µεγάλες περιοχές, µε 

παραχωρήσεις και µε συµβάσεις αποικιοκρατικού τύπου, ούτε 

ΣΧΟΟΑΠ, ούτε αρχιτεκτονικές ευαισθησίες, ούτε πολιτικού 

µηχανικού ευαισθησίες δεν υπάρχουν. 
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 Και να πω και το άλλο, για τα έργα και µελέτες. Πάλι 

βρήκαµε τώρα αντικείµενο να συζητήσουµε αν θα 

διαχωρίσουµε τα έργα από τις µελέτες. Ούτε έργα γίνονται, 

ούτε µελέτες γίνονται, έχετε αντίρρηση; Το ΕΣΠΑ είχε µείνει 

µόνη πηγή χρηµατοδοτική για ορισµένα έργα και το ΕΣΠΑ δεν 

πληρώνει εδώ και καιρό. Είµαι κι εγώ θύµα, δηλαδή εργολάβος 

είµαι κι εγώ θύµα απλήρωτων από την πλευρά του ΕΣΠΑ 

εργολαβιών που έχουν κάτσει. Και τώρα γίνεται συζήτηση 

ολόκληρη µε τον Τράγκι και την επεκτατική πολιτική αν θα 

απελευθερώσει από τα κρατικά χρέη κάποια λεφτά για να 

κινηθούνε µελέτες και έργα, και γίνεται χαµός και έχει εµπλακεί 

και η ελληνική Κυβέρνηση αυτή την ιστορία, για να παραστήσει 

ας πούµε ότι ξέρεις είναι µε το µέρος του ενός ή το αλλουνού. 

 Εδώ υπάρχουν γενικότερα προβλήµατα κι εµείς 

καθόµαστε και συζητάµε αν είναι αρχιτεκτονικές ευαισθησίες ή 

ευαισθησίες του πολιτικού  µηχανικού να κάνουµε τις δυο 

επιτροπές µία και τη µία επιτροπή δύο. Για να σοβαρευτούµε 

δηλαδή. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κλείσαµε λοιπόν τη 

συζήτηση, µετά από όλη αυτή τη διαδικασία και οι προτάσεις 

αυτές τίθενται για ψηφοφορία. 

 Εποµένως ποιοι συνάδελφοι υπερψηφίζουν, παρακαλώ, 

καθίστε, ησυχάστε και να ψηφίσουµε. Ποιοι συνάδελφοι 

υπερψηφίζουν το πλαίσιο δράσης µαζί µε τις µόνιµες 

επιτροπές, ποιοι συνάδελφοι υπερψηφίζουν να σηκώσουν τα 

χέρια τους να µετρήσουµε. 

 Συνάδελφε Κασαπάκη µέτρα,  ησυχία, ποιοι 

υπερψηφίζουν; Ξανά µέτρα, εδώ; 22, άρα 22 συνάδελφοι 

υπερψηφίζουν.  

 Ποιοι συνάδελφοι καταψηφίζουν; Κατά, 20 καταψηφίζουν. 

 Ποιοι συνάδελφοι δηλώνουν παρών; Ένας συνάδελφος 

παρών και< 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Στο σύνολο πόσοι είµαστε; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το σύνολο αυτή τη στιγµή, 

παρών – λευκό ένας; Το σύνολο είναι 45 των ψηφισάντων. 

Συνεπώς<, 45, πώς δεν βγαίνει;  Συγγνώµη 43, 43  ναι έκανα 

λάθος, συγγνώµη, µε συγχωρείτε, 22 και 20 και 1, υπέρ 22, 

κατά 20 και παρών ένας. 

 Συνεπώς η πρόταση αυτή υπερψηφίζεται, δεν< 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Πόσοι είναι παρών; 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένας, 22 υπέρ, 20 κατά και 

ένας παρών. 

 Συνεπώς συνάδελφοι η πρόταση αυτή υπερψηφίζεται, 

τελειώσαµε για σήµερα, καληνύχτα και θα επανέλθουµε 

προσεχώς. 
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