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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  

 

 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 

Της 16ης  Δεκεμβρίου 2015 

Ημέρα Τετάρτη και Ώρα 19:30 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (Απών) 

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,  ΒΑΛΥΡΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ,   ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, 

ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ 

ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ 

ΒΑΛΙΑ, ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ,  

ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ,   ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΑΝΗ, 

ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 

ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ 

ΠΑΥΛΟΣ,  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 31        ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 23  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 

2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής. 

3. Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή.  

4. Ο προϋπολογισμός του τμήματος του έτους 2016. 

5. Το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και 

αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών - παράταση κατά 3 

μήνες τουλάχιστον της εξόφλησης των εισφορών του 2ου 

εξαμήνου. 

2. Απαγκίστρωση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής. 
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--------------------- 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα 

καταρχήν, μπορεί να είμαστε λιγότεροι από την προηγούμενη 

φορά, αλλά με βάση τον κανονισμό, καθίστε συνάδελφοι.  

 Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, μπορεί να είμαστε λιγότεροι 

από την προηγούμενη φορά αλλά επειδή ήδη είμαστε 

παρόντες 23 με βάση λοιπόν τον κανονισμό, για να έχουμε 

απαρτία απαιτείται το ¼ των μελών του Σώματος. Επομένως ο 

απαιτούμενος αριθμός είναι 14, είμαστε 23 συνεπώς έχουμε 

απαρτία. 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 

•  Ανακοινώσεις Προεδρείου 

•  Ενημέρωση Δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής 

•  Έλεγχος ερωτήσεις επερωτήσεις προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή 

•  Ο προϋπολογισμός του τμήματος του έτους 2016 

•  Το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και 

αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 

Και εκτός ημερησίας διάταξης υπεβλήθη ένα θέμα που αφορά 

την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών να ζητηθεί με μια 

απόφαση η παράταση κατά 3 μήνες τουλάχιστον της 

εξόφλησης των εισφορών του 2ου  εξαμήνου. 

 Το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης για να εισαχθεί για 

συζήτηση θα πρέπει τα 3/5 των παρόντων να συμφωνήσουν. 

Συμφωνεί το Σώμα για την εισαγωγή και συζήτηση; 

Συμφωνείτε όλοι ομόφωνα. Ωραία, επομένως θα το εισάγουμε 

για συζήτηση. τι είναι αυτό; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Σαν απόφαση της Διοικούσας είναι αλλά πρέπει 

να συζητηθεί και από την Αντιπροσωπεία, απλά εγώ τώρα δεν 

το έφερα, δηλαδή το είχα έτσι γι ’  αυτό σου το έφερα, 

ψηφίστηκε όμως και είναι απόφαση της Διοικούσας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τρόποι απαγκίστρωσης του 

ταμείου από την…, κάτσε να καταλάβω, τρόποι 

απαγκίστρωσης του ταμείου από την συγκεκριμένη επένδυση. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Απλά το είχα ως…, δεν το είχα στο…. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εννοείς του ΤΣΜΕΔΕ; Την 

απόφαση της Διοικούσας η οποία είναι απαγκίστρωση του 

ΤΣΜΕΔΕ από; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Την τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό είναι; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν το δεύτερο θέμα 

εκτός ημερησίας… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το υποβάλλεις για 

συζήτηση; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ε, ναι γιατί να μην συζητηθεί; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ό,τι πείτε ρε παιδιά εντάξει, 

ό,τι πείτε, αν το υποβάλλεις να το βάλουμε στο Σώμα. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υποβάλλεται λοιπόν ένα 

άλλο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, το οποίο αφορά απ’ ό,τι 

καταλαβαίνω εδώ στα γρήγορα απαγκίστρωση του ΤΣΜΕΔΕ 

από την Τράπεζα Αττικής. 
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 Το Σώμα συμφωνεί για τη συζήτηση και αυτού; 

Συμφωνείτε όλοι ομόφωνα. Άρα λοιπόν μπαίνει και αυτό. 

 Δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, 

επομένως κλείνουμε την ενότητα των θεμάτων, δηλαδή έχουμε 

ήδη προϋπολογισμό, περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού 

σχεδιασμού, το θέμα της παράτασης καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών του δεύτερου εξαμήνου και την απαγκίστρωση του 

ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ξεκινάμε με 2-3 σύντομες 

ανακοινώσεις, συγκεκριμένα με μία πράξη του Προεδρείου την 

2387/23-11-2015 ανακηρύχθηκε μέλος της Νομαρχιακής 

Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ ο συνάδελφος 

Κατσιδονιωτάκης Κωνσταντίνος του Άγγελου, ως μέλος της 

Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ Λασιθίου, στη θέση του 

μακαρίτη Ευαγγελινάκη Μιχαήλ του Ευστρατίου που απεβίωσε.

 Υποψήφιοι να θυμίσω στο συνδυασμό που συμμετείχε και 

εκλέχθηκε ο Μιχάλης Ευαγγελινάκης ήτανε τρεις, ο ίδιος, ο 

Εμμανουήλ Κολιόπουλος και ο Κώστας Κατσιδονιωτάκης. 

 Με υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε ο Εμμανουήλ 

Κολιόπουλος δήλωσε ότι λόγω αλλαγής της μόνιμης κατοικίας 

του πλέον στο Νομό Καβάλας, δεν δύναμαι να αναλάβω τα 

καθήκοντα του Γραμματέα και τη συμμετοχή μου στη 

Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ Λασιθίου. 

 Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία εκλέγεται στη 

Νομαρχιακή ο συνάδελφος ο Κατσιδονιωτάκης και προς τούτο 

βγήκε η σχετική πράξη ανακήρυξης μέλους. 

 Δεν έχω κάποια άλλη ανακοίνωση, ούτε κάποια 

ερωτήματα, συνεπώς να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. 
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ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέμα της ενημέρωσης της 

δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής και παρακαλώ το 

συνάδελφο Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής να έρθει στο 

βήμα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, όσον 

αφορά τη δραστηριότητα της Διοικούσας, ένα λεπτό να τα βρω, 

είχαμε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, τον αρμόδιο 

Υπουργό και τους Υπουργούς Μηχανικούς που μετέχουν στην 

Κυβέρνησης, στους Βουλευτές Ανατολικής Κρήτης, στο ΤΕΕ 

καθώς και στους συλλόγους των μηχανικών με αίτημα την 

κατάργηση του άρθρου 11 του πολυνομοσχεδίου. Το γνωρίζετε 

όλοι, που είναι το άρθρο το οποίο κατήργησε ουσιαστικά τη 

δυνατότητα επαγωγής σε χαμηλότερες ασφαλιστικές 

κατηγορίες. 

 Παρέμβαση στον Πρόεδρο και τη Διοικούσα του ΤΕΕ με 

αίτημα την αναστολή της απόφασης του ΤΕΕ για αποκλεισμό 

των μηχανικών που χρωστούν τις συνδρομές τους στο ΤΕΕ, 

από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Και παράλληλα πήραμε 

απόφαση ότι με την κάλυψη της Διοικούσας ο Πρόεδρος εδώ 

πέρα θα συνεχίσει να δίνει τ ις βεβαιώσεις όποτε απαιτούνται. 

 Συμμετοχή δική μου στη συνάντηση των Προέδρων του 

ΤΕΕ με τους Προέδρους των περιφερειακών και στην έκτακτη 

αντιπροσωπεία. Που συζητήθηκε και το ζήτημα του 

ασφαλιστικού, όπου δυστυχώς δεν πάρθηκε απόφαση και 

τελικά έχει κλείσει κιόλας, κάποια στιγμή κάπου χάθηκε αυτή η 

απόφαση που είχαμε πάρει, το κείμενο αυτό, δεν έχει 

προχωρήσει. Πάνω ναι, στην προηγούμενη Αντιπροσωπεία 

που πήγα κάνανε ότι δεν το είχε δει άνθρωπος, τέλος πάντων. 

 Ανακοινώσεις για τις απεργίες, συμμετοχή στις απεργίες 

το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη. Ενημέρωση των μηχανικών 
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καθώς και (…) για το σχέδιο βιώσιμης πόλης Μαθιός 

Σκαρλάφτης. 

 Αποστείλαμε τις απόψεις μας στο τμήμα κυκλοφορίας και 

συγκοινωνιών για την τροποποίηση της κυκλοφοριακής στην 

παλιά πόλη του Ηρακλείου εντός των τειχών που έχουνε κάνει 

εκεί πέρα κάτι, να μην το πω αλλιώς, να το πω ευγενικά 

αλχημείες.  

 Παρέμβαση στον ΟΛΗ με θέμα τον πρόχειρο διαγωνισμό 

που το κάνανε με τη διαδικασία του…, πώς το λένε αυτό ρε συ 

Κώστα; Ανάθεση, όχι υπηρεσίας, όχι…, παροχής υπηρεσιών κι 

όχι με τον 3316 και απ’ ό,τι έμαθα το αλλάξανε. Απ’ ό,τι έμαθα 

το αλλάξανε κιόλας, δηλαδή τους ακούμπησε η τέτοια. 

 Επιστολή στους συναρμόδιους υπουργούς με θέμα το νέο 

βαθμολογικό σύστημα και το μισθολογικό σύστημα στο 

δημόσιο. 

 Έχουμε υποβάλλει στο ΤΕΕ ερώτημα σχετικά με τη 

δήλωση πόθεν έσχες για το ποιος χρειάζεται και ποιοι πρέπει 

να κάνουνε δήλωση πόθεν έσχες καθώς επηρεάζει πλέον όλες 

τις επιτροπές μελετών και έργων. Όχι τόσο των μελετών γιατί 

είναι από 150.000 και πάνω, αλλά τα έργα που είναι 300, που 

για τα έργα 400.000 είναι ένα μικρό έργο, από την Α1 τάξη 

ουσιαστικά. Καθώς θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που πλέον 

θα μετέχουν στις επιτροπές ορισμένοι από το ΤΕΕ θα πρέπει 

να έχουνε κάνει πόθεν έσχες και για ένα χρόνο μετά το 

διαγωνισμό. Δυστυχώς τα έχουμε κι αυτά ρε παιδιά τι να 

κάνομε; 

 Κάναμε σεμινάρια ειδικά, χθες, προχθές είχαμε ένα πολύ 

επιτυχημένο σεμινάριο από την Φιμπράν που είχε ζητήσει και 

την αιγίδα μας, όπου ήτανε εδώ τουλάχιστον 150 συνάδελφοι, 

δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο μαζεμένο παρά μόνο στις 

εκλογές. 

 Συμμετείχαμε σε αρκετές εκδηλώσεις. 

 Να σας ενημερώσω ότι είχαμε υποβάλλει για δύο 

υπαλλήλους έναν με απόσπαση κι έναν με μετάταξη, ο 

υπάλληλος με την απόσπαση αν και έγινε αποδεκτός από το 

κεντρικό τμήμα και το Υπουργείο, κόπηκε από το υπηρεσιακό 
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του συμβούλιο, από την υπηρεσία που ήτανε, οπότε δεν 

προχωράει και πρέπει να επαναπροκηρύξουμε τη θέση της 

μετάταξης. 

 Όσον αφορά τώρα τον κλάδο της μετάταξης που ήτανε 

συνάδελφος μηχανικός, έχει γίνει δεκτή και μάλιστα προχθές 

με πήρανε από το Υπουργείο και μου είπανε ότι έφτασε στο 

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, οπότε θεωρώ ότι αρχές του 

χρόνου αν είμαστε τυχεροί μπορεί και να τον έχουμε εδώ. 

 Να σας πω ότι παραλάβαμε τη γάμα φάση της 

απογραφής οικισμών στο Μαλεβίζι και σήμερα πήγαμε και τα 

χαρτιά, μας πήρανε τηλέφωνο από το δήμο, άλλη μια έτσι 

ευχάριστη είδηση και στείλαμε, πήγαμε τα χαρτιά για να γίνει η 

πληρωμή, οπότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στους 

συναδέλφους που περιμένουνε τα χρήματα αυτά και την 

ολοκλήρωση βέβαια να την παραδώσουμε κιόλας στο δήμο. 

 Αλλάξαμε την τιμή στις πραγματογνωμοσύνες από 150 

ευρώ την προκαταβολή στα 300, γιατί είχαμε παρατηρήσει ότι 

πάρα πολλές ερχότανε, δινότανε το ποσό της προκαταβολής 

παίρνανε, μετά μαθαίναμε ότι παίρνανε και στα δικαστήρια τις 

αναβολές αλλά δεν ερχότανε ποτέ να πληρώσουνε να κάνουνε 

την πραγματογνωμοσύνη, οπότε το ανεβάσαμε, διπλασιάσαμε 

το ποσό καθώς με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι αυτοί που θα 

κάνουνε την αίτηση θα είναι και αυτοί που πραγματικά θα 

θέλουν να κάνουνε την πραγματογνωμοσύνη, γιατί 300 ευρώ 

δεν τα πετάς πλέον αυτές τις μέρες που μιλάμε. 

 Και βέβαια εγκρίναμε και τον προϋπολογισμό του 

τμήματος. 

 Αυτή ήτανε η δραστηριότητα αυτούς τους δύο μήνες, 

ήτανε κάπως πυκνή, είχε πολλές ημερίδες, συνέδρια που 

γίνανε. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε εδώ είμαστε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε Πρόεδρε  και 

τώρα ξεκινάμε με ερωτήσεις συναδέλφων. Ποιοι συνάδελφοι ή 

συναδέλφισσες θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Κανείς; Κανείς. 

Πάμε σε τοποθετήσεις, τοποθετήσεις συναδέλφων; Η 
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συνάδελφος η Βρέντζου, άλλος ή άλλη συνάδελφος; Κανείς, 

συναδέλφισσα Ειρήνη ξεκινάς. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Σε σχέση με… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ξέχασα να πω ότι βήτα ένα φάση. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Του χωροταξικού; Τώρα έγινε αυτό; Από το ’10; 

Νομίζω είχε γίνει ήδη την προηγούμενη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Όχι. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Τέλος πάντων. Δεν θα πω πολλά, απλά κάποιες 

επισημάνσεις σε σχέση με τη δράση που θεωρούμε ότι έπρεπε 

να έχει γίνει αυτό το διάστημα σε συνεννόηση με τους 

υπόλοιπους συλλόγους και τα ΔΣ δικηγόρων, γιατρών, που το 

έχομε βάλει επανειλημμένως και δεν κάναμε ένα συντονισμό 

σε σχέση με αυτά τα θέματα για να τα σηκώσουμε ως προς το 

ταμείο, ως προς την τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ, δηλαδή σε αυτά τα 

θέματα παρόλο που καταθέσαμε κάποια ψηφίσματα και 

σήμερα μάλιστα θα συζητηθούν δύο. Τα εκτός ημερησίας 

αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση το ένα και το άλλο τις 

εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ, η δράση μας, δεδομένου ότι κάθε μέρα 

ψηφίζονται ζητήματα και λήγουν και είναι από το κακό στο 

χειρότερο, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο έντονη 

και πολύ πιο συστηματική. Αυτό σαν παρατήρηση, κατά τα 

άλλα δεν έχω να προσθέσω κάτι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε συναδέλφισσα 

Βρέντζου, κάποιος; Θέλεις να πεις κάτι; Ο συνάδελφος ο 

Γιάννης ο Κασαπάκης. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Δυστυχώς θα γίνω πάλι να πω τα ίδια. 

 Συνάδελφοι πρέπει να ξέρετε ότι η κάθε φορά που 

ερχόμαστε στην Αντιπροσωπεία έχει ένα κόστος οικονομικό 

και κόστος κοινωνικό γιατί άτομα τα οποία έρχονται από 
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μακριά δυστυχώς έρχονται και παρέρχονται. Ή κάποιοι άλλοι 

οι οποίοι για να έρθουν στην Αντιπροσωπεία έχουν πρόβλημα 

μια και τυγχάνει να είναι μωρομπαμπάδες και αναγκάζονται να 

πληρώνουν για να έρθουν να είναι συνεπείς. Μωρομαμάδες ή 

μωρομπαμπάδες. 

 Δυστυχώς λέμε αλλά είναι και νέα εικόνα, εικόνα κοινωνία 

είμαι και σου μοιάζω, έχουμε απαιτήσεις από την κεντρική 

εξουσία να σέβεται, όταν εμείς οι ίδιοι όταν βρισκόμαστε σε 

αυτό το χώρο δεν σεβόμαστε και απαιτούμε από τους άλλους 

να σέβονται. Δεν σεβόμαστε τους θεσμούς, με αποτέλεσμα να 

μην συμμετέχουμε και μετά να λέμε τι κάνουν οι για μας ή το 

Επιμελητήριο τι κάνει για μας. Δυστυχώς εμείς οι ίδιοι, βλέπω 

τα πρόσωπα από εδώ πάνω φαίνονται και καθαρά, οι ίδιοι και 

οι ίδιοι είμαστε. Περιττό να λέμε και να ξαναλέμε τα ίδια 

πράγματα, διότι σε τελευταία ανάλυση ας παραιτηθούν αυτοί οι 

άνθρωποι ή να βρεθεί ένας τρόπος να δούμε πως θα γίνει. 

Διότι το να έρχεται ο ένας από την Ιεράπετρα και να φεύγει ή 

από τον Άγιο Νικόλαο και ο άλλος να μην αφήνει το γραφείο 

του να έρθει εδώ, το θεωρώ άκρως α μη τι άλλο κοπελίστικο 

να το πω στα κρητικά τα δικά μας. Δηλαδή εσείς εάν θεωρείτε 

ότι είναι σωστό ή η Τατιάνα ας πούμε που ήτανε να ‘ρθει την 

προηγούμενη φορά, δεν μπορούσε να ‘ρθει η γυναίκα διότι 

έχει τα παιδιά της, δεν ήξερε που να τα πάει και να ‘ρθει και 

να φύγει ύστερα γιατί; Γιατί έχει σχεδιάσει την οικογενειακή 

της ζωή με έναν σχετικό τρόπο. 

 Αυτά τα πράγματα ή ο άλλος που έρχεται να καταγράψει 

τα πρακτικά πληρώνεται. Από τη μια λέμε ξέρεις τα οικονομικά 

είναι αυτά που είναι, δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά και από την 

άλλη να αδιαφορούμε. Δηλαδή φανταστείτε αυτή η μικρογραφία 

είναι ότι είναι και στη Βουλή και έχουμε ύστερα απαίτηση στη 

Βουλή να είναι τα πράγματα διαφορετικά; Αν εμείς οι ίδιοι δεν 

αλλάξουμε, αν εμείς οι ίδιοι δεν σεβαστούμε τον εαυτό μας να 

μην έχουμε την απαίτηση από τους άλλους να σεβαστούν 

εμάς, μας φταίνε οι ξένοι; Κάθε φορά να λέμε τα ίδια 

πράγματα; Μεγάλα παιδιά είμαστε, θεωρώ ότι  και ειδικά οι 

νέοι ας πούμε, εντάξει αν κάποιος νομίζει ότι δεν μπορεί όπως 
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έχουν ειπωθεί και άλλες φορές, η πράξη παραίτησης πράξη 

ανδρείας και αρετής είναι. Δέκα, δέκα άτομα, είκοσι; Είκοσι, 

αλλά ύστερα η κλασική έκφραση, τι κάνει το ΤΕΕ για μας; Ε, 

πώς τι κάνει; Εσείς τι κάνετε για μας; Για το σύνολο;  

 Γίνομαι γραφικός αλλά κάποιοι ίσως πρέπει να τα πούμε 

και να τα ξαναπούμε μπας και ορισμένοι θεωρήσουν ότι 

αφήσουν τον καναπέ και κάνουν ή την παραίτηση ή τη 

συμμετοχή. Και σε τελευταία ανάλυση κάπου είχαμε οργανώσει 

και κάποια, μια τράπεζα αίματος προς γνώση των νεοτέρων, η 

οποία κάποια στιγμή λειτούργησε, υπήρξαν κάποιες φιάλες, 

κάποιοι άνθρωποι βοηθήθηκαν, από εκεί και ύστερα αφέθηκε 

στις καλένδες τις ελληνικές. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει κάποια 

στιγμή να αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε για το εμείς κι όχι για 

το εγώ. Αν κάτι συμβεί πάλι τότε θα τρέχουμε να λέμε, 

συνάδελφε καμιά μπουκάλα αίμα να δώσουμε γιατί ο 

συνάδελφος εκείνος, επειδή γνωρίζουμε το συνάδελφο το 

Γιάννη τον Κωστή, να τρέχουμε να του δώσουμε. Μα δεν είναι 

αυτά τα πράγματα, δηλαδή μια ζωή φταίνε οι άλλοι; Εμείς δεν 

φταίμε ποτέ; Απλά πράγματα.   

 Ύστερα ερχόμαστε εδώ κι αν ερχόμαστε παρατηρήσεις 

από εδώ πάνω και ξέρετε τι μου φέρνει στο μυαλό; Όταν 

πηγαίνω στο χωριό μου και μπαίνω στην εκκλησία και αντί να 

πηγαίνουνε στην εκκλησία να κάτσουνε να ακούσουνε ήντα 

λέει ο παπάς ή τέλος πάντων να συγκεντρωθούν κι αν 

προσευχηθούν, κιου, κιου, κιου ήταν κάνει ο ένας, ήντα κάνει ο 

άλλος και κουβεντιάζουνε. Το ίδιο πολλές φορές συμβαίνει και 

μέσα στην Αντιπροσωπεία. Κάθονται ορισμένοι οι οποίοι 

έρχονται και λένε, κοίταξε να δεις εκιοσές ήντα έκανε, ήντα δεν 

έκανε. Ε, κάτσετε ρε παιδιά, έλεος! Λίγος σεβασμός δεν 

βλάπτει ή δεν σέβεστε ούτε καν τον ομιλητή που βγαίνει και 

μιλάει στο βήμα. Γιατί πολλές φορές λέμε εντάξει και τι έγινε. 

Ε, έβγα κι εσύ εκεί πάνω να δεις τι έγινε ή γράψε δυο 

πράγματα να τα πεις.  

 Μια ζωή λέμε φταίνε τα Προεδρεία, φταίνε οι αρχηγοί, 

φταίνε, φταίνε, εμείς οι ίδιοι φταίμε, ο κακός μας εαυτός. Δεν 

μας φταίει κανείς. Τώρα τι τα λέω, εντάξει τα λέω γιατί δεν 
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αντέχω πια αυτή την κατάσταση να έρχεται ο άλλος και να μου 

λέει μα εγώ ήρθα από την Ιεράπετρα, ήρθα από τον Άγιο 

Νικόλαο κι εσείς που είσαστε από το Ηράκλειο δεν ερχόσαστε. 

Διότι το ξέχασα ήρθα 8:30 γιατί τη λήξατε; Είχε ο άλλος το 

θράσος 8:30 η ώρα προχθές, γιατί λέει την λήξατε; 8:30 η ώρα 

είχε το θράσος να μην την λήξουμε γιατί έπρεπε να τον 

περιμένομε αυτόν.  

Μεγάλα κοπέλια είμαστε μπλιο που έλεγε και η μάνα μου 

η μακαρίτισσα, ας αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες του κι ας 

πράξει δεόντως, ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε ευχαριστούμε συνάδελφε 

Γιάννη, μόνο που αυτά πρέπει να τα ακούσουν αυτοί που 

λείπουν. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εντάξει αυτοί που λείπουν αλλά να τους 

πυροβολήσουμε; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στα πλαίσια του 

πρωτοχρονιάτικου μηνύματος να τους κάνουμε μια υπόμνηση 

για την επόμενη χρονιά.  

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:  Η (…) πρέπει να ξανάρθει. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι στα εργαλεία του 

Προεδρείου, του όποιου Προεδρείου.  

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Έλεγχος ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα 

Επιτροπή 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το επόμενο θέμα, έλεγχος 

ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή, δεν 

έχει υποβληθεί κανένα τέτοιο σχετικό αίτημα μέχρι την έναρξη 
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της συνεδρίασης, επομένως το θέμα θεωρείται μην 

αναγραφόμενο στην ημερήσια διάταξη. 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Προϋπολογισμός του τμήματος του έτους 2016 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το 4ο θέμα ακολούθως είναι 

ο προϋπολογισμός του τμήματος για το έτος 2016. 

 Πρόεδρε ποιος είναι εδώ; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ήτανε να το κάνει η Τατιάνα αλλά 

δεν είναι οπότε θα το κάνω εγώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν είχε που να αφήσει τα παιδιά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπάρχει αυτή η δυσκολία 

που είπε ο Γιάννης, ωραία παρουσίασε μας λοιπόν τον 

προϋπολογισμό του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το 2016. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι μπορεί να 

αναρωτιέστε τι πάθαμε και κάνουμε τον προϋπολογισμό πιο 

πριν αλλάξει ο χρόνος καθώς δεν έχει κλείσει ακόμα και τα 

πραγματοποιηθέντα κι όλα αυτά, που ίσως κάποια να 

χρειαστούνε λέμε τώρα, μπορεί να πάρουμε λεφτά από το 

Κεντρικό ΤΕΕ. Ο λόγος είναι ότι αλλάζει το καινούριο σύστημα 

με το οποίο θα βγαίνει ο προϋπολογισμός και πρέπει να έχομε 

το χρόνο να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Αν 

περιμένουμε πότε θα δεήσει το Κεντρικό ΤΕΕ να κάνει την 

αλλαγή, πολύ απλά θα βρεθούμε τον καινούριο χρόνο χωρίς 

προϋπολογισμό και κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε να 

πληρώνουμε εδώ πέρα καθόλου ούτε τις βασικές μας 

υποχρεώσεις που είναι ΔΕΗ, νερό και τα συναφή. 

 Ο προϋπολογισμός είναι κατά τι μεγαλύτερος από τον 

περυσινό, είναι στο 1.250.000, 1.252.000 για την ακρίβεια, 
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έναντι ένα εκατομμύριο που ήτανε πέρυσι. Συζητήθηκε και στη 

Διοικούσα και κάναμε και κάποιες τροποποιήσεις γιατί είπαμε 

ότι θα πρέπει τουλάχιστον να δείχνει μια οραματική, να δείχνει 

λίγο τον τρόπου που θέλουμε. Με αυτή την λογική αυξήθηκαν 

κάποιες τιμές που έχουν να κάνουν με ημερίδες, με συνέδρια, 

με προγραμματικές συμβάσεις με διάφορες άλλες τέτοιες 

δραστηριότητες και έκλεισε σε αυτό το κομμάτι. 

 Να σας πω την αλήθεια αν δείτε γιατί θα πρέπει να 

μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά τουλάχιστον μεταξύ μας, αν δούμε ας 

πούμε στα έσοδα, εμείς μπορούμε να είχαμε πει στο ένα 

εκατομμύριο τον προϋπολογισμό τον περυσινό, κλείσαμε στα 

178 χιλιάρικα περίπου, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ο λόγος 

που γίνεται αυτό είναι γιατί θα πρέπει να έχουμε τους 

κωδικούς, ούτως ώστε ό,τι και να προκύψει να μπορούμε να το 

εντάξουμε στον κωδικό. Αν δεν υπάρχει ο κωδικός δεν μπορείς 

να το εντάξεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Με αυτή την 

έννοια έχουμε και αυτό που φαίνεται δηλαδή το μεγάλο το 

κομμάτι, όπως και τώρα που είναι στο 1.250.000 αντίστοιχα 

και στα έξοδα. Ο λόγος είναι απλός, δεν είναι τα έξοδα που 

κάνουμε, τα έξοδα που κάνουμε για να καταλάβετε ήτανε 

70.000 και είχαμε υπολογίσει ένα εκατομμύριο. Για να τα λέμε 

ξεκάθαρα. Είναι καθαρά θέμα να έχουμε τους κωδικούς, να 

έχουνε χρήματα οι κωδικοί, ούτως ώστε ό,τι και να προκύψει 

να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με αυτή την έννοια είναι 

ο προϋπολογισμός. 

 Αυτή τη στιγμή να σας πω, έχουμε 101.773,43 που είναι 

τα διαθέσιμα που έχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος και τι 

πήραμε φέτος για να ξέρουμε πήραμε 45.000 από το ΤΕΕ. 

Δηλαδή 45.000 και 101.000, 146, 147 χιλιάρικα που είπε ας 

πούμε ότι ήτανε τα έσοδα μας φέτος. Λογικά θα είναι τα ίδια 

και του χρόνου, τα χρήματα αυτά που έχουμε είναι αυτά που 

έχουμε και τα χρήματα που θα πάρουμε από το Κεντρικό ΤΕΕ 

τα οποία πάλι θα είναι γύρω εκεί στα 45 χιλιάρικα. Να ξέρουμε 

δηλαδή που πηγαίνουμε. Μπορεί να μην βλέπομε δηλαδή αυτό 

το 1.250.000 και νομίζουμε ότι…, είναι απλά για να μπορούμε 

να έχουμε τους κωδικούς, να μπορούμε να έχουμε τα χρήματα 
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στην περίπτωση που κάτι προκύπτει ή το οτιδήποτε, να 

μπορούμε να έχουμε να κάνουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά 

παιδιά δυστυχώς οι παλιές οι εποχές που ήτανε οι πολύ 

δυνατές, οι πολύ…, έχουν περάσει ανεπιστρεπτεί. 

 Να σας πω ότι πέρασε από τη Διοικούσα ομόφωνα, 

κάναμε ο καθένας τις τροποποιήσεις που πιστεύαμε σε 

κάποιους κωδικούς που θέλαμε λίγο να αλλάξει. Αυτά είναι 

μέσες άκρες τα πράγματα αν κάπου έχετε κάποια ερώτηση 

πολύ ευχαρίστως να την απαντήσουμε έτσι σε κάποιο κωδικό 

ή αυτό, μακάρι να ήτανε βέβαια και η Τατιάνα εδώ αλλά 

δυστυχώς δεν μπορούσε. 

 Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι ουσιαστικά με 150 

χιλιάρικα καλούμαστε να βγάλουμε τη χρονιά και 

αποδεικνύουμε βέβαια ότι ουσιαστικά τη βγάζουμε τη χρονιά 

γύρω τα 70 χιλιάρικα περίπου, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή 

θα φτιάξει αυτή η κατάσταση αν και δεν το βλέπουμε. 

 Σας καλώ εδώ να τον ψηφίσουμε να κλείσει το θέμα, είναι 

καθαρά νομίζω…, βέβαια είναι ένα θέμα ότι είναι πιο νωρίς, 

αλλά το θέμα είναι καθαρά επειδή πρέπει να εναρμονιστούμε 

με το καινούριο σύστημα πριν να αλλάξει ο χρόνος, γιατί αν 

πληρωθούνε με το παλιό σύστημα, αν γίνουνε πληρωμές τον 

καινούριο χρόνο με το παλιό σύστημα, τότε δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί το καινούριο, γιατί δεν έχει τους ίδιους κωδικούς. 

Οπότε πρέπει να έχουμε αυτό το χρόνο, δηλαδή αυτές τις 

μέρες τώρα να κάτσει η Τατιάνα λίγο να της βγει η Παναγία για 

να κάτσει να το εναρμονίσει με το καινούριο σύστημα, γιατί δεν 

μας έχουνε κλείσει ακόμα, δεν μας έχουνε τελειώσει με τις 

οδηγίες.  Ελπίζω ότι θα προλάβει, εάν δεν προλάβει την 

πατήσαμε. Εάν δεν προλάβει την πατήσαμε όλοι. 

 Σας ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ερωτήσεις, ποιος ή ποια 

συναδέλφισσα θέλει να κάνει ερώτηση; Δεν βλέπω ενδιαφέρον 

και πάμε σε τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις επί του 

προϋπολογισμού του 2016, η συνάδελφος Βρέντζου. Άλλος ή 

άλλη; Κανείς, συναδέλφισσα Βρέντζου. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Πολύ σύντομα θα πω ότι η τοποθέτηση μας στον 

προϋπολογισμό που ήρθε στη Διοικούσα, καταρχήν τον 

ψηφίσαμε. Είναι ούτως ή άλλως νωρίς οπότε υπάρχει 

δυνατότητα να γίνουν αλλαγές, αυτό που προσθέσαμε εμείς κι 

εκεί που κάναμε τις τροποποιήσεις ήτανε ότι θέλαμε να δοθεί 

μια κατεύθυνση σε σχέση με κάποια βοήθεια και κάποιο όραμα 

προς τους συναδέλφους. Το είπε και ο Πρόεδρος πριν, εκεί 

επικεντρώσαμε, δηλαδή να μην πάμε στις επιτροπές και να 

λέμε, δεν έχουμε χρήμα, να μην περάσει αυτό το δεν έχομε 

χρήματα. Δεν μπορούμε ούτε φωτοτυπίες να βγάλουμε, δεν 

γίνεται το ένα ή δεν γίνεται το άλλο. Να δοθεί μια κατεύθυνση 

έτσι ώστε κάποιες ειδικά μόνιμες επιτροπές που έχουν μια 

δουλειά, που μπορούν να προχωρήσουν, που μπορούν να 

προωθήσουν και να εξελίξουν κάποια πράγματα, να έχουμε τη 

δυνατότητα να το κάνουν γιατί αν δεν βασιστούμε και σε αυτό 

νομίζω ότι έχουμε ήδη χάσει ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου και από αυτή την άποψη κάναμε 

κάποιες αλλαγές οι οποίες έγιναν δεκτές από τη Διοικούσα κι 

έτσι ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, λοιπόν θέλεις να 

κάνεις κάποια δευτερολογία; Επομένως ο προϋπολογισμός 

τίθεται στο Σώμα για ψήφιση, συνάδελφοι ποιοι είναι υπέρ της 

ψήφισης του προϋπολογισμού του 2016; 28 λοιπόν υπέρ, 

κατά; Κατά του προϋπολογισμού; Κατά; Μηδέν, παρών; 

Παρών; Δύο. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Δύο ή τρεις; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πού είναι το τρίτος; Α, κατά 

τρεις, συγγνώμη κατά μηδέν, παρών τρεις, ωραία. 

 Επομένως ο προϋπολογισμός όπως παρουσιάστηκε κι 

όπως ψηφίστηκε από τη Διοικούσα υπερψηφίζεται με 28 υπέρ.     

 

ΘΕΜΑ 5ο 
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Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και 

αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το επόμενο θέμα, 

περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 

ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Εισηγητής η συνάδελφος Βρέντζου από την ομάδα 

εργασίας που είχαμε πει; Θα το αναπτύξεις εσύ ως εισηγητής.  

Ωραία, ωραία, ως βασικός εισηγητής δηλαδή. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ναι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ξεκινάμε. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Να διευκρινίσω ότι το θέμα αυτό το καταθέσαμε 

ως ΑΜΑΚ για να έρθει στην Αντιπροσωπεία, καθαρά 

ενημερωτικά, με την έννοια δηλαδή να ενημερωθούν τα μέλη 

της Αντιπροσωπείας για το χωροταξικό και όχι για να παρθεί 

κάποια απόφαση, που ούτως ή άλλως δεν έχει και κάποιο 

νόημα.  

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο συμμετείχε στη διαδικασία της 

διαβούλευσης για τη Β1 φάση. Στάλθηκαν μαζί με την ομάδα 

την οποία επίσης καλέσαμε επίσης να είναι σήμερα μαζί μας 

και διευρυμένη προς το τέλος με μέλη της Διοικούσας. Και 

επίσης καλέσαμε και τους συλλόγους. Στάλθηκαν λοιπόν 

απόψεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο στα πλαίσια της 

διαβούλευσης και απλώς σήμερα θέλουμε να γίνει μια 

συζήτηση, μια ενημέρωση, έτσι ώστε όλα τα μέλη τουλάχιστον 

της Αντιπροσωπείας που είναι το ανώτερο όργανο, να είναι 

ενήμερα για το τι σημαίνει χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Θέλω να διευκρινίσω, καταρχήν θα προσπαθήσω να είμαι 

πάρα πολύ σύντομη, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα γιατί σε 

αυτά τα πλαίσια θέλαμε και καλέσαμε και την ομάδα να 

αναπτύξει κι αυτή πτυχές κι έτσι αυτό το τεράστιο ζήτημα να 

μπορέσει να γίνει κατανοητό. Και η σκέψη η δική μου όταν το 
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είδα αυτό το θέμα ήταν, να γίνει μια εισήγηση για αρχαρίους. 

Δηλαδή μια εισήγηση που θα δώσει μια εικόνα και τι σημαίνει 

χωροταξικό, ακόμα και σε κάποιον που δεν το έχει διαβάσει, 

δεν διάβασε ούτε το χωροταξικό του ’03 και δεν έχει σε καμία 

περίπτωση εμπλακεί στο τι λέει ή να ανατρέξει ή να δει. 

 Έτσι λοιπόν θα είναι αυτή η εισήγηση και θεωρώ ότι με 

τα μέλη της ομάδας που είναι εδώ, που βλέπω τώρα εδώ που 

είναι και η Βάννα η Σφακιανάκη και ο Πετράκης ο Γιώργος και 

ο Αντώνης ο Χουρδάκης, δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος, θα 

φωτιστούν πτυχές και ίσως και με τυχόν ερωτήσεις να 

μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλοι μια εικόνα για το 

περιφερειακό σχέδιο. 

 Ξεκινάω λοιπόν. Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού 

σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, έτσι είναι ο τίτλος του, 

Περιφέρειας Κρήτης. Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το 2003 ως μια…, 

με τη μορφή Υπουργικής Απόφασης από την τότε Υπουργό 

ΥΠΕΧΩΔΕ την Παπανδρέου. Είναι μια απόφαση η οποία 

βασιζότανε, βγήκε λίγο μετά από το ’99 όταν δόθηκαν οι 

κατευθύνσεις για τον εθνικό σχεδιασμό. 

 Τι περιελάμβανε, αυτή τη στιγμή ισχύει καταρχήν να 

πούμε μέχρι την αναθεώρηση και την καινούρια του 

θεσμοθέτηση ισχύει αυτό, δηλαδή ισχύει το χωροταξικό που 

έχουμε από το ’03. Χοντρικά λοιπόν ένα χωροταξικό για 

λόγους συντομίας θα το λέμε σχέδιο, περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή τι έχουμε 

στην Κρήτη, όσον αφορά το οικιστικό περιβάλλον, όσον αφορά 

παράκτιες ζώνες, όσον αφορά δίκτυα, όσον αφορά τοπία, όλα 

γίνεται μια εξήγηση και μια αξιολόγηση για το τι είναι αυτό που 

έχουμε να μελετήσουμε. 

 Δίνεται επίσης οι κατευθύνσεις, δίνονται, του 

αναπτυξιακού ας πούμε τομέα. Δηλαδή λέμε πρωτογενές 

πλαίσιο, τι έχουμε, τι δραστηριότητες έχουμε στον πρωτογενή 

τομέα, τι έχουμε στο δευτερογενή τομέα, τι έχουμε στον 

τριτογενή τομέα. Πάμε στις χωροταξικές οργανώσεις, δηλαδή 

αυτή τη στιγμή μιλάμε για οικιστικά σύνολα, οικιστικά κέντρα. 

Πρώτο ας πούμε επίπεδο, μέχρι στιγμής στο προηγούμενο 
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χωροταξικό αυτό που ισχύει τώρα, το Ηράκλειο είναι το μόνο, 

η μόνη πόλη που είναι ένα οικιστικό κέντρο πρώτου επιπέδου. 

Αν λοιπόν θέλουμε να αξιολογήσουμε δράσεις που θα το 

συνδέσω και παρακάτω και θα πούμε ότι α, ωραία εδώ 

εγκρίνονται παράδειγμα δράσεις γι ’  αυτά τα επίπεδα θα πάμε 

για την Κρήτη, έχουμε μέχρι στιγμής το Ηράκλειο ως πρώτο 

οικιστικό επίπεδο. Ως δεύτερο ήταν τα Χανιά και πάει 

λέγοντας. 

 Επίσης υπάρχει μια ανάπτυξη, μια ας πούμε ανάπτυξη 

για το χώρο. Δηλαδή ο αγροτικός χώρος ας πούμε τι 

περιλαμβάνει και δίνονται κάποιες κατευθύνσεις, οι μικροί 

νησιώτικοι. Παράδειγμα το προηγούμενο χωροταξικό έλεγε ότι 

οι μικροί νησιώτικοι χώροι θα μείνουν αδόμητοι. Νομίζω 

υπάρχει και σε αυτό. Δηλαδή δίνονται γενικές κατευθύνσεις σε 

σχέση με αυτό που έχουμε, το εκτιμούμε και δίνουμε 

κατευθύνσεις σε σχέση με το που θέλουμε να πάει, τ ι να 

αναπτύξουμε και πως θεωρούμε εμείς ότι μπορεί να πορευτεί. 

 Οδικό δίκτυο, μπαίνουμε σε επιμέρους ζητήματα, δηλαδή 

γίνεται η κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου. Χωρισμένο, 

πανευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό και δευτερεύοντες άξονες, οι 

οποίοι είναι πολύ συγκεκριμένοι.   

 Αεροδρόμια, το προηγούμενο ας πούμε χωροταξικό είχε 

το αεροδρόμιου του Ηρακλείου, καμία συζήτηση για άλλο και 

βέβαια εννοείται σαν μεγάλο αεροδρόμιο. 

 Λιμάνια τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα, δηλαδή έχομε 

το Ηράκλειο που είναι διεθνούς εμβέλειας, έχουμε αλιευτικά 

καταφύγια τα οποία είναι αυτά, αν κάποιος θέλει να κάνει ένα 

αλιευτικό καταφύγιο αλλού, δηλαδή παράδειγμα έτσι ξαφνικά 

το έρχεται να πάει να το κάνει δίπλα στη Σητεία δεν γίνεται. Το 

χωροταξικό έχει καθορίσει κάποια λιμάνια. Υπάρχει δηλαδή 

ένα δίκτυο καταγεγραμμένο. 

 Ενέργεια, τότε ας πούμε υπήρχε η λειτουργία του 

Αθερινόλακκου που έγινε και πολλή συζήτηση, οι ΑΠΕ που 

μπαίνανε. Υδατικό δυναμικό, φράγματα, απορρίμματα, υπήρχε 

ένα μεγάλο κεντρικό εργοστάσιο ας πούμε το οποίο 

συζητήθηκε μετά και λόγω του ότι υπήρχε στο χωροταξικό 
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πέρασε και στον ΠΕΣΔΑ, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσε να 

περάσει στον ΠΕΣΔΑ. Εννοώ δηλαδή για τα απορρίμματα.  

 Βέβαια δραστηριότητες ΒΙΠΕ, ότι εδώ καθορίζουμε ζώνες 

που μπορούνε να υποδεχθούνε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

υψηλής όχλησης, μέσης όχλησης κ.τ.λ. 

 Τώρα αφού καθορίστηκαν όλα αυτά, το ξεχάσαμε βέβαια, 

το αφήσαμε στα συρτάρια, ψηφίστηκε και κανένας δεν 

ασχολήθηκε μαζί του. Κάποια στιγμή το ‘06 αναγκαστήκαμε να 

εναρμονίσουμε τη νομοθεσία μας με μια ευρωπαϊκή οδηγία του 

’01 που έπρεπε ήδη να το έχουμε κάνει και δημοσιεύτηκε 

πλέον μια Υπουργική Απόφαση Κοινή, που αφορούσε πλέον 

την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σχεδίου και 

προγραμμάτων. Δηλαδή έρχεται κατεύθυνση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι…, δεν μπορείς ας πούμε να έχεις 

να αδειοδοτείς ένα δρόμο μεμονωμένο, πρέπει να είναι 

ενταγμένος σε ένα μέτρο, σε ένα πλαίσιο και αυτό να είναι 

αδειοτημένο. Μπήκε δηλαδή ο θεσμός, μάλλον ψηφίστηκε ο 

θεσμός των στρατηγικών μελετών των γνωστών ΣΠΕ που 

ακούμε. Το ψηφίσαμε κι αυτό προκειμένου να εναρμονιστούμε 

και ξανά το ξεχάσαμε και το αφήσαμε στην άκρη, ώσπου 

αρχίζουν οι χρηματοδοτήσεις λίγο να βάζουν στο τραπέζι ότι τ ι 

είναι αυτά τα έργα; Σε ποιο πλαίσιο εντάσσονται; Έχουν πάρει 

ΣΠΕ; Είναι κάπου ενταγμένα και λόγω αυτής της κατάστασης 

υπάρχει μια αναταραχή και λίγο – λίγο, ανάλογα τώρα μιλάω 

για τον γενικό κανόνα δεν μιλάω για υπηρεσίες μεμονωμένες, 

αρχίζουμε να βλέπουμε τι απ’ όλα αυτά εντάσσεται από τα 

έργα τα οποία γίνονται, από τις κατευθύνσεις που γίνονται, 

εντάσσονται στο πλαίσιο του χωροταξικού. 

 Αρχίζουμε δηλαδή να κοιτάμε αν έρχεται ένας δρόμος α 

ωραία, για να δούμε αυτός ο δρόμος υπάρχει στο χωροταξικό; 

Δίνεται κατεύθυνση; Ένας παράκτιος ας πούμε δίπλα στη 

θάλασσα, α, το χωροταξικό λέει ότι δεν γίνεται να κάνομε ένα 

δημοτικό παράλληλο με τη θάλασσα απαγορεύεται. Αρχίζει 

λοιπόν σιγά – σιγά να κινείται το πράγμα και να ανατρέχουμε 

στο χωροταξικό σχεδιασμό κυρίως όμως ως προς τα δημόσια 

έργα, όχι ως προς τα ιδιωτικά. Δηλαδή δεν κοιτάζαμε αν για 
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παράδειγμα μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα σε μια περιοχή 

που υπήρχε, ήταν καθορισμένη ως ήπια τουριστική ανάπτυξη 

ταιριάζει ας πούμε.  Και τι εννοούμε ήπια τουριστική ανάπτυξη 

ειδικά εδώ, με κοιτάζει μη Βάννα αναφερόμαστε στο γνωστό 

θέμα της Μονής Τοπλού, όπου τι ακριβώς εννοούμε; 

Μπορούμε, δεν μπορούμε κ.τ.λ. 

 Άρα λοιπόν ταυτόχρονα ξεκινάει μια διαδικασία που ο 

κόσμος αρχίζει να συμμετέχει περισσότερο και γίνονται 

διάφορες προσφυγές για διάφορα θέματα, που δεν ξεκινάνε 

απαραίτητα είτε από χωροταξία είτε από περιβάλλον, αλλά για 

διάφορους άλλους λόγους και ξαφνικά το ΣτΕ ανατρέχει στο 

χωροταξικό σχέδιο. Και αρχίζει και αντλεί από εκεί τα 

επιχειρήματά του σε σχέση με το α, εδώ κακώς βάλατε το 

λιμάνι, δεν προβλέπεται από το χωροταξικό σχεδιασμό. Α, εδώ 

κακώς βάλατε αυτή την τεράστια μονάδα, εδώ το χωροταξικό 

λέει ότι πρέπει να είναι ήπια τουριστική ανάπτυξη ή εδώ κακώς 

μπήκε αυτός ο άξονας ο οδικός διότι ΝΟΑΚ εκεί δεν 

προβλέπεται. Άρα κακώς τον βάλατε αποσύρω τη 

χρηματοδότηση ας πούμε. 

 Αρχίζει λοιπόν πλέον και φαίνεται ότι κάποια πράγματα 

πρέπει να είναι  θεσμοθετημένα, πρέπει να μπουν σε ένα χαρτί 

κι ότι δεν μπορούμε αυθαίρετα τελείως να χωροθετούμε. Αυτός 

είναι και ο λόγος που ερχόμενοι πλέον μετά από τόσα χρόνια 

που ξεκινάει πλέον η αναθεώρηση και η εκτίμηση καταρχήν 

του αν και κατά πόσο αυτό εφαρμόστηκε και σε ποιο βαθμό, 

αρχίζει να αποκτά ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή πλέον εγώ διάβασα 

στη διαβούλευση τουλάχιστον που κοίταξα σήμερα, είχε 93 

παρεμβάσεις, δεν ξέρω αν έχει και παραπάνω. Εγώ μπήκα, 

δεν ξέρω αν έχει παραπάνω τώρα έτσι; Ο κόσμος πλέον 

κατάλαβε και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες τέλος πάντων 

και οι φορείς, ότι το χωροταξικό είναι κάτι πάρα πολύ 

σημαντικό. Αν περάσει κάτι σε αυτό το χαρτί που θεωρούσαμε 

ότι δεν είναι τίποτα θα είναι δεσμευτικό, θα δίνει κατεύθυνση, 

άρα πρέπει να παρέμβουμε, πρέπει να το φροντίσουμε, πρέπει 

να κάνουμε τις προτάσεις μας κ.τ.λ. 
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 Ξεκινώντας λοιπόν κι αυτή τη στιγμή είμαστε στη Β1, 

μάλλον ολοκληρώθηκε η Β1 φάση της διαβούλευσης για το 

χωροταξικό σχεδιασμό, κατατέθηκε βέβαια το πλαίσιο το οποίο 

περιλαμβάνει και την Υπουργική, γιατί ξανά είναι η  Υπουργική 

Απόφαση μέσα, είναι το τεύχος 10, όπου κυρίως 

επικεντρώθηκαν όλοι εκεί κι όχι στο κυρίως σώμα του σχεδίου 

και βέβαια στις ΜΠΕ, ή όπου πρέπει στα πλαίσια τα 

προηγούμενα που είπαμε ότι θα πρέπει όλα τα σχέδια και τα 

προγράμματα να είναι αδειοδοτημένα και άρα και η Περιφέρεια 

έκανε μια εισήγηση η οποία αφορούσε το κομμάτι της ΣΠΕ, την 

απόφαση σε σχέση με τροποποιήσεις και εμείς σαν ΤΕΕ 

επίσης επικεντρώσαμε στο κομμάτι της απόφασης. Γιατί στην 

ουσία αυτό θα θεσμοθετηθεί, αυτό θα έχομε πλέον να 

δουλεύουμε εφόσον θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

 Τώρα σε σχέση με το χωροταξικό έτσι όπως κατατέθηκε. 

Είχε καταρχήν από πάνω του και πάρα πολλές κατευθύνσεις 

μνημονιακές και χωροταξικές οι οποίες είχαν περάσει όλα αυτά 

τα τελευταία χρόνια. Όλα τα Ειδικά Χωροταξικά του τουρισμού, 

ενέργειας κ.τ.λ., είχε αυτόν τον επονείδιστο νόμο περί 

χωροταξίας που τα έκανε όλα, είχε τα fast truck, δηλαδή είχε 

ένα πλαίσιο πολύ βαρύ που τέλος πάντων έτσι όπως το 

διαχειρίστηκε η μελετήτρια και τελικά όπως κατέληξε, η άποψη 

η δικιά μου είναι ότι είναι ένα χωροταξικό χωρίς όραμα. 

Δηλαδή υπάρχει μια διάθεση ναι μεν κάποια πράγματα να τα 

δούμε λίγο διαφορετικά, αλλά στην ουσία είναι κάτω από όλο 

αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο της νομοθεσίας που υπάρχει, που 

είναι σε κακή κατεύθυνση.  

 Κάνει μια πολύ μεγάλη ανάλυση σε σχέση με το αν 

εφαρμόστηκαν, την υφιστάμενη κατάσταση, εισάγει την έννοια 

του τοπίου, την οποία δεν θα πω εκεί θα πούνε άλλοι που το 

αγαπούν πιο πολύ το θέμα.  

 Τελικά στα πλαίσια της διαβούλευσης και εκεί 

τουλάχιστον να κάνω μια πολύ – πολύ σύντομη έτσι 

ενημέρωση σε σχέση με το που δραστηριοποιηθήκαμε εμείς 

σαν Τεχνικό Επιμελητήριο. Προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε 

λίγο τις κατευθύνσεις σε σχέση με τα νομικά πλαίσια που το 
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ένα υπήρχε μια εμπλοκή σε σχέση με το άλλο. Θεωρώ ότι η 

πρόταση του Επιμελητηρίου ήταν στη σωστή κατεύθυνση και 

έγινε μια πραγματικά πάρα πού σοβαρή δουλειά. Είναι 

πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το να γίνει μια αξιολόγηση και 

μια δουλειά πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο κείμενο. Επίσης κι 

άλλοι φορείς στείλανε πάρα πολύ καλές προτάσεις που 

ξεκαθαρίσανε πράγματα, που βάλανε θέματα προστασίας, που 

βάλανε θέματα που έλειπαν, δηλαδή που είχε πολλές ελλείψεις 

σε σχέση με…, παράδειγμα καρέτα – καρέτα που ούτε καν 

αναφέραμε. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλές απόψεις οι οποίες 

δίνανε μια κατεύθυνση προστασίας, δηλαδή αξιοποιώ αυτό 

που έχω, το αξιολογώ και θέλω να το προστατεύσω χωρίς να 

σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θέλω να το αναπτύξω με την καλή 

έννοια γιατί έχει πολύ παρεξηγηθεί αυτό το θέμα. 

 Ήρθε η Περιφέρεια η οποία κατά την άποψη την δικιά μου 

η εισήγηση που κατέθεσε δεν βοήθησε τα πράγματα. Υπήρχε 

ένα άγχος του μην αποκλείσετε πράγματα, δεν είναι και τόσο 

κορεσμένος ο βοράς, δεν είναι και τόσο…, όλα έχουν 

περιθώριο ν αναπτυχθούν. Ένα τέτοιο δηλαδή άγχος μου 

βγήκε εμένα διαβάζοντας την εισήγηση της Περιφέρειας και 

στο τέλος μέχρι στιγμής δεν έχει καταλήξει. Απ’ ό,τι ρώτησα 

προηγουμένως το Γιάννη ακόμα δεν έχει σταλεί το τελικό 

κείμενο, αύριο τέλος πάντων, μέχρι στιγμής δεν έχει σταλεί για 

να δούμε που θα καταλήξει. 

 Στο μεταξύ ακυρώθηκε το ειδικό πλαίσιο του τουρισμού, 

οπότε ήδη δηλαδή έχομε ένα σημείο που δεν ξέρουμε που θα 

πάει και βέβαια είναι μνημονιακή υποχρέωση να κλείσει το 

θέμα των χωροταξικών, του νόμου και το πώς θα τα δει αυτά η 

νέα Κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε που θα πάει το πράγμα και που 

θα κλείσει. Σαν γενική εκτίμηση εμένα η δικιά μου είναι ότι δεν 

βοηθάει, δεν είναι ένα καλό χωροταξικό, δεν έχει όραμα και 

δεν το λέω απαγορευτικά, το λέω με την έννοια να βρούμε τι 

έχουμε, να εκτιμήσουμε τι έχουμε και να δούμε πραγματικά τι 

πάει μπροστά. Πλέον είμαστε σε μία φάση που μπορούμε να 

το κάνουμε αυτό. 
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 Αν δούμε αυτά τα πολύ ωραία βιντεάκια που προβάλουμε 

την Κρήτη και δούμε τι στοιχεία προβάλουμε και διαβάσουμε 

και το χωροταξικό είναι τελείως ασύνδετα μεταξύ τους. Ακόμα 

δηλαδή και αυτό. 

 Δεν θέλω να πω περισσότερα. 

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ:   Το όραμά σου πες μου. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Το όραμά μου;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να κάνουμε τη συζήτηση 

μετά αυτή; Μετά η συζήτηση. 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ο Πετράκης το είπε, δηλαδή για να πω ότι δεν 

υπάρχει όραμα, να πω πολύ ευχαρίστως δεν έχω αντίρρηση 

Γιώργο να πω ότι το όραμα μου ποιο είναι. 

 Καταρχήν έχω όραμα να είναι μια περιφερειακή ανάπτυξη 

η Κρήτη, η οποία θα επικεντρώσει στον πρωτογενή της τομέα, 

θα δει πάρα πολύ προσεκτικά το θέμα των ΑΠΕ και δεν θα 

γεμίσει όλες τις βουνοκορφές, θα δει πάρα πολύ προσεκτικά 

το οικιστικό της απόθεμα, που όλοι οι νόμοι που έχουνε βγει 

μέχρι τώρα δημιουργούνε καινούρια αντί να αξιοποιούν τα 

παλιά. Και θα είναι μια Κρήτη στην οποία θα ήθελα να ζω, 

αυτό πολύ σύντομα. Αλλά άμα θέλετε μετά μπορώ να 

συνεχίσω γιατί δεν έχει νόημα να σπαταλήσω εγώ όλο το 

χρόνο. 

 Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε κι εμείς 

συναδέλφισσα Ειρήνη και να πάμε αν δεν έχετε αντίρρηση να 

μιλήσουν τα μέλη της ομάδας, ο Πρόεδρος; Ωραία ο Πρόεδρος 

στο βήμα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εγώ δεν θα πω πολλά, θα πω 

μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη της ομάδας, τα οποία 

ουσιαστικά δουλεύουνε ασταμάτητα από το ’13 για το 
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χωροταξικό είτε για την άλφα φάση είτε για τη Β1 που είναι 

τώρα. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δουλειά 

που κάνανε, για τις ώρες που σπαταλήσανε οι οποίες ήτανε 

πάρα πολλές και ήτανε πραγματικά από το μεράκι τους και 

από την αγάπη τους για το Επιμελητήριο και για την Κρήτη. 

Και βέβαια να τονίσω ότι ακριβώς αυτή η προσπάθεια της 

ομάδας ανταμείφθηκε, όχι από το Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά 

από την Περιφέρεια με την αποδοχή ουσιαστικά του έργου της 

ομάδας σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απ’ ότι θυμάμαι είναι, τ ι 

τάξη περίπου είναι μέσα στο…, δεν θα πω εγώ 90, ας πω εγώ 

ένα 80 για να είμαι πιο εγκρατής. Είναι ουσιαστικά στην 

πρόταση της Περιφέρειας έχουνε περιληφθεί σχεδόν το σύνολο 

των προτάσεων της ομάδος. 

 Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό, γιατί πραγματικά 

βγάλανε το Επιμελητήριο ασπροπρόσωπο. Δεν έχω να πω κάτι 

άλλο, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πριν μιλήσετε δηλαδή 

θέλω να το ξέρετε αυτό το πράγμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε Πρόεδρε, 

τώρα από την ομάδα ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος; 

Συνάδελφος ή συναδέλφισσα από την ομάδα;   

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Νομίζω ο συνάδελφος ο Χουρδάκης θα μιλήσει. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Χουρδάκης;  

 

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ:  Ο Οδυσσέας ο Σγουρός που ήτανε και από 

πλευράς Διοικούσας Επιτροπής έτσι μέλος της ομάδας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, συνάδελφε Σγουρέ. 

Και μετά από εσάς θέλει να μιλήσει κάποιος; Να πει…, ναι από 

την ομάδα. Ποιος θέλει, εδώ ανοιχτό είναι για όλους πώς;  

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Εγώ που δεν ήμουνα στην ομάδα αλλά θέλω να 

μιλήσω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι μετά, μετά. 

 

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Να μιλήσει η ομάδα και μετά να μιλήσουμε 

εμείς. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ας μιλήσει η ομάδα και μετά, 

συνάδελφε Οδυσσέα. 

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:   Συνάδελφοι εγώ θα ήθελα εκτός από ευχαριστώ 

ξεκινώντας να πω ότι όπως τον Ηλία Πετρόπουλο που είχε πει 

μια εποχή ότι εγώ την ειλικρίνεια τη θέλω γραπτώς, θέλω να 

πω ποιοι ήτανε οι άνθρωποι που έκαναν πραγματικά μια 

μεγάλη προσπάθεια επί τρία χρόνια και στην άλφα φάση για να 

γίνει η αξιολόγηση του παλιού πλαισίου και στη Β1 ένα φάση 

για να γίνει η κατάθεση των προτάσεων. 

 Ξεκινάω από εδώ δίπλα τη φίλη τη Βάννα τη Σφακιανάκη, 

τον Αντώνη τον Χουρδάκη, τον Μανώλη τον Γιακουμάκη που 

δεν τον βλέπω εδώ απόψε, τον Γιάννη τον Παρασύρη, δεν 

ξέρω αν είναι κάποιος από την ομάδα; Η Μαρία συμμετείχε σε 

κάποια φάση στην αρχή. 

 Το 2013 ξεκίνησε η αξιολόγηση του υφιστάμενου, του 

ισχύοντος περιφερειακού πλαισίου του 2003. Το 2003 λοιπόν 

θεσμοθετήθηκε με τον τρόπο που θεσμοθετήθηκε το τότε 

πλαίσιο, το οποίο είχε μία εσωτερική πρόβλεψη πολύ ρητή. 

Έλεγε ότι θα αξιολογείται κάθε δύο χρόνια από τον μηχανισμό 

που είναι εντεταλμένος γι’ αυτή την αξιολόγηση, δηλαδή από 

τον μηχανισμό της διοίκησης, για να δούμε με ποιο τρόπο 

εξελίσσεται και που οδηγεί. Σας λέω λοιπόν ότι η αξιολόγηση 

ξεκίνησε μετά από μια 10ετία, επί 10 χρόνια δεν είχε γίνει 

καμία αξιολόγηση, πολύ απλά. Δηλαδή την ώρα που έπρεπε 

να συζητήσουμε ουσιαστικά τις προτάσεις για το νέο πλαίσιο. 

 Εγώ λοιπόν παίρνοντας την ατάκα του Γιώργη περί 

οράματος, θα έλεγα ότι όραμά μου θα ήτανε όταν η Κυβέρνηση 

συζητάει για προαπαιτούμενα να βάζει τα προαπαιτούμενα για 

την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και το 

Κτηματολόγιο. Δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα. Το δανείζομαι 
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όμως από μια τοποθέτηση στις προγραμματικές δηλώσεις του 

Γενάρη του 2015 από τον Υπουργός Ανάπτυξης τον Γιώργο 

Σταθάκη, ο οποίος είπε ότι, βέβαια στα προαπαιτούμενα δεν 

μας ζητήθηκε να είναι το χωροταξικό και το κτηματολόγιο. 

Άραγε τι έχει αλλάξει από τότε και σήμερα δεν είναι στα 

προαπαιτούμενα; 

 Θα έλεγα λοιπόν ότι παρουσία του χωροταξικού 

σχεδιασμού επειδή ουσιαστικά έχει να κάνει με τη δυνατότητα 

της κοινωνίας των πολιτών να αντιστέκεται στη μεγάλη 

διαδικασία απορρύθμισης και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι 

σημαίνει απορρύθμιση, δεν αναφέρομαι στην απορρύθμιση 

μόνο στην Ελλάδα, αναφέρομαι στην απορρύθμιση διεθνώς. 

 Η απορρύθμιση λοιπόν διεθνώς την οποία ζούμε τώρα 

νομίζω ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφυκτικό, το οποίο 

καθορίζει τ ις προτεραιότητες που θα κινηθεί ο κόσμος τα 

επόμενα χρόνια. Εάν θεωρούμε ότι η συζήτηση ενός 

χωροταξικού πλαισίου όπως είπα και στην τοποθέτηση μου 

στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι κάτι που έχει να κάνει με 

περιφερειακές ή ακόμα και εθνικές προτεραιότητες κάνουμε 

μεγάλο λάθος. Δυστυχώς οι προτεραιότητες δεν είναι πια 

περιφερειακού χαρακτήρα ή εθνικού, είναι του χαρακτήρα 

εκείνου που παγιώνει σταδιακά η νέα διεθνής τάξη, με 

υπερεθνικό τρόπο αυτή τη φορά. Έχοντας αποσυνδέσει κατ’ 

ουσία την έννοια της εδαφικότητας από την εθνική κυριαρχία.  

 Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 

εγκαταστημένο διεθνώς ένα μεγάλο σύστημα διεθνών 

εταιρειών και του κεφαλαίου, το οποίο έχει ορισμένα 

μητροπολιτικά κέντρα, λέω για παράδειγμα το City του 

Λονδίνου ή τη Νέα Υόρκη και το οποίο βεβαίως αναπτύσσει με 

τρόπο πολύ επιδέξιο το νέο αφήγημα του συστήματος, που 

είναι η αχαλίνωτη μεγέθυνση. Θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ 

προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη ανάπτυξη, γιατί έχει 

χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ κατά κόρον και θα έλεγα να 

βάλουμε σιγά – σιγά στο οπτικό μας πεδίο προσεγγίσεις του 

Σερζ Λατούς για παράδειγμα που μιλάει για αποανάπτυξη ή 
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για μια κοινωνία λιτής αφθονίας. Εμένα αυτό είναι το όραμά 

μου. 

 Κοιτάζω το βιβλίο που μου χάρισε ο φίλος ο Γιώργος ο 

Πετράκης για τα μητάτα της Νίδας και λέω πραγματικά στο 

χωροταξικό πλαίσιο και στις προτάσεις του δεν χώρεσε ένα 

μεγαλύτερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της ορεινής 

κτηνοτροφίας; Χώρεσαν όμως πολλά άλλα κεφάλαια, όπως για 

παράδειγμα την ανάπτυξη των μεγάλων επενδύσεων ή την 

χωροθέτηση 8 ζωνών υποδοχής ΑΠΕ ή τις νέες 

προτεραιότητες που βάζει τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο 

περιφερειακό, ο σχεδιασμός των νέων ενεργειακών κόμβων, 

γιατί ξέρετε ότι την επόμενη, την προσεχή περίοδο την 

προγραμματική, αυτό το οποίο θα μετρήσει και θα κρίνει και 

θα ζυγίσει τα πράγματα, είναι ουσιαστικά με ποιο τρόπο θα 

αναπτυχθεί το νέο τοπίο το ενεργειακό στη νότια Ελλάδα, στη 

νότια Κρήτη και στη Μεσόγειο. 

 Είναι σαφές λοιπόν ότι σήμερα η ευθύνη του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου που είναι ένας θεσμοθετημένος ας το πούμε 

τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, νομίζω ότι υπερβαίνει κατά 

πολύ τις δυνατότητες που έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο να 

θέτει ζητήματα.  

 Ναι εγώ θεωρώ θετικό το ότι από μια επεξεργασμένη 

πρόταση που ουσιαστικά αποτέλεσε το προϊόν ενός διαλόγου 

3ετίας, η Περιφέρεια Κρήτης επιλέγει ένα πολύ μεγάλο αριθμό 

θέσεων για να τον εντάξει μέσα στην πρότασή της για την 

τελική Υπουργική Απόφαση. Και ρωτάω συνάδελφοι μια 

Υπουργική Απόφαση η οποία θα φέρει ένα νέο πλαίσιο αλλάζει 

τα ζητήματα; Αλλάζει τις προτεραιότητες; Αλλάζει τη 

νοοτροπία μέσα από την οποία οδηγηθήκαμε σε αυτό το 

συγκεκριμένο θεσμοθετικό έργο σήμερα;  

 Ειλικρινά και στη διάρκεια της συνάντησης της επιτροπής 

ιδιαίτερα στη Β1 φάση, είχα βάλει το εξής ζήτημα. Μέσα από 

ποιες πολιτικές αφηγήσεις και ποιες πολιτικές προτεραιότητες 

φτάσαμε στη σημερινή πρόταση; Είναι ακριβώς οι πολιτικές 

αφηγήσεις της προηγούμενης 5ετίας, μας καλύπτουν αυτές; Η 

Ειρήνη μίλησε για μνημόνια, μίλησε για δεσμεύσεις κι εγώ 
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συμφωνώ απόλυτα. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο αλήθεια δεν τα 

περιλαμβάνει όλα αυτά; Εγώ θεωρώ ότι τα ενσωματώνει. 

 Άρα εάν θέλουμε λοιπόν να σταθούμε με ένα πολύ πιο 

αξιόπιστο και αισθηματικό τρόπο η κριτική μας και η 

προσέγγισή μας πρέπει να είναι περισσότερο συστημική κι όχι 

τεχνικού χαρακτήρα. Συμφωνώ απόλυτα με προσεγγίσεις 

καλών συναδέλφων όπως της Βάννας, ιδιαίτερα στο ζήτημα 

της μεγέθυνσης και στο ζήτημα της παρουσίασης των μεγάλων 

επενδύσεων, γιατί θεωρώ ότι η απόλυτη κυριαρχία που 

φαίνεται σιγά – σιγά να επικρατεί όρων όπως η 

επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, έρχεται σταδιακά να 

καταργήσει ζητήματα όπως έχουνε να κάνουνε με την ποιότητα 

του δημόσιου χώρου για παράδειγμα ή με την καλλιέργεια ενός 

κλίματος, το οποίο να ευνοεί ένα ευρύ κοινωνικό πλαίσιο 

δράσεων και αναφορών. 

 Τι θέλω να πω με αυτό, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι την 

ώρα που συζητάμε για την εγκατάσταση των ΒΑΠΕ σε 8 

θεωρητικά περιοχές και ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε μια 

διασύνδεση της Κρήτης σε μια πρίζα ρεύματος που θα παράγει 

κέρδος, την ίδια ώρα δεν έχουμε συζητήσει για το τι γίνεται για 

παράδειγμα με τις κατευθύνσεις ενός βιοκλιματικού 

σχεδιασμού που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή όπως ξέρετε σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχουν European guide gleans για 

το βιοκλιματικό σχεδιασμό είτε απλά δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί 

ο βιοκλιματικός σχεδιασμός συνδέεται με τη διαχείριση κυρίως 

την παθητική της ενεργειακής εξοικονόμησης. Μας ενδιαφέρει 

οτιδήποτε έχει ενεργητικό χαρακτήρα. Οτιδήποτε έχει να κάνει 

με τις βιομηχανίες τις μεγάλες τις ευρωπαϊκές, οτιδήποτε 

παράγει κέρδος. 

 Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θέλω να 

πω όμως ότι τα εργαλεία που έχουμε για να κατανοήσουμε 

ακόμα και την πρόταση αυτού του περιφερειακού χωροταξικού, 

νομίζω ότι είναι απολύτως ανεπαρκή και θα ήθελα βάζοντας 

μια άνω τελεία, να σας προτείνω μια βιβλιογραφία 4 βιβλίων. 

Είναι νομίζω προσεγγίσεις που προσφέρουνε νέα εργαλεία 

κατανόησης ενός κόσμου ο οποίος μετασχηματίζεται με έναν 



 Συνεδρίαση 
η
         16

η ς
  Δεκεμβρίου   2015             σελίς   32 

 

τρόπο πολύ ευρύτερο απ’ ότι έχουμε στο μυαλό μας σε 

επίπεδο περιφερειακό και θα σας πρότεινα να διαβάσετε 

Κοινωνιολογία της παγκοσμιοποίησης της Saskia Sassen. Λέει 

για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε ή το βιβλίο του 

Ζίγκμουντ Μπάουμαν «πλούτος και ανισότητα» για να δείτε με 

ποιο τρόπο το 1% του ανθρώπινου δυναμικού του πλανήτη, 

έχει καταφέρει να ελέγξει το 57% των πόρων του. Ή κι αν 

θέλετε μια πρόταση με πιο θετικό οραματικό περιεχόμενο, το 

βιβλίο της Έλινορ Όστρομ η «Διαχείριση των κοινών πόρων» 

είναι η νομπελίστα του 2009 πέθανε το 2013, δεν πήρε κανείς 

χαμπάρι ότι πήρε το Νομπέλ, γιατί ακριβώς ήτανε αυτή που 

τόλμησε να μιλήσει για τα commons τη διαχείριση των κοινών 

πόρων, για την αποανάπτυξη και για μια άλλη κατεύθυνση που 

δεν θα έχει σχέση με την…  (αλλαγή κασέτας)  

 

ΣΓΟΥΡΟΣ:   …ανεξάρτητα από τις προτάσεις τις οποίες 

περιλαμβάνει τις θετικές σε επίπεδο τεχνικό, πού πάει, τ ι 

κατεύθυνση έχει και τι κόσμο σχεδιάζει σε αυτή την μικρή 

περιφέρεια που μας έλαχε να ζούμε. Αυτά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε συνάδελφε 

Οδυσσέα Σγουρέ, και τώρα θα ήθελα την ομάδα εργασίας, τη 

συνάδελφο Σφακιανάκη, το συνάδελφο Πετράκη, το συνάδελφο 

Χουρδάκη αν θέλουν να κάνουν μια σύντομη τοποθέτηση, μετά 

ερωτήσεις και στη συνέχεια όποιος άλλος συνάδελφος από 

τους προέδρους κλαδικών συλλόγων κ.τ.λ. ή οποιοσδήποτε 

άλλος να κάνει τοποθέτηση. Μετά όμως, την ομάδα πρώτα, την 

ομάδα, η συνάδελφος Σφακιανάκη;  Ωραία, ακολουθεί ο 

συνάδελφος Πετράκης και ο συνάδελφος Χουρδάκης. Σε ένα 

10λεπτο περίπου αν μπορούμε να… 

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που 

ξαναβρισκόμαστε και τα λέμε εδώ μετά από πολύ καιρό. Είναι 

πάρα πολύ δύσκολο όχι σε δέκα λεπτά και σε δέκα ώρες να 

μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να καταλάβουμε όλο 

αυτό την τραγωδία που λέγεται χωροταξικό. Θα προσπαθήσω 
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να δώσω μερικά στοιχεία, τα οποία ελπίζω να είναι χρήσιμα σε 

αυτά που ήδη γνωρίζετε. 

 Το 2003 όταν είχαμε το πρώτο χωροταξικό, μας έλεγε ο 

αείμνηστος Καμπέλης ότι παιδιά ας έχουμε ένα χωροταξικό, ας 

μην είναι τέλειο για αρχή και βλέπουμε. Μετά από αυτό ήρθε ο 

Σουφλιάς ο οποίος προσπάθησε αυτό το χαλαρό εργαλείο, του 

οποίου το χαρακτηριστικό ήταν αυτό που είπε και η Ειρήνη, ότι 

στην πραγματικότητα δεν καθόριζε τίποτα, κατευθύνσεις έδινε. 

Το πολύ – πολύ και με τη διαδικασία που είπε η Ειρήνη 

δέσμευε κάπως τη διοίκηση στα δημόσια έργα, καθόλου στα 

ιδιωτικά, αν δεν γινόταν τα ΣΧΟΟΑΠ. Τα ΣΧΟΟΑΠ τα 

δεσμεύανε τελικά με χρήσεις γης και τα ιδιωτικά.  

 Ήρθε λοιπόν ο Σουφλιάς και έφτιαξε αυτά τα 

υπερεργαλεία, τα ειδικά χωροταξικά, τα οποία προσπάθησε να 

περάσει παντελώς παράνομα, ενάντια δηλαδή στο τι ο ίδιος ο 

χωροταξικός νόμος έλεγε, ότι είναι πάνω από όλα.  Εγώ τότε 

δούλευα στην ΠΕΧΩ, με παίρνανε από τις Πολεοδομίες και 

λέγανε, πρέπει να ελέγξουμε τις επενδύσεις με βάση το 

χωροταξικό του τουρισμού; Και τους έλεγα, συνάδελφοι αν το 

κάνετε θα πάτε μέσα. Δεν νομιμοποιείστε να το κάνετε.  

 Ήταν ένας αγώνας πάρα πολύ δύσκολος που δεν τον (…) 

αλλά τον δίναμε λίγοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαμε καταλάβει ότι 

υπάρχει μια ιεραρχία και ότι δεν μπορείς για παράδειγμα να 

καταστρατηγήσεις την οριζόντια νομοθεσία για τον τουρισμό 

και τον 2508 το νόμο για τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, 

επειδή ένας Υπουργός ή τρεις μαζί υπογράψανε κάτι 

διαφορετικό. Δεν υπερίσχυε, πώς να το κάνομε; Ούτε τυπικά, 

ούτε ουσιαστικά αυτό το πράγμα.  

 Παρόλα αυτά πέρασε πολιτικά πέρασε. Έφτανε στο 

σημείο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να στέλνουνε 

ραβασάκια επιτιμητικά στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 

της τότε Περιφέρειας, σήμερα Αποκεντρωμένης και να του 

λένε, γιατί δεν άφησες την κυρία τάδε να βάλει ένα 

φωτοβολταϊκό; Που πάνω σε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που 

όριζε την περιοχή ως απολύτου προστασίας.  Μιλάμε για 

τρέλα. 
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 Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το χωροταξικό του 

2003 διαφημίστηκε ότι συνδέθηκε για πρώτη φορά με τον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό, γιατί συνδιαμόρφωσε και είχε μέσα 

του το ΠΕΠ εκείνης της εποχής. Το επόμενο ΠΕΠ δεν 

ασχολήθηκε κανείς να το συντονίσει με το χωροταξικό. Τώρα 

πάλι το ΕΣΠΑ είναι συντονισμένο με αυτό το χωροταξικό, που 

σημαίνει ότι πέρα από το περιεχόμενο του για το οποίο θα 

μιλήσω, κρατήσετε στο μυαλό σας, ότι ό,τι επιλογές 

περιλαμβάνει όλες σημαίνει ότι παίρνουν εισιτήριο για το νέο 

ΕΣΠΑ, ενώ ό,τι άλλο δεν προάγεται από αυτό αποκλείεται από 

το νέο ΕΣΠΑ. Λένε ότι θα το εφαρμόσουνε πολύ αυστηρά κι ότι 

για πρώτη φορά τώρα κι όχι από το 2003, ότι και οι 

Διαχειριστικές Αρχές θα το κοιτάνε. 

 Όταν κάναμε την εκδήλωση που μου έχει μείνει εδώ γιατί 

είχα ασχοληθεί πολύ με αυτή για τη στρατηγική μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλαδή για το θεσμό, όπου 

αποδείχθηκε ότι τελικά οι στρατηγικές μελέτες γίνονται για να 

μπαίνει η βούλα ότι γίνανε κι ότι δεν εφαρμόζονται, τότε 

φάνηκε πάρα πολύ καθαρά, ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι η ίδια 

η υπεύθυνη της Διαχειριστικής Αρχής είπε ότι, μέσα στα δελτία 

τα τεχνικά όπου βάζουνε τα μόρια για το ποιες επενδύσεις θα 

προχωρήσουνε, δεν είχε μεριμνήσει η κεντρική Διαχειριστική 

Αρχή, να βάλει κουτάκια όπου αυτός που είναι σύμφωνος με 

τις ΣΜΠΕ να προηγείται αυτουνού που δεν είναι σύμφωνος με 

τις ΣΜΠΕ. Αυτή είναι και η τρανή απόδειξη ότι η ΣΜΠΕ του 

περασμένου του κοινοτικού πλαισίου ήτανε μόνο στα χαρτιά 

και μπορούσε κανείς πάρα πολύ εύκολα να τινάξει στον αέρα 

οποιαδήποτε επένδυση αν μελετούσε και έκανε αυτή τη 

σύγκριση. Βέβαια δεν είχε πάρα πολλά πράγματα μέσα η 

ΣΜΠΕ, δεν ήτανε μια ΣΜΠΕ όπως θα την ονειρευόμαστε αλλά 

έστω για τα δέκα πράγματα που είχε μπορούσε να γίνεται 

αυτό. 

 Τι είχε τώρα αυτό το χωροταξικό που έγινε τώρα. Είχε 

κάποιες προδιαγραφές, το έχω ξαναπεί και εξηγήσει εδώ, 

πολύ συγκεκριμένες οι οποίες ήτανε, όλοι οι μνημονιακοί νόμοι 

οι οποίοι βασιζότανε πάνω στα χωροταξικά του Σουφλιά, αλλά 
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είχανε κάνει οριζόντιες εφαρμογές, όπως π.χ. τα νομοσχέδια 

της Κεφαλογιάννη για τον τουρισμό και το ειδικό χωροταξικό 

πλαίσιο που τα κάλυψε εκ των υστέρων. Είχε λοιπόν όλα αυτά 

τα πράγματα τα οποία ήτανε συμπυκνωμένα τόσο πολύ, ώστε 

να καθιστούνε πάρα πολύ δύσκολες έως αδύνατες ακόμα και 

τις προσφυγές που κάναμε κάποτε.  

 Με αυτή την έννοια τι όραμα να έχει το χωροταξικό; 

Έκανε κάποιες προσπάθειες η ομάδα μελέτης κατά τη γνώμη 

μου να παίξει όπως έκανε και στο προηγούμενο και το παίξει 

δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω επί της ουσίας. Να παίξει με 

θέματα όπως να μιλάει για ήπιο τουρισμό σε σχέση με μαζικό 

τουρισμό και άλλα τέτοια ζητήματα, τα οποία πρόλαβε στα 

μισά, στα μισά της μελέτης. Δηλαδή όταν εδώ συζητήσαμε με 

την Ράνια την Κλουτσινιώτη την πρώτη φάση και έλεγε ήπια 

ανάπτυξη ήταν άλλο κι όταν παρουσίασε τη Β1 φάση στα 

Χανιά, η ήπια ανάπτυξη ήταν κάτι άλλο και το είπε και η ίδια, 

γιατί είχε προλάβει να τιμωρήσει τουλάχιστον ως προς τους 

οργανωμένους υποδοχείς – ακόμα υπάρχει κενό – το ειδικό 

χωροταξικό του τουρισμού. Και πώς τιμώρησε; Ήπια ανάπτυξη 

είναι να χτίζουμε με πιο χαμηλό συντελεστή δόμησης. Αυτό 

δηλαδή που πάντα έλεγαν οι επενδυτές Τοπλού και αυτή η 

ποσοτικοποίηση που κάνει όλα τα ποιοτικά στοιχεία να 

χάνονται. 

 Αν λοιπόν ξεκίνησε το χωροταξικό λέγοντας πέντε 

πράγματα, χειροτέρεψε κατά τη γνώμη μου με τη γνωμοδότηση 

της Περιφέρειας όταν τελευταία στιγμή μπήκε μέσα, μιλάω για 

την ενδιάμεση φάση, μία αποδοχή του μαζικού τουρισμού, η 

οποία δεν υπήρχε ακόμα ούτε σε κυβερνητικά κείμενα μέχρι 

πριν από 2-3 χρόνια, θα επανέλθω σε αυτό.  Και επειδή 

πρόλαβε να γίνει παρατήρηση μην τυχόν και ξεχάσουμε τα 

κάθε είδους ευρωπαϊκά δίκτυα, μία εναρμόνιση επιπλέον 

δηλαδή με ευρωπαϊκές πολιτικές. Κι όταν λέμε διευρωπαϊκά 

δίκτυα, σε εκείνη τη φάση, δεν εννοούσαμε τους δρόμους που 

τα ξέραμε και πάντα μπαίνανε, αλλά εννοούσαμε τα κάθε 

είδους ενεργειακά δίκτυα. 
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 Αυτά τα πράγματα μπήκαν στη δεύτερη φάση. Αυτά και 

όσα ακολουθήσανε μετά, δηλαδή και ο σκόπελος του 

χωροταξικού νόμου του καινούριου που ψηφίστηκε το ’14 και 

όλες αυτές οι συσκέψεις που γίνανε στα Υπουργεία μέσα στο 

’14 και οδηγήσανε τους μελετητές πως θα κλείσει η δεύτερη 

φάση της μελέτης, κάνανε τη μελετήτρια να πει ρητά μέσα στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές που συζητήθηκε, αυτό που 

έπρεπε να έχει πει από καιρό. Ότι δεν κάνει παρουσίαση γιατί 

αυτή η κατασκευή πια δεν είναι η μελέτη μου, είναι η μελέτη 

μου μετά από τις παρατηρήσεις που έχουνε γίνει εκεί που 

καταλήξανε. Λέω εγώ από την Περιφέρεια και από το 

Υπουργείο. 

 Παραξενεύομαι πάρα πολύ που άκουσα και από τον 

Πρόεδρο και από το Γιάννη, ότι το 80% αυτών που γράψαμε 

εδώ στο κείμενο του ΤΕΕ έχει περάσει στην εισήγηση της 

Περιφέρειας. Εμένα δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω 

άμα πιάσει κανείς με τα ΠΔ τι θα δει, με τις προτάσεις επί των 

ΠΔ, όμως στην πραγματικότητα η εισήγηση της Περιφέρειας 

είναι τραγική. Και δεν ταιριάζει καθόλου, δεν μοιάζει καθόλου 

με αυτά που έστω όσο μπορούσαν να μπούνε, γιατί δουλέψαμε 

πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι μέσα στην ομάδα εργασίας, 

μπορέσαμε και βάλαμε κάποια ζητήματα. Για παράδειγμα το 

χωροταξικό τι λέει;  Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά,  το 

χωροταξικό λέει, ορίζω ζώνες για τουρισμό, τις οποίες 

παραλλάζω λίγο από το χωροταξικό του τουρισμού και τις 

ταιριάζω πιο πολύ με την παλιό μου και την τωρινή άποψη. Τις 

αλλάζω χωρικά και αλλάζω και κάποια πράγματα στην ουσία. 

Ορίζω και 8 περιοχές για τις ΑΠΕ, έχουμε τις οικιστικές 

περιοχές, δηλαδή σχέδια πόλης, χωριά κ.τ.λ., άρα πρέπει να 

κάνουμε και βιομηχανικές περιοχές και να μην βάζουμε πια 

βιομηχανία διάσπαρτη. Ό,τι δεν είναι σε περίγραμμα, 

συγκεκριμένη χρήση γης για τουρισμό, για βιομηχανία, για 

ΑΠΕ για αστική χρήση, όλο το υπόλοιπο έλεγε είναι αγροτική 

γη, εκεί πρέπει να πάει, αυτή πρέπει να είναι η χρήση, 

αγροτική, κτηνοτροφική, μόνο που επειδή βάσει της 

νομοθεσίας δεν μπορεί να είναι παραπάνω, λέει ας κάνουνε 
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επιτέλους οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτό που πρέπει να κάνουνε 

τόσο καιρό τώρα να την κατοχυρώσουνε. 

 Λέει επίσης αυτό που όπως είπα πριν ακόμα και τα 

κείμενα για το προηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο τα κυβερνητικά 

λέγανε, ότι ο μαζικός τουρισμός πια είναι ζημιά. Από τώρα και 

ύστερα είναι ζημιά λόγω ακριβώς συγκέντρωσης της 

δραστηριότητας κατεβαίνουν οι τιμές. Αυτή η περίφημη 

ανταγωνιστικότητα το έχει φέρει σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε 

κατεβαίνει το επίπεδο. Από εκεί και πέρα τα χρήματα 

συγκεντρώνονται σε πάρα πολύ λίγους, δεν είναι καλό για τον 

τόπο να διογκώνεται, πρέπει να το σταματήσουμε. 

 Όπως είπα στην αρχή της μελέτης μιλώντας για ήπιο και 

εναλλακτικό, μπορεί η μελέτη να έχει και άλλα στο νου της. 

Στην πορεία ορίστηκε ο ήπιος και εναλλακτικός και γίνανε 

περιγραφή ακριβώς του μαζικού τουρισμού. Τι είπε η 

Περιφέρεια με αφορμή το φόβο το σημερινό μην τυχόν και 

χάσουμε τον τουρισμό, με αφορμή δίκαια πράγματα που λένε 

και οι επιχειρηματίες του τουρισμού ότι η αναδιάρθρωση αυτή, 

δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα. Δεν μπορείς αύριο να κόψεις 

τον μαζικό τουρισμό και καμία σοβαρή κυβέρνηση όποιου 

χρώματος δεν θα το έκανε. Θα το έκανε σταδιακά. Όμως με 

αφορμή αυτό υπερασπίστηκε το μαζικό τουρισμό και 

υπερασπίστηκε να συνεχίσει να επιβαρύνεται ο βόρειος 

άξονας. Αυτό δεν είναι αποτυπωμένο στις θέσεις του ΤΕΕ, 

παρότι η κριτική στον τουρισμό είναι έμμεση και δείχνει 

ακριβώς ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουνε. 

 Τι άλλο είπε η Περιφέρεια για την ενέργεια; Είπε, όχι στις 

8 περιοχές ΑΠΕ, αλλά οι ΑΠΕ να μην μπαίνουν στις ΝΑΤΟΥΡΑ 

και σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις, όμως να μπαίνουν σε όλα 

τα υπόλοιπα. Αυτό δεν το είπε η ομάδα του ΤΕΕ, μάλιστα 

κάναμε μία συζήτηση στο τέλος και με τα μέλη της Διοικούσας 

και αυτό που προάγει η εισήγηση του ΤΕΕ είναι να 

συγκεντρώνονται τα έργα ΑΠΕ στο δομημένο χώρο και στις 

επενδύσεις πάνω στην εξοικονόμηση για να δουλέψει και η 

οικοδομή και να αφήσουμε επιτέλους ήσυχα τα βουνά, αυτό 

λέει η εισήγηση του ΤΕΕ. 
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 Τώρα τι λέει η Κυβέρνηση γιατί είπα πολλά και νομίζω 

έχω ήδη υπερβεί και το 10λεπτο. Ενώ όλα αυτά γινότανε, α, η 

Περιφέρεια δεν είπε τίποτα άλλο, είπε θα πω μόνο που 

διαφωνώ και στην ουσία είπε αυτά τα δύο. Δεν διαφώνησε καν 

με το ρόλο του λιμανιού στο νότο. Είναι πρώτη φορά που 

Νομαρχία ή Περιφέρεια δεν αρνείται αυτό το λιμάνι στο νότο το 

περίφημο, το οποίο όχι μόνο έχει όλους τους παλιούς ρόλους, 

δηλαδή εμπόριο, τουρισμό, διαμετακόμιση, αλλά φορτώνεται 

και με πρόσθετους ρόλους, δηλαδή υποστήριξη αγωγών, 

υποστήριξη εξόρυξης υδρογονανθράκων, διάφορα άλλα ακόμα 

πιο βαριά καθήκοντα τέλος πάντων. Δεν διαφώνησε ούτε με 

αυτό. Και μάλιστα απείλησε ο Περιφερειάρχης εισηγητικά, ότι 

αν η κυβέρνηση δεν τα περάσει αυτά όπως τα λέει η 

Περιφέρεια, τότε θα προσφύγει ενάντια στο χωροταξικό. 

Επίσης έχει μια υποσημείωση την οποία δεν ξέρω αν την 

προλάβει, ότι αν έρθει η ενεργειακή μελέτη που έχει δώσει στο 

ΕΜΠ πριν εγκριθεί αυτό το χωροταξικό, τότε επιφυλάσσεται 

γιατί θα θέλει να βάλει μέσα αυτό που θα συμφωνήσει, αν 

συμφωνήσει, που θα λέει αυτή η ενεργειακή μελέτη. Αυτή δεν 

ξέρανε πότε θα έρθει, ελπίζουμε να έρθει μες στο χειμώνα, 

ξέρουμε όμως από αυτούς που την κάνουνε ότι δεν πρόκειται 

να απεμπολήσουμε καμία τεχνολογία και καμία ευρωπαϊκή 

οδηγία, η οποία θέλει όλα τα μωρά στην πίστα, όλα να 

παίζουνε. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη για το τι θα λέει αυτή η 

οδηγία.  

 Η κυβέρνηση τώρα τι κάνει; Είναι μνημονιακή 

υποχρέωση… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να κλείσουμε σιγά – σιγά 

όμως; 

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Σε δύο λεπτά τελειώνω. 

 Η κυβέρνηση είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι και έχει και 

δημοσιοποιηθεί, είναι κοινό μυστικό, θέλει να τροποποιήσει το 

χωροταξικό μόνο ως προς δύο κύρια ζητήματα, τις 

παρεμβολές. Δηλαδή τα ειδικά χωρικά σχέδια τα οποία θα 
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τρυπάνε ανά πάσα στιγμή τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και 

που έβαλε ο χωροταξικός νόμος του ’14 και την ιεραρχία των 

Χωροταξικών Εθνικών Ειδικά Χωροταξικά Περιφερειακά. 

Δηλαδή είναι στη λογική που ήταν και η μελέτη του 

περιφερειακού, ότι τα περιφερειακά μπορούνε και πρέπει να 

εξειδικεύουμε κι όχι να αποδέχονται άκριτα τι λένε τα ειδικά 

χωροταξικά. 

 Αυτό μέσα στο μνημόνιο είναι γραμμένο, το τελευταίο 

μνημόνιο του Ιουλίου, ότι μέχρι το Δεκέμβρη έπρεπε να 

περάσει και μέχρι τον Ιούνιο να βγούνε τα εφαρμοστικά, 

δηλαδή Υπουργικές Αποφάσεις και ΠΔ που τα 

συγκεκριμενοποιούν. Όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

γράφανε από το Νοέμβρη για τα 13 προαπαιτούμενα που θα 

περνούσαν την περασμένη Τρίτη και αφού περάσανε γράφανε 

μέσα πάλι περάσανε τα 13. Στην πραγματικότητα περάσανε τα 

6,5, δεν το λέω αυτό για καλό, λέω μόνο σαν ύλη ήταν τα 6,5, 

τα άλλα 6,5 είναι το ΤΑΪΠΕΔ που δεν ήτανε μέσα σε αυτό το 

νόμο, ο ΑΔΜΥΕ, ο διαχειριστής του δικτύου δεν ήτανε μέσα σε 

αυτό το νόμο, η απελευθέρωση των επαγγελμάτων που δεν 

ξέρω αν μας ακουμπάει και εμάς που δεν ήτανε μέσα σε αυτό 

το νόμο, το θέμα των χωροταξικών που δεν ήτανε μέσα σε 

αυτό το νόμο, το θέμα των δασικών που δεν ήτανε μέσα σε 

αυτό το νόμο.  Εγώ μιλάω γι’ αυτά που είχαν καταγραφεί ως 

13 προαπαιτούμενα, το ασφαλιστικό δεν είχε καταγραφεί, 

λέγανε ότι θα πάει πιο μετά. Και όταν πέρασε την Τρίτη 

γράψανε όλοι, περάσανε τα 13 προαπαιτούμενα. 

 Έχουμε λοιπόν μία εκκρεμότητα σε ένα ή σε πολλούς 

νόμους τις επόμενες μέρες ή το Γενάρη δεν ξέρω πότε, να 

δούμε ποιες θα είναι οι τροποποιήσεις του χωροταξικού 

νόμου, για να δούμε σε ποια βάση θα κριθεί αυτό που στέλνει 

και η Περιφέρεια από εδώ και όσες άλλες Περιφέρειες 

γνωμοδοτήσανε. Ακόμα δηλαδή είμαστε σε ένα κενό 

ανεξαρτήτως ποιος μπορεί να είναι αισιόδοξος ή όχι, δεν το 

γνωρίζουμε. 

 Βέβαια εντάξει αυτό που τονίσαμε πάρα πολύ και που 

μπορεί να το καταλαβαίνει κάθε ένας από εδώ από το ΤΕΕ και 
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μπορεί να υιοθέτησε και η Περιφέρεια είναι ότι, δεν μπορείς να 

μιλάς για κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, όταν δεν 

έχεις ξεκαθαρίσει τη νομοθεσία έτσι ώστε να γίνονται τα 

σχέδια πόλης, να γίνονται οι οικισμοί, να μπορούν να κτιστούν 

οι οικισμοί, δεν έχεις ακόμα σχέδια για τις αναπλάσεις, δεν 

προχώρησε αυτή η ιστορία η πανελλήνια για τους οικισμούς 

και για τους μορφολογικούς όρους. Δεν έχεις κανένα εργαλείο, 

πόσο μάλλον κίνητρο, για να μπορέσεις να εφαρμόσεις τέτοιου 

είδους πράγματα. Και είναι κοινό μυστικό πια ότι η κατάργηση 

της εκτός σχεδίου δόμησης σε αυτή τη φάση και το λέω εγώ 

που είναι υπέρμαχος της κατάργησης, έχει γίνει πια το πονηρό 

εργαλείο να μην κτίζει κανείς, για να μπορούν να κτίζουν αυτοί 

που «πρέπει» και να έχουν γύρω – γύρω και θέα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε τη συνάδελφο 

Βάννα Σφακιανάκη, ήταν ενδιαφέροντα που μας είπε. 

 Ο συνάδελφος Πετράκης. Ένα 10λεπτο είναι αρκετό, 

συνεπτυγμένα, ωραία. 

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ:   Από αυτά που ειπώθηκαν τόσο από τη Βάννα 

όσο και από τον Οδυσσέα νωρίτερα, αντιλαμβάνεστε – που σε 

πολλά δεν θα διαφωνήσω – ότι είναι το θέμα του χωροταξικού 

ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα. 

 Εγώ χαίρομαι που επιτέλους αρχίζουμε να συζητάμε αυτά 

τα ζητήματα. Ο τεχνικός κόσμος πολλά χρόνια τώρα δεν 

αναφερότανε καθόλου στα χωροταξικά ζητήματα, ελάχιστοι 

άνθρωποι, η Βάννα και μια 10αριά άνθρωποι σε όλη την Κρήτη 

είχαμε την «πολυτέλεια» να αγγίζουμε αυτά τα ζητήματα και να 

προσπαθούμε να βρούμε άκρες σε ένα πεδίο στο οποίο 

παίζονται εξαιρετικά μεγάλες αντιθέσεις και αντικρουόμενα 

συμφέροντα. 

 Έχει μεγάλη σημασία να σταθούμε σε αυτό το ζήτημα των 

αντιθέσεων των εσωτερικών, που περιέχει και το χωροταξικό. 

Πολλές από αυτές τις αντιθέσεις τις ανέδειξε η Βάννα και θα 

συμφωνήσω, παρότι είμαι μέλος της ομάδας μελέτης. Αυτές 



   σελίς 41           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

όμως οι αντιθέσεις θα πρέπει να σκεφτούμε από πού ξεκινάνε. 

Ξεκινάνε από ένα μεγάλο αριθμό συγκρουόμενων 

συμφερόντων, τόσο των τοπικών κοινωνιών που υπάρχουν 

στην Κρήτη και που πολλές φορές τις εκπροσωπούμε εμείς οι 

ίδιοι οι μηχανικοί, είτε αυτοί είναι το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης είτε 

της Ανατολικής είτε οι επιμέρους θα έλεγα τομεακά 

συμφέροντα τα οποία παίζονται σε πολλά επίπεδα. 

 Αυτό που έχει σημασία και πιστεύω ότι θα ήτανε και το 

μεγάλο κέρδος από όλη αυτή την κουβέντα, είναι να 

κατανοήσουμε ότι σίγουρα υπάρχει πίσω από τη συγκρότηση 

ενός χωροταξικού πάντα μια ιδεολογική κατεύθυνση, η οποία 

κρύβεται πολλές φορές έντεχνα όπως είπε πολύ εύστοχα η 

Βάννα. Όμως από την πλευρά των μελετητών υπάρχει κι ένα 

πολύ δεδομένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρηθεί. 

Καλώς ή κακώς – κατά την άποψή μου καλώς – πρέπει να 

έχουμε ένα περίγραμμα πάνω στο οποίο θα κινούμαστε. Δεν 

γίνεται ο καθένας να σχεδιάζει ή να προγραμματίζει μια τοπική 

ανάπτυξη με βάση μόνο τις ιδεολογίες του ή εν πάση 

περιπτώσει με βάση αυτά που νομίζει ότι είναι το ό,τι 

καλύτερο για τον τόπο. Σημασία έχει να βρίσκουμε κάθε φορά 

τον κοινό τόπο, πάνω στον οποίο θα κάνουμε κάποιες βασικές 

παροχές και θα προχωράμε παρακάτω. 

 Για μένα το όραμα όπως αναφέρθηκα και δεν είχε κάποιο 

σκωπτικό έτσι πνεύμα η παρατήρησή μου είναι να μπορούμε 

να βρίσκουμε κάθε φορά συντεταγμένα σαν τεχνικός κόσμος 

τουλάχιστον, ένα όραμα ανάπτυξης για το νησί.  Εγώ θεωρώ 

ότι δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή Ειρήνη και αυτό είναι και το 

μεγάλο πρόβλημα. Γι’ αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε 

και μια αν θέλετε συντεταγμένη άποψη και έρχεται ο καθένας 

και εκπροσωπεί είτε τις ιδεολογίες του είτε τις προσωπικές του 

απόψεις της στιγμής όπως διαμορφώνονται. 

 Κατά την άποψή μου αυτή η κουβέντα η οποία ανοίγει με 

το τωρινό χωροταξικό καλό είναι πάνω σε 5-10 βασικές αρχές 

που μπορεί να τις θέσουμε στην πορεία, να αρχίσει μια μεγάλη 

συζήτηση. Δεν θα διαφωνήσω ότι όλοι μας πρέπει να ζούμε σε 

μια Κρήτη έτσι όπως τη φανταζόμαστε, αλλά ο καθένας τη 
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φαντάζεται δυστυχώς διαφορετικά. Άλλος τη φαντάζεται με μια 

υπερανάπτυξη, άλλος με μια υπανάπτυξη, άλλος με τον τρόπο 

του εν πάση περιπτώσει ο καθένας. Αυτό που έχει σημασία 

είναι σαν τεχνικοί να καταφέρουμε – γιατί αυτός είναι και ο 

ρόλος μας  πιστεύω – να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε κάθε 

φορά αυτό το οποίο αποφασίζουμε να σχεδιάσουμε για την 

επόμενη 10ετία. Η Βάννα για παράδειγμα με την οποία έχω 

συνεργαστεί στην εκπόνηση τοπικών χωροταξικών ΓΠΣ και 

ΣΧΟΟΑΠ, παρότι διαφωνούσαμε πιθανώς σε πολλά ζητήματα 

τα οποία προκύπτανε, πάντα θυμάμαι ότι ερχότανε και 

υπερασπιζότανε αυτό που έπρεπε να είναι η νομιμότητα 

εκείνης της στιγμή. Κάτω από αυτό το πρίσμα θεωρώ ότι 

πρέπει να συνταχθούμε όλοι μας άσχετα με τις διαφωνίες μας 

και με τις διαφορές που πιθανόν να έχουμε για το πώς 

βλέπομε την ανάπτυξη στο νησί, αλλά να βρίσκουμε κάθε φορά 

τον κοινό τόπο τον οποίο θα τον υπερασπιζόμαστε, 

διαφορετικά θα βρισκόμαστε πάντα να υποστηρίζει ο καθένας 

έτσι με έναν απόλυτο τρόπο την άποψή του και να μην 

φτάνουμε πουθενά. 

 Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια έχει, δεν την εννοώ σαν 

θεσμός Περιφέρεια αλλά σαν ευρύτερη κοινωνική συγκρότηση 

και γεωγραφική συγκρότηση, έχει ανάγκη από έναν σχεδιασμό. 

Αυτός ο σχεδιασμός κατά την άποψή μας σαν ομάδα μελέτης 

υπηρετείται μέσα στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουμε από 

αυτό το χωροταξικό. Θα σας πω μόνο δύο πράγματα και 

τελειώνω, ότι περιλαμβάνει δύο βασικές ομάδες ή επίπεδα θα 

έλεγα σκέψης ο πυρήνας της συγκρότησής του, που το ένα 

έχει να κάνει με το περιβάλλον τις ενότητες τοπίων για όσους 

το έχουνε διαβάσει και που στέκεται Οδυσσέα, επειδή 

αναφέρθηκες ότι δεν μιλάει για την Ορεινή Κρήτη, δεν μιλάει 

για την ενδοχώρα, η συγκρότηση των ενοτήτων των τοπίων 

έχει ακριβώς αυτή τη σκέψη στον πυρήνα του. Ότι 

υπερασπίζεται την ενδοχώρα και ό,τι αυτό σημαίνει της 

Κρήτης, σαν ένα πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό, το οποίο 

μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο πλούτο, όχι σε επίπεδο 
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υλικού πλούτου, ό,τι σημαίνει και σε επίπεδο των άυλων αξιών 

που έχει το νησί. 

 Το ένα λοιπόν είναι αυτό και το άλλο είναι η συγκρότηση 

στις περιφερειακές ας το πούμε αναπτυξιακές ενότητες, μέσα 

από τις οποίες δίδει τη δυνατότητα στις επιμέρους 

γεωγραφικές ενότητες του νησιού κι όχι μόνο στις πόλεις και 

στον βόρειο άξονα, να αναπτύξουνε δικές τους πρωτοβουλίες 

μέσα από τις τοπικές κοινωνίες και τους συσχετισμούς που 

μπορεί να αναπτυχθούνε ανά περιοχές, ώστε να έχουμε μία 

αποκεντρωμένη ανάπτυξη. Μέσα από την οποία πιθανόν είναι 

και πολύ πιο εύκολο να περάσουνε πολιτικές προστασίας του 

περιβάλλοντος, των τοπικών πολιτιστικών πόρων, και ό,τι 

εμείς τουλάχιστον καμιά φορά εδώ που συζητάμε και αφ’ 

υψηλού θεωρούμε σαν ύψιστης αξίας του τόπου. 

 Από την άλλη όμως πέρα από αυτά μην ξεχνάτε – και 

τελειώνω εδώ – ότι υπάρχουν και οι αξίες τις οποίες 

υπηρετούνε κάποιοι άλλοι. Καμιά φορά αυτές οι αξίες 

ταυτίζονται με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και θα έλεγα με την 

πλειοψηφία του κόσμου των διαφόρων κοινωνιών διάσπαρτων 

στο νησί, που δυστυχώς δεν ξέρουμε εάν υπηρετούνε 

πραγματικά τις ανάγκες αυτές που εμείς υποστηρίζουμε εδώ 

μέσα. 

 Κλασσικό παράδειγμα θα σας πω τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουμε στην Ανατολική Κρήτη για παράδειγμα στην 

περιοχή της Σητείας τα θέματα των δρόμων, που πολύ σωστά 

έθιξες Βάννα. Τώρα δεν φτάνει ότι έχουμε ένα διευρωπαϊκό 

δίκτυο από την Παχιά Άμμο μέχρι τη Σητεία, τώρα θέλουν αυτό 

να συμπληρωθεί και από τα νότια.  

 Θέλω να πω ότι σε μια περιοχή η οποία… 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Να έρθει από τα νότια είναι πολύ πιο εύκολη η 

πρόσβαση και βέβαια πολύ φθηνότερη. 

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ:   Ωραία, είδατε λοιπόν αμέσως ότι αναδεικνύονται 

αυτά τα… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην διακόπτετε, άμα 

θέλετε… 

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ:   Δεν θα διαφωνήσω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε, συνάδελφε μετά, 

μετά άμα θέλεις να τοποθετηθείς, να ολοκληρώσει ο… 

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ:   Δεν θα διαφωνήσω, απλά αναδεικνύω με τι 

τρόπο πραγματικά και φαίνεται εμφανίζονται κάποια ζητήματα 

για τα οποία πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ και να δούμε 

το πώς θα τα εντάξουμε στο διάλογο τον οποίο ούτως ή άλλως 

πρέπει να αναπτύξουμε από εδώ και πέρα, γιατί μέχρι τώρα το 

επαναλαμβάνω δεν υπήρχε κουβέντα, δεν υπήρχε 

προβληματισμός, γιατί περνούσαμε όλοι μας πάρα πολύ καλά, 

δουλεύαμε έτσι όπως δουλεύαμε και το τι σήμαινε χωροταξία, 

τι σημαίνει για τη ζωή μας και το μέλλον αυτού του τόπου δεν 

το λαμβάναμε υπόψη. Αυτά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

Πετράκη και τώρα για ένα 10λεπτο ο συνάδελφος Χουρδάκης. 

 

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ:   Ήμουνα ο συντονιστής της ομάδας του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα πρέπει να πούμε ότι η δουλειά 

της ομάδας μελέτης προήλθε και από τη δουλειά που έκανε μια 

αντίστοιχη ομάδα εργασίας για το χωροταξικό που 

συγκροτήθηκε στον Άγιο Νικόλαο, όπου δουλέψαμε αρκετοί 

συνάδελφοι, εξαιρετικοί συνάδελφοι με την Αντιδήμαρχο 

υπεύθυνη γι’ αυτό κι ένα μέρος αυτής της δουλειάς 

αξιοποιήθηκε και στη δουλειά που κάναμε στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο. 

 Να πούμε ότι ο τρόπος εργασίας ήταν ότι πήραμε 

παράγραφο, παράγραφο την μελέτη του χωροταξικού και σε 

κάθε παράγραφο είχαμε δύο στήλες, ένα κουτάκι αριστερά η 

παράγραφος και στο δεξιά κουτάκι ήτανε οι παρατηρήσεις, 
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ώστε να μπορεί να αντιστοιχούν οι παρατηρήσεις στο κείμενο 

της μελέτης. 

 Σαν φιλοσοφία θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες 

αντιρρήσεις πάνω στη φιλοσοφία της μελέτης, οι οποίες έχουν 

εντοπιστεί από τις απόψεις που έχουμε εκφράσει διάφοροι 

φορείς, αυτοί οι 193 πόσοι είναι που έχουνε εκφράσει 

απόψεις. Έχουν εκφράσει κάποιες διαφωνίες που θα έλεγα ότι 

θα πρέπει να τις λάβει πολύ σοβαρά υπόψη το τελικό κείμενο. 

Εφόσον πλέον το τελικό κείμενο της μελέτης είναι όπως είπε 

και η μελετήτρια ευθύνη πλέον του Υπουργείου. Δεν είναι…, 

δεν αφορά πλέον αποκλειστικά την ομάδα μελέτης, είναι 

ευθύνη, είναι επιλογή του Υπουργείου. 

 Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές παρατηρήσεις για 

τις απόψεις που έχουν εκφραστεί, οι οποίες θα πρέπει να 

εξεταστούν με προσοχή. Και ενδεικτικά θα έλεγα μια που 

κοίταξα λίγο περισσότερο τις απόψεις που έχουν εκφραστεί 

από το Λασίθι, ότι υπήρξε μία μελέτη για τον χωροταξικό 

σχεδιασμό του νομού Λασιθίου πριν από μερικά χρόνια από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έγινε και παρουσίαση επιτόπου 

στον νομό Λασιθίου, όπου έλεγε ότι κάποια συγκριτικά 

πλεονεκτήματα έχει ο νομός Λασιθίου π.χ. και οι άλλοι νομοί, 

αλλά επειδή αναφερόμαστε σε αυτό, τα οποία είναι η ανάπτυξη 

της παραθεριστικής κατοικίας. Ήτανε ένα συγκριτικό 

πλεονέκτημα. 

 Αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο εννοούμε σε 

παραλιακούς χώρους, δεν γίνεται δεκτό από τη σημερινή 

χωροταξική μελέτη και το έχει παρατηρήσει και η Περιφέρεια, 

ότι κάποιο μέρος των παραθεριστικών π.χ. κατοικιών, λόγω 

του ότι είναι έτσι η αγορά, ότι αυτά ζητάει η αγορά τι να 

κάνουμε, θα πρέπει να μπορούν να αναπτυχθούν σε 

παραλιακές περιοχές. Η χωροταξική μελέτη λέει ότι – περίπου 

αν κάνω λάθος διορθώστε με – ότι καμία παραθεριστική 

κατοικία να μην γίνει σε παραλιακή περιοχή. Τώρα αυτό σε μια 

εποχή που λένε ότι πρέπει να γίνουνε επενδύσεις, πρέπει να 

κάνουμε…, για να ανακάμψει η οικονομία και να 

δημιουργηθούν θέσεις εργασίας κ.τ.λ., όταν έχουμε μια 
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περιοχή, μια οικονομική κατηγορία στην οποία έχουμε 

συγκριτικό πλεονέκτημα και το χωροταξικό απαγορεύει τη 

δραστηριότητα σε αυτή την κατηγορία, τότε έχω την εντύπωση 

ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση.  

 Βεβαίως δεν λέει κανείς ότι δεν θα λάβουμε υπόψη τις 

περιοχές που πρέπει να προστατεύονται. Οι περιοχές που 

πρέπει να προστατεύονται καθορίζονται με μεγάλη ακρίβεια θα 

έλεγα από τα υφιστάμενα γενικά πολεοδομικά σχέδια και 

ΣΧΟΟΑΠ και τα οποία είναι εγκεκριμένα. Και θα έλεγα ότι θα 

πρέπει η αντίληψη που…, η φιλοσοφία του χωροταξικού 

σχεδιασμού είναι να μην προσπαθήσει όπως νομίζω ότι το 

κάνει, κι αν έχετε αντίρρηση πέστε μου το. Προσπαθεί εκ των 

άνω να επιβάλλει συνολικά για όλη την Κρήτη, αυτά τα οποία 

είναι στο μυαλό των αιρετών και τα βλέπει λίγο απλοποιημένα. 

Δηλαδή την Κρήτη ένα τετράγωνο το οποίο έχει τέσσερις 

πλευρές, τη βόρεια πλευρά που είναι όλη κορεσμένη, την 

ανατολική και δυτική η οποία είναι ήπιας ανάπτυξης και δεν 

πρέπει να γίνει περίπου τίποτα και τη νότια πλευρά που κάνει 

ορισμένες ειδικές προτάσεις.  Δεν είναι τόσο απλά τα 

πράγματα, είναι πολύ πιο σύνθετα και η συνθετότητα αυτή 

εξετάζεται και εκφράζεται με τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και 

τα ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία έχουνε και μεγαλύτερη κανονιστική 

ισχύ.  

 Κι άλλο ένα σημείο στο οποίο διαφωνώ με τη φιλοσοφία 

της μελέτης, είναι ότι περίπου αγνοεί τις προτάσεις των 

γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των ΣΧΟΟΑΠ. Θεωρεί 

δηλαδή ότι…, το αναφέρει κιόλας ότι δεν κάνανε καλά τη 

δουλειά τους, δεν ακολουθήσανε το χωροταξικό του 2003. Εγώ 

έχω μια τελείως αντίθετη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι…, επειδή 

συμμετείχα και στις μελέτες αυτές, θεωρώ ότι ακολουθήσαμε 

σε όλες τις μελέτες ακριβώς αυτά που έλεγε το χωροταξικό του 

2003, δεν παρεκκλίναμε καθόλου από αυτά και βεβαίως σε 

συνεργασία με τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

οι οποίες είχανε και όλη την ευχέρεια να ελέγξουνε αν αυτά 

που προτείναμε και τελικά περάσανε ήτανε σύμφωνα με το 

χωροταξικό του 2003 ή όχι. Και εγώ θεωρώ ότι ήτανε σύμφωνα 
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και δεν είναι…, θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η αναφορά της 

μελέτης ότι δεν ικανοποιήθηκαν οι στόχοι του 2003. Νομίζω 

ότι σε μεγάλο βαθμό έχουνε…, είναι σύμφωνοι με τους 

στόχους αυτούς. 

 Δεν συμφωνώ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, 

αυτή τη στρατιωτική ιεραρχία των χωροταξικών σχεδίων. 

Θεωρώ ότι τα χωροταξικά σχέδια μικρότερου επιπέδου πρέπει 

να έχουνε μία ισότιμη μεταχείριση με τα χωροταξικά του 

ανώτερου επιπέδου και να έχουνε υπόψη ότι τα χωροταξικά 

σχέδια σε επίπεδο δήμων, έγιναν μετά από συζητήσεις με τους 

δήμους, υιοθέτησαν προτάσεις των δήμων και οι δήμοι 

αποδέχθηκαν προτάσεις για περιορισμούς και περιβαλλοντική 

προστασία, τις οποίες εγώ προσωπικά θεωρούσα ότι ήτανε 

απίθανο. Κι όμως τις αποδέχθηκαν διότι αντιλήφθηκαν ότι 

ήτανε προς το καλό της περιοχής. Δηλαδή δέχθηκαν ότι πάρα 

πολύ μεγάλες περιοχές των δήμων θα είναι προστατευόμενες 

και αδόμητες κι αν θέλετε να κάτσουμε να σας τα δείξουμε 

αυτά τα πράγματα, που βρίσκονται. Και νομίζω ότι αυτή 

πρέπει να είναι η βάση της προστασίας του περιβάλλοντος κι 

όχι να έρχεται το κάθε ειδικό χωροταξικό και να λέει ας πούμε 

το ειδικό χωροταξικό των ανεμογεννητριών, για το οποίο έχω 

να σας πω εγώ κι άλλα παρακάτω. Ότι θα βάζουμε…, αυτό 

λέει τώρα αν θέλετε διαβάστε το, παντού ανεμογεννήτριες σε 

όλες τις βουνοκορφές, ανεξαρτήτως του τι λένε τα υφιστάμενα 

χωροταξικά σχέδια. Και έχει μία διάταξη μέσα η οποία είναι 

εξωφρενική. Δηλαδή λέει ότι τα σχέδια των κατωτέρων 

επιπέδων, τα περιφερειακά δηλαδή τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ, 

δεν μπορούν να βάζουν επιπλέον περιορισμούς για να μην 

μπουν ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά κάπου. Δηλαδή 

δικτατορία ότι θα βάλουμε τις ανεμογεννήτριες και τα 

φωτοβολταϊκά όπου θέλουμε εμείς και δεν πάει να λένε τα 

υπόλοιπα σχέδια ό,τι θέλουν. Αυτός είναι ο περίφημος νόμος 

Μπιρμπίλη που ήτανε και υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος. Δηλαδή έτσι για να βλέπουμε ότι τέλος πάντων 

αν είναι οι τ ίτλοι και άλλη είναι η πραγματικότητα η οποία μας 

επιβάλλεται. 
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 Και αυτό δεν είναι ένα πράγμα το οποίο επισημαίνουμε 

ότι, μαζί με τις προτάσεις του χωροταξικού που πρέπει να 

κάνει για την αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, 

πρέπει να γίνει και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και ειδικά 

σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι εξωφρενικό. Δεν μπορεί να 

υφίσταται τέτοιο πράγμα. Όταν έχεις μία περιοχή 

προστατευόμενη, ένα βουνό που πρέπει να προστατευτεί, δεν 

μπορεί να σου έρχεται το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ και να 

λέει ότι δεν μπορείς να βάλεις επιπλέον περιορισμούς. Αυτό 

είναι τι να πω; Για να μην το χαρακτηρίσω και να αρχίσουμε να 

λέμε… 

 Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει το χωροταξικό να λάβει 

περισσότερο υπόψη αυτά τα οποία προτείνουν τα γενικά 

πολεοδομικά σχέδια και να δει και τις απόψεις που έχουν 

κατατεθεί στην Περιφέρεια, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι 

πάρα πολύ σοβαρές κι έχουνε βάση και μπορεί να 

βελτιώσουνε την πρόταση του χωροταξικού. 

 Τέλος μέσα στα πλαίσια της αλλαγής της νομοθεσίας που 

πρέπει να υπάρξει, είναι και το τι θα γίνει με το θέμα της 

δόμησης μέσα στις περιοχές που θεωρητικά επιτρέπεται η 

δόμηση. Εδώ έχομε την περίπτωση των οικισμών μέσα στους 

οποίους όπως τα έχουμε καταφέρει απαγορεύεται να κτίσεις. 

Δηλαδή άμα δεν έχει ένα οικόπεδο πρόσωπο σε υφιστάμενο 

κοινόχρηστο χώρο από παλιά, απαγορεύεται να κτίσεις και δεν 

επιτρέπεται και να ανοίξεις νέους κοινόχρηστους χώρους. Δεν 

επιτρέπεται να κάνεις σχεδιασμό, το Υπουργείο τα έχει 

καταφέρει έτσι και με αυτό το νόμο του ’14 τον Ιούνιο του ’14 

που ήτανε υποτίθεται η αλλαγή του χωροταξικού σχεδιασμού, 

μέχρι τότε υπήρχε τουλάχιστον είχαμε…, και τότε υπήρχε το 

πρόβλημα των σχεδίων πόλεων που δεν μπορούσα να γίνουνε 

διότι το Υπουργείο έκανε τέτοιες διαδικασίες που ήτανε 

τελείως απαγορευτικές, αλλά τουλάχιστον μέχρι τότε υπήρχε η 

δυνατότητα να εγκρίνονται τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και 

τα ΣΧΟΟΑΠ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κι έτσι 

προχώρησαν πάρα πολύ.  Με το νόμο αυτό τώρα πρέπει να 
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γίνουνε Προεδρικά Διατάγματα, οπότε γίνεται πολύ πιο 

δύσκολο και εμποδίζεται η διαδικασία αυτή. 

 Όσον αφορά τη διαδικασία της έγκρισης των σχεδίων 

πόλεων έγινε μάλλον χειρότερη, διότι οι μεν παλιές μελέτες 

εγκρίνονται με την παλιά διαδικασία που σημαίνει απαγόρευση 

δεν πρόκειται να εγκριθούν ποτέ. Αν θέλετε να το αναλύσουμε, 

δεν είναι ώρα του τώρα αλλά είναι απαγορευτική διαδικασία. 

Στις δε καινούριες μελέτες οι φωστήρες του Υπουργείου οι 

οποίοι κάνανε τη νομοθεσία, να μην αρχίσω τους 

χαρακτηρισμούς, πήγανε και βάλανε π.χ. τώρα αν είναι 

δυνατόν αυτό να είναι μεταρρύθμιση προς το καλύτερο, ότι ας 

πούμε πολεοδομικές μελέτες πρέπει να εγκρίνονται μαζί με τις 

πράξεις εφαρμογής. Δηλαδή ένας δήμος ο οποίος δεν έχει 

λεφτά, πρέπει να βρει λεφτά από το πουθενά, να αναθέσει και 

την πράξη εφαρμογής που κάνει τρεις φορές παραπάνω, για 

να εγκρίνει την πολεοδομική μελέτη. Αυτά είναι εξωφρενικά 

πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούνε αλλιώς δεν πάμε 

καθόλου καλά και να μου επιτρέψετε να μην είμαι καθόλου 

αισιόδοξος. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε συνάδελφε 

Χουρδάκη και τώρα αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις να περάσουμε 

σ’ ένα κατάλογο ομιλητών. Θέλεις κάποιος ή κάποια να 

ρωτήσει μέχρι τώρα;  Δεν βλέπω κάτι, οπότε ανοίγει ένας 

κατάλογος ομιλητών με πρώτο το συνάδελφο τον Ορφανό, 

Ορφανός, άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν; Και από 

αυτούς που έχουμε καλέσει από τους συλλόγους, ο 

συνάδελφος ο Μανώλης ο Φραγκιαδάκης, Χαμηλοθώρης, 

άλλος; ωραία, συνάδελφε Ορφανέ. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Ζήτησα το λόγο πρώτος γιατί και στην Περιφέρεια 

που συζητήθηκε το θέμα είμαστε η μοναδική παράταξη που 

διαφώνησε συνολικά σε όλη την επιχειρούμενη κυβερνητική 

σύνταξη του χωροταξικού, αλλά όταν συνολικά υπήρξαν και 

άλλες επιμέρους διαφωνίες, αλλά ήτανε επιμέρους διαφωνίες. 
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Αλλά και στη σημερινή συζήτηση έχω τη γνώμη ότι υπάρχουν 

πολλά κενά. 

 Καταρχάς μπορεί να λέει κανείς πολλά για το 

χωροταξικό, καλό είναι να προσπαθείς να εντοπίζεις την ουσία 

και νομίζω ότι κάπως στα πολλά λόγια χάθηκε λίγο η ουσία. 

Λέμε ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ενημερωτική, η σημερινή 

συζήτηση είναι ενημερωτική, έτσι ξεκίνησε η Ειρήνη, είναι 

ενημερωτική. Ο Γιώργης ο Πετράκη ανέφερε ότι είναι πολύ 

καλό το ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίζουν και οι μηχανικοί 

να συζητάνε αυτά τα ζητήματα και να μην είναι μόνο η 

συζήτηση μεταξύ δύο, τριών, πέντε, αλλά είναι γενικευμένη 

συζήτηση. Το γεγονός ότι έρχεται ενημερωτική η συζήτηση, 

δεν παραγνωρίζω το θετικό που ανέφερε ο Γιώργης, αλλά την 

ενημερωτική συζήτηση δείχνει ότι είναι αμέσως – αμέσως 

υποβαθμισμένη. Δεν θα καταλήξουμε δηλαδή σε κάποιας 

μορφής απόφαση που φυσικά δεν θα είναι δεσμευτική για την 

Κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι δεσμευτική για 

μας, θα λέει δηλαδή ότι εμείς έχουμε αυτή τη γνώμη, έτσι 

κουβέντα κάνουμε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Μπορούμε. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:  Πρότεινε το, δεν το πρότεινε η Ειρήνη πάντως. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εσύ που το προτείνεις… 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Εγώ θα προτείνω και κάτι άλλα γιατί εμένα δεν 

είναι ο καημός μου στη διαδικασία, ο καημός μας εμάς είναι 

στην ουσία των ζητημάτων, να δούμε την ουσία των 

ζητημάτων. 

 Να πω λοιπόν κι εγώ συγχαρητήρια, να ξεκινήσω από 

αυτό, γιατί θα αναφερθώ στην ουσία αλλά να πω και εγώ 

συγχαρητήρια σε όσους ασχολήθηκαν και νομίζω ότι θα 

αδικούσαμε το Γιώργη τον Πετράκη, αν δεν λέγαμε ότι είναι ο 

πρώτος που ασχολήθηκε, επειδή συμμετείχε και στην ομάδα 

μελέτης. Όχι δηλαδή την ομάδα εργασίας του Τεχνικού 
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Επιμελητηρίου και την έκφρασή γνώμης αλλά στην ομάδα 

μελέτης και δούλεψε περισσότερο από όλους. Δηλαδή μπορεί 

κάποιοι τις 500 σελίδες του χωροταξικού της πρώτης ή της 

δεύτερης φάσης να μην τις έχουν διαβάσει, αυτός τις έχει 

σίγουρα διαβάσει και τις έχει επεξεργαστεί, και οι  υπόλοιποι 

φυσικά που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας. 

 Να διευκρινίσω κάτι για το ίδιο το σχέδιο. Κάτι 

αναφέρθηκε ότι η ίδια η Κλουτσινιώτη η επικεφαλής της 

ομάδας μελέτης, είπε στο Περιφερειακό ότι δεν είναι πλέον το 

σχέδιο αυτό που εμφανίστηκε για συζήτηση στο Περιφερειακό 

η δουλειά της ομάδας μελέτης, αλλά είναι ένα κυβερνητικό 

σχέδιο μετά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις των Υπουργείων 

που προστέθηκαν στην πρώτη φάση της μελέτης και στη 

συνέχεια πάνω στο εξαρχής σφικτό θεσμικό πλαίσιο που 

υπήρχε και στο οποίο αναφέρθηκε ο Γιώργης. 

 Άρα δηλαδή εδώ έχουμε μια ομάδα μελέτης που της 

ανατέθηκε να συντάξει μια μελέτη με προδιαγραφές αυστηρές 

και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να πούμε ότι έβαλε δηλαδή 

τον επιστημονικό της εαυτό ή το μεράκι της ή τα οράματά της 

μέσα σε αυτή τη μελέτη, γιατί αναγκάστηκε να υλοποιήσει τις 

παραγγελίες του παραγγελιοδόχου, να το πω της Κυβέρνησης. 

Με αυτή την έννοια δηλαδή είναι κυβερνητικό σχέδιο. 

 Με την ευκαιρία να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι 

κατά τη γνώμη μου οι μελετητές μηχανικοί, αλλά και οι 

δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουνε σε κορυφές από το 

Υπουργείο που είπαμε μέχρι τα παρακάτω κυβερνητικά 

όργανα, όταν εκτελούν μια μελέτη, όταν κατά ανάθεση ή 

παραγγελία ή όταν δουλεύουν στην υπηρεσία τους, καλό είναι 

και ας λένε δεν μπορούν να κάνουνε αλλιώς, να λένε αυτά που 

τους υπαγορεύει η εξουσία, όταν όμως μιλάμε μεταξύ μας καλό 

είναι να μιλάμε πιο ανοιχτά και ελεύθερα, και με πιο καθαρό 

μάτι και κριτήριο και πιο ειλικρινά και να λέμε λοιπόν ορισμένα 

πράγματα με το όνομά τους. 

 Δεν θεωρώ ότι είναι αντίφαση ούτε είναι διχασμός 

συνείδησης το να πεις ότι ξέρεις ως μελετητής ή ως 

υπηρεσιακός εκεί είχα αυτή την άποψη αλλά η άποψή μου η 
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προσωπική είναι διαφορετική, δεν βλάπτει. Έτσι κι αλλιώς να 

πω κάτι για κάποιον που έχει μια προοδευτική άποψη, 

πολιτική άποψη επιβάλλεται να υπάρχει διχασμός συνείδησης. 

Επιβάλλεται, δεν μπορείς δηλαδή στο αποτέλεσμα μιας 

μελέτης που θα σου παραγγείλουνε και που θα συντάξεις για 

να ικανοποιηθεί αυτός που την παρήγγειλε να σε καλύπτει 

πλήρως, κι ας λέμε τη διαφωνία μας. Εκτός εάν δεν υπάρχει 

διαφωνία. Εκτός εάν δεν υπάρχει διαφωνία και υπάρχει 

πλήρης ταύτιση με τον παραγγελιοδόχο. 

 Με αυτή την παρατήρηση να πω ότι έχουμε ένα 

κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο θα γίνει Υπουργική Απόφαση με 

κάποιες τροποποιήσεις. Και έχουμε γύρω από αυτό το σχέδιο 

από την έναρξη της…, δεν θα πιάσω το 2003, από την έναρξη 

της μελέτης το 2012 με την ανάθεση και στην πρώτη και στη 

δεύτερη φάση, έχουμε ένα διάλογο με φορείς ο οποίος ήτανε 

προσχηματικός διάλογος. Στην ουσία δηλαδή παροτρύνθηκαν 

διάφοροι φορείς και διάφοροι επιστήμονες να λένε την άποψή 

τους και ο Δήμαρχοι. Αν βλέπατε στη συνεδρίαση του 

Περιφερειακού ήτανε η παρουσία – για μένα, δική μου κρίση 

αυτή και παίρνω και την πολιτική ευθύνη που τη λέω δηλαδή – 

παρουσία των Δημάρχων ήταν για γέλια. Ερχότανε ο κάθε 

Δήμαρχος εκεί πέρα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού και 

έλεγε δώσε και εμένα μπάρμπα με λίγα λόγια δηλαδή. Κι εμένα 

το χωριό μου ξέρω εγώ είναι ριγμένο, φτιάξε μο ένα δρόμο, 

φτιάξε μου ένα λιμάνι, φτιάξε μου κάτι τέτοιο. Σε αυτό το 

επίπεδο ήτανε ο διάλογος, η ποιότητα του διαλόγου από 

πλευράς Δημάρχων. 

 Προσχηματικός ήτανε ο διάλογος, δόθηκε η εντύπωση σε 

διάφορους φορείς ότι συμμετέχουνε και φυσικά η γνώμη τους 

θα γραφτεί στα παλαιότερα των υποδημάτων. 

 Κοιτάξτε να δείτε αυτό δεν είναι δική μου κρίση μόνο, το 

λέει και ο νόμος. Ο νόμος δηλαδή που αφορά την σύνταξη των 

13 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων. Τι λέει ο νόμος; Ότι 

το μοναδικό όργανο που θεσμοθετημένα θα παρθεί η γνώμη 

του κι αυτουνού να με συγχωρείτε να πω θα την γράψουν στα 

παλιά τους τα παπούτσια αν θέλει από την Κυβέρνηση οι 
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αρμόδιοι, εάν θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, είναι το 

Περιφερειακό Συμβούλιο. Κανενός άλλου φορέα η γνώμη 

θεσμοθετημένα δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε του Τεχνικού 

Επιμελητήριου, ούτε του δήμου Ηρακλείου, ούτε κανενός 

δήμου της Κρήτης, ούτε και των υπολοίπων 93 φορέων που 

συμμετείχανε στη διαβούλευση. Κανενός φορέα υποχρεωτικά η 

άποψη δεν παίρνεται υπόψη. Εδώ λέμε καλώς τώρα ας πούμε 

π.χ. το 90% των απόψεων της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ 

πάρθηκε υπόψη από την Περιφέρεια, εγώ σας λέω την 

Περιφέρεια ολόκληρη μπορεί η Κυβέρνηση να την γράψει στα 

παλαιότερα των υποδημάτων και να βγάλει μια άλλη 

Υπουργική Απόφαση. Και γιατί; Εδώ έχουμε και μια πρακτική 

απόδειξη αυτού που λέω τώρα, έτσι κι αλλιώς αναφέρθηκε ο 

συνάδελφος ο Χουρδάκης σε στρατιωτική πειθαρχία στην 

ιεραρχία των περιφερειακών χωροταξικών σε σχέση με το 

εθνικό που είναι υπερκείμενο έτσι δεν είναι; Το εθνικό 

χωροταξικό.  

Είχαμε μια τρανή απόδειξη μετά από τον πολύ μεγάλο 

διάλογο παράδειγμα στο ενεργειακό και στις ανεμογεννήτριες 

που έγινε σε όλη την Κρήτη και ειπώθηκαν και σωστά και 

σαχλαμάρες. Μετά από ένα πολύ μεγάλο διάλογο λοιπόν, 

ξαφνικά ήρθε η πρόταση της ΤΕΡΝΑ και της ΕΛΙΚΑ που 

ενδεχόμενα την έχετε ακούσει για κάποιες τεράστιες 

ανεμογεννήτριες 80 μέτρων ύψος, που θα τις βάνουνε όχι στις 

8 προτεινόμενες για θεσμοθέτηση περιοχές, αλλά όπου 

θέλανε. Και τότε φάνηκε καθαρά ότι η κουβέντα και ο 

διάλογος, η διαβούλευση ήτανε αέρας κοπανιστός και 

προσχηματικός με την έννοια ότι αν έχει μεγάλο δόντι η 

ΤΕΡΝΑ και η ΕΛΙΚΑ και μπορέσουν στην τελική θεσμοθέτηση 

του εθνικού χωροταξικού να περάσουν τη δικιά τους άποψη 

για την προτεινόμενη από αυτούς επένδυση, το Περιφερειακό 

θα πάει και όλος ο διάλογος που έγινε θα πάει στον αέρα. 

Τίποτα. 

Υπερκείμενο σου λέει είναι το εθνικό χωροταξικό, άρα 

κουβέντα να γίνεται. Έχουμε λοιπόν ένα κυβερνητικό 

νομοθέτημα και από την προηγούμενη και από την τωρινή, 
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τώρα η τωρινή ξέρω εγώ έχει είπε η Βάννα κάποιες…, σε κάνα 

– δυο σημεία τώρα δευτερεύοντα έχει κάποιες διαφωνίες. 

Ποιανού την πολιτική υλοποιούνε; Η πολιτική που υλοποιείται 

κάτι αναφέρθηκε για μνημονιακές δεσμεύσεις. Καλά αφήστε το 

2003 και τι είπε ο Καμπέλης, εντάξει ήτανε μια πειραματική 

προσπάθεια να ξεκινήσει ένας διάλογος γύρω από τα 

χωροταξικά ζητήματα, δηλαδή πού στο χώρο. Θα 

τοποθετηθούν διάφορες επενδυτικές δραστηριότητες εκείνων 

που είναι σε θέση να κάνουν επενδυτικές δραστηριότητες, 

αυτό είναι χωροταξία. Άρχισε το 2000 πειραματικά, τώρα είχε 

κάποιες μνημονιακές δεσμεύσεις.  

Ποιο είναι το όραμα αυτουνού του κυβερνητικού σχεδίου; 

Ποια είναι η πολιτική Ευρώπη 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  

Κάτι είπε ο Οδυσσέας, κάτι είπε δηλαδή για τις πολυεθνικές 

που σχεδιάζουνε και σε επίπεδο Ευρώπης, αυτό είναι το 

όραμα. Το όραμα είναι δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο να 

αποφασίζει τα πάντα, θα τους παρακαλάμε μάλιστα πότε τους 

Σαουδάραβες ελάτε να κάνετε λιμάνι του νότου, καλά θα 

βάλουμε ας πούμε και κάτι διατάξεις έτσι περιοριστικές και 

προστασίας του περιβάλλοντος, θα λέμε στους άλλους από το 

Κατάρ μέχρι τους Κινέζους ελάτε στο Καστέλλι, θα υπογράφει 

και η κυβέρνηση που πριν από δύο χρόνια ως αντιπολίτευση 

θεωρούσε προδοσία τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια να τα 

ιδιωτικοποιήσει. Θα έρχεται να τα ιδιωτικοποιεί και ούτε γάτα, 

ούτε ζημιά με ένα θράσος τεράστιο και με μια υποκρισία 

απέραντη, θα τα ιδιωτικοποιεί. Αυτοί λοιπόν θα κάνουνε 

κουμάντο. 

Από τη στιγμή που πολιτικά οι κυβερνώντες αποδέχονται 

και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί την πρωτοκαθεδρία, 

πυλώνας για την οποιαδήποτε ανάπτυξη, θα είναι το μεγάλο 

κεφάλαιο, τελείωσε. Τι καθόμαστε και συζητάμε όρους και 

διαλόγους και διαβουλεύσεις; Τους όρους θα τους επιβάλει ο 

επενδυτής. Του δίνεις μάλιστα εσύ τη μούρη για να σου 

επιβάλλει τους όρους. Εσύ που θεσμοθετείς υποτίθεται και 

διαβουλεύεσαι σε κρατικά, περιφερειακά, δημοτικά, κεντρικά 

όργανα εξουσίας. 
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Ο συνάδελφος ο Χουρδάκης ανέφερε ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα. Αλλά δυσκολευότανε να το καταλάβει, έτσι 

εξέφρασε την απορία. Λέει, είναι δυνατόν στην Κρήτη που 

είναι ένα νησί να απαγορεύεται η παραθεριστική κατοικία στις 

παραλίες; Ε; αυτό, την απορία δεν εξέφρασες; Ε, φυσικά και 

είναι δυνατόν. Τις παραλίες τις θέλει ελεύθερες η TUI, τις 

θέλουν ελεύθερες οι tour operators, οι μεγαλοξενοδόχοι των 

5άστρερων, διότι τώρα και τα μικρότερα των 4 αστέρων θα 

πάνε στην άκρη. Τις θέλουν λοιπόν ελεύθερες όπως θέλουν 

και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, δηλαδή να 

ξεκαθαρίσει το τοπίο από ελευθεροεπαγγελματίες μηχανικούς 

διότι έρχονται εταιρείες, να ξεκαθαρίσει κάθε επάγγελμα από 

την μικρομεσαία δραστηριότητα, να είναι ο κόσμος ο 

εργαζόμενος μισοάνεργος, μισοεργαζόμενος, να κάνουν οι 

μεγάλοι το χορό, αυτό θέλουνε. Τώρα θα κάθονται για την 

εκτός σχεδίου δόμηση τώρα να θέλει να γίνει μια μεγάλη 

επένδυση, δεν ξέρω που, στον κάμπο της Μεσαράς ή ας 

πούμε στον Ψηλορείτη επάνω και να κάθεται να τσακώνεται με 

τον κάθε ένα που θα έχει κτίσει 200 τετραγωνικά σε ένα 

τεσσάρων στρεμμάτων οικόπεδο; Να τελειώνουν αυτά τα 

πράγματα διότι εδώ έρχεται επέλαση μεγάλη. 

Γι’ αυτό είπα ότι ήτανε πειραματικοί αυτοί οι σχεδιασμοί 

προ 10ετίας, εδώ πάμε σε άγριες καταστάσεις μέχρι το 2020 κι 

αν προσπάθησε κάτι κατ’ εντολή του Υπουργείο προφανώς και 

της κυβέρνησης να κάνει ομάδα μελέτης, το είχε πει καθαρά 

και καλά τον έθεσε τον ορισμό, προσπαθούσε να βάλει τάξη σε 

αυτή την επέλαση των επενδύσεων που επίκεινται, να μην 

γίνει δηλαδή το μπάτε σκύλοι αλέστε, να υπάρχει μια τάξη. 

Αλλά τάξη να βάλεις ας πούμε σε αυτούς, δεν γίνεται; Τι τάξη 

θα βάλεις; Θα σου κάνουν όλους τους σχεδιασμούς 

κουρελόχαρτο. 

Κοιτάξτε, εκτός από αυτά που λέω περί ανάπτυξης, εδώ 

Τεχνικό Επιμελητήριο είμαστε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 

φοιτητής δηλαδή υπήρχε μια ωριμότητα πολιτική και λέγαμε 

εκτός από τα τεχνοκρατικά που μας έχουν κάνει κουρκούτι το 

μυαλό, λέγαμε και κάποιες πολιτικές παραμέτρους στις κρίσεις 
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μας. Δηλαδή π.χ. εκτός από τα αναπτυξιακά δεν το έχουμε 

αντιληφθεί ότι υπάρχει πόλεμος; Ότι τώρα γίνεται πόλεμος. 

Λέμε για τα παιδάκια που πνίγονται στο Αιγαίο, τα 

προσφυγόπουλα τα καημένα και οι βάρκες και τα φουσκωτά 

και τα τέτοια και να μαζέψουμε τρόφιμα και γάλατα και 

φιλανθρωπία. Δηλαδή δεν έχουμε αντιληφθεί ότι αυτά είναι 

θύματα πολέμου; Ότι δηλαδή στη Συρία γίνεται πόλεμος, ότι 

στη Λιβύη λέει οι τζιχαντιστές ετοιμάσανε στον κόλπο της 

Σύρτης, έχουνε καταλάβει 200 χιλιόμετρα, απέναντι από την 

Κρήτη δηλαδή και ετοιμάζονται αν αποτύχουνε, αν διαλύσουνε 

το ISIS στη Συρία που την βομβαρδίζουνε και οι Ρώσοι και οι 

Γάλλοι και οι πάντες μετά τον βομβαρδισμό του Μπατακλάν 

από τους ίδιους τους Γάλλους, γιατί αυτοί βάνουνε τις φωτιές, 

ετοιμάζονται λοιπόν να μεταφέρουν και στη Λιβύη το τέτοιος 

τους; Και μας διαφεύγει δηλαδή ότι η Κρήτη, λέμε το 

σταυροδρόμι τριών ηπείρων και τριών θαλασσών, μας 

διαφεύγει ότι είναι το πιο κοντινό κομμάτι τις Ελλάδας στη 

Μέση Ανατολή των πετρελαίων και των ενεργειακών δρόμων; 

Ότι ο πόλεμος είναι δίπλα μας κι εμείς καθόμαστε και 

συζητάμε τέτοια χωροταξικά ας πούμε χωρίς να ιδρώνει το 

αφτί μας; 

Οι σχεδιασμοί για την ενέργεια και πόσες 

ανεμογεννήτριες και με τι προϋποθέσεις και προδιαγραφές, 

φυσικά συμβαδίζουνε με την προχθεσινή διακήρυξη του 

Παρισιού που λέει ότι πρέπει να περάσουμε σε άλλες μορφές 

ενέργειες διότι ξέρω εγώ είναι απαράδεκτο τέλος πάντων που 

οδήγησε αυτή η ανάπτυξη σε δυο βαθμούς αύξησης της 

θερμοκρασίας του πλανήτη. Ναι αλλά μέχρι να φτάσομε εκεί 

πέρα στο χωροταξικό το ίδιο αποτυπώνεται ο σχεδιασμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων 

προηγούμενων και τωρινών. Όχι απλώς για θαλάσσια, 

υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά 

για υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου από 

το Ισραήλ στην Κρήτη, στην Κύπρο και στην Κρήτη και από 

‘κει και ύστερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, υποθαλάσσιους 

αγωγούς. Το αναφέρει και η ίδια η…, και γίνεται συζήτηση. Και 
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γι’ αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή γίνονται πόλεμοι και εμείς 

εδώ κομπάζουμε ότι η Κρήτη θα γίνει ενεργειακός κόμβος, 

γιατί κάπως έτσι χαρακτηρίζεται από τις κυβερνήσεις και 

φυσικά αποτυπώθηκε στη μελέτη των χωροταξικών. 

Εδώ δεν είναι φυσικά να πούμε ότι είναι κανείς αντίθετος 

ότι πρέπει να πάμε σε ήπιες μορφές ενέργειας ή ότι ξέρω εγώ 

πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους υδρογονάνθρακες, αλλά 

ποιος θα κάνει κουμάντο σε όλα αυτά και κατά πόσο εάν κάνει 

κουμάντο το μονοπωλιακό κεφάλαιο και ο κάθε Κοπελούζους 

αυτά θα είναι προς όφελος του Νομού της Κρήτης; Το 

προσπερνώ. 

Στον τουρισμό, υπάρχουν βέβαια μεγάλες αντιθέσεις… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ολοκληρώσεις 

συνάδελφε. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Να τελειώσω. 

 Τα κεφάλαια αυτά που έχουν επενδύσει και που 

σκοπεύουν να επενδύσουνε δεν θέλουν ανεμογεννήτριες 

απέναντί τους γιατί χαλάνε και το τοπίο και από την άλλη 

μεριά δεν θέλουν και ιχθυοκαλλιέργειες από δίπλα από το 

ξενοδοχείο γιατί βρωμίζουν τη θάλασσα και δεν θα πάρει 

γαλάζια σημαία. Υπάρχουν αντιθέσεις συμφερόντων και πολύ 

σωστά το είπε ο Γιώργος ο Πετράκης, υπάρχουν τεράστιες 

αντιθέσεις συμφερόντων και ντόπιων και ξένων γύρω από 

τέτοια ζητήματα χωροθέτησης των επενδυτικών 

δραστηριοτήτων για τα επόμενα χρόνια και θα γίνουν 

συγκρούσεις.  

 Η αγροτική παραγωγή θα είναι ένα θύμα τέτοιων 

συγκρούσεων. Φυσικά να μην αγνοούμε ότι εκείνο που 

ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εφαρμογή της κοινής 

αγροτικής πολιτικής, είναι η προώθηση της επιχειρηματικής 

γεωργίας. Δεν την ενδιαφέρουν τα προϊόντα, δεν την 

ενδιαφέρουν οι αγρότες, την ενδιαφέρουν να έχουμε μεγάλες 

επιχειρήσεις. Πρόσφατα η Περιφέρεια η οποία συζήτησε το 

σχέδιο βράβευσε ανάμεσα στους 30 καλύτερους αγρότες της 
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Κρήτης την CRETA FARM. Τέτοιους αγρότες θέλει, η 

Περιφέρεια αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάπτυξη την 

οποία εμείς καθόμαστε και ακούμε τους τεχνοκρατικούς όρους 

και ανοίγει το στόμα μας. 

 Για το οικιστικό, να μου επιτρέψετε και δεν είναι κριτική 

στην ομάδα μελέτης, δεν δίνει μεγάλη σημασία αυτό το 

χωροταξικό. Κάνει κάποιες προτάσεις, αντιλαμβανόμενη ίσως 

η ομάδα εργασίας ότι εδώ είναι σχεδιασμοί οι οποίοι θα 

υποταχτούνε σε γενικότερες κατευθύνσεις. Και θα μου 

επιτρέψετε να πω πάλι, δεν είναι κριτική προς την ομάδα 

μελέτης, αντιλαμβάνομαι ότι διαφορετικές οι προδιαγραφές και 

οι προτεραιότητες από την κυβέρνηση. Είναι εντελώς 

υποβαθμισμένα μέσα σε αυτό το χωροταξικό η χωροθέτηση 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η παιδεία, 

όπως είναι η υγεία. Θεωρούμε δεδομένο δηλαδή ότι το 

σύστημα της υγείας που υπάρχει στην Κρήτη εντάξει δεν 

χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Ή ξέρω εγώ γίνονται 

κάποιες αναφορές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης για 

να γίνεται χωροθέτηση των διάφορων σχολικών μονάδων. 

Είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένη η σημασία που δίνεται. 

 Το λέω αυτό για να πω ότι, όταν από την πλευρά της 

κυβέρνησης και της εξουσίας η προτεραιότητα είναι το μεγάλο 

κεφάλαιο θα καθορίσει τα πάντα, είναι συνέπεια, λογική 

συνέπεια κάποια άλλα ζητήματα να περνάνε σε δεύτερη μοίρα. 

 Η γνώμη μου και η γνώμη μας και στην Περιφέρεια που 

το καταψηφίσαμε. Είναι ότι θα έπρεπε να εκφραστεί ένα 

καθαρό όχι σε αυτό το κυβερνητικό χωροταξικό σχέδιο που 

υλοποιεί τους οικονομικούς και τους πολιτικούς σχεδιασμούς 

του κεφαλαίου, με όργανα τη μια ή την άλλη κυβέρνηση, την 

μια ή την άλλη περιφέρεια, τον ένα ή τον άλλο Δήμαρχο. 

 Κατά τη γνώμη μας επίσης αυτό το όχι συνδέεται με το 

ότι θα πρέπει να αποτραπεί η προσπάθεια που γίνεται μέσα 

από τέτοιες συζητήσεις, να εθιστεί ο λαός, να εθιστούν και οι 

μηχανικοί, να συνηθίσουνε δηλαδή στην ιδέα ότι ξέρεις αυτά τα 

δύσκολα τεχνικά, τα σύνθετα τεχνικά ζητήματα δεν είναι να τα 

συζητάνε όλοι, είναι να τα συζητάνε κάποιοι ειδικοί και πίσω 
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από αυτό τον μανδύα του ειδικού να τα συζητάνε οι επενδυτές. 

Και μας είναι της μοίρας μας γραπτό είτε να υφιστάμεθα τις 

αντιθέσεις που καμιά φορά δεν τις καταλαβαίνουμε κιόλας γιατί 

ισχύει τούτο και δεν ισχύει το άλλο, γιατί ας πούμε δίνεται 

αυτή η τεχνική λύση και δεν δίνεται μια άλλη τεχνική λύση που 

υποτάσσονται όμως σε συμφέροντα. Και δυσκολευόμαστε να 

τα καταλάβουμε. Να εθιστεί λοιπόν ο λαός ότι αυτά τα θέματα 

κοιτάξτε, έτσι είναι. Τι είπε ο συνάδελφος ο Χουρδάκης προς 

το τέλος, έχω μια μεγάλη απογοήτευση.  Ε ναι άμα όμως λέω 

εγώ, είναι πολύ δικαιολογημένη απογοήτευση την οποία 

εκφράζει, ούτε σχέδια πόλεων λέει δεν θα έχουμε. Όταν 

υπάρχει ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο που κατοχυρώνει τα 

συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και βουλώνει στόματα 

πίσω από κάποιους προσχηματικούς διαλόγους, να λέμε μπλα 

– μπλα δηλαδή χωρίς να λέμε τίποτα, τέτοιους διαλόγους, ε, 

βέβαια πώς να μην απογοητεύεσαι; 

 Κατά τη γνώμη μας οι εργαζόμενοι της Κρήτης και ο λαός 

και οι εργαζόμενοι μηχανικοί όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε 

ότι η κυβέρνηση είναι μέρος του προβλήματος που το 

δημιουργεί το κεφάλαιο. Ότι η Περιφέρεια είναι μέρος του 

προβλήματος, ότι η τοπική διοίκηση είναι μέρος του 

προβλήματος, θα έλεγα ότι και το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι 

μέρος του προβλήματος και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να 

αχρηστεύσουμε τέτοιου είδους κυβερνητικά σχέδια και της 

επεξεργασίας και της Περιφέρειας και της κυβέρνησης και του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

Ορφανό. 

 Στο βήμα ο συνάδελφος Φραγκιαδάκης, με την 

παράκληση να μην υπερβεί το 10λεπτο. 

 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ:   Καλησπέρα συνάδελφοι, θα στεναχωρήσω 

λίγο το συνάδελφο τον Ορφανό, γιατί συνέχεια μας λένε αυτά 

τα πράγματα, πολύ καλά όλα τα υπόλοιπα, αλλά μόνο ο 

καπιταλισμός παράγει πλούτο συνάδελφοι κι αν κάποιος πει 
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να το αμφισβητήσει  να το αμφισβητήσει. Και η 

σοσιαλδημοκρατία μπορεί να βοηθήσει μετά στην κατανομή 

του πλούτου σε μια κοινωνία και ειδικά η σοσιαλδημοκρατία 

επειδή στον τίτλο της τη λέξη δημοκρατία χωράει τον άλλο 

πολίτη που δεν ανήκει σε αυτή, μπορεί να συγχωρέσει τον 

άλλο, να χωρέσουν δηλαδή στον ίδιο χώρο. Να εναλλάσσονται 

στην κυβέρνηση με την κεντροδεξιά κ.τ.λ., αυτό. 

 Τώρα και επειδή μπαίνουνε συνέχεια αυτά τα θέματα, τι 

μας διαφοροποιεί εμάς ας πούμε σαν παράταξη από την 

αριστερά; Αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς είναι ότι πρέπει 

να δίνουμε στους πολίτες ίσες ευκαιρίες στην αρχή της ζωής 

τους και να καταλήξουμε εκεί που τους οδηγούν οι δυνάμεις 

τους. Από εκεί και πέρα να υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο 

προστασίας που να καλύπτει αυτούς οι οποίοι δεν τα 

καταφέρνουν.  Ενώ οι αριστεροί θέλουνε να είναι ίσοι στην 

κατάληξη της διαδρομής τους, αυτό είναι η διαφορά μας. Το 

οποίο νομίζω στην Ελλάδα και ειδικά εμείς τα Επιμελητήρια τα 

Τεχνικά, μπορούμε να το συζητάμε και να το λύνουμε και να 

δίνουμε…  (αλλαγή κασέτας) 

 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ:   …να περάσει στο κράτος για να γίνει το 

κράτος σύγχρονο, όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

 Οι παλιοί λαοί ήταν λαοί που αφήνονταν στη μοίρα τους, 

όσοι δεν μπήκαν στο μεγάλο διακύβευμα να εκσυγχρονιστούν. 

Με καινούριο κράτος. Όταν όμως αυτό και πρέπει να ξέρεις 

εάν αυτό το ποιος είναι και τι θέλει είναι περίκλειστο, δηλαδή 

είναι στο χωριό σου υπάρχει πρόβλημα. Εάν αποφασίσεις να 

δεις και το διπλανό χωριό, τότε αρχίζει να λύνεται το 

πρόβλημα. Όταν όμως αυτό το ποιος είμαι και το τι θέλω αντί 

να έχει να κάνει σε αναφορά με το στενό περιβάλλον, αρχίζει 

να περιλαμβάνει τον άλλο, τότε το εγώ δυναμώνει, 

ωριμάζοντας και δεν μένει σαν του μικρού παιδιού που θέλει 

μόνο να θηλάσει. Ξεκινάει και τελειώνει στον εαυτό του.  

 Οι λαοί όπως εμείς και της Μέσης Ανατολής που τραβάνε 

τώρα τόσα δεινά, όλα αυτά τα οποία τραβάνε, δεν έχουν 

περάσει το κατώφλι της νεοτερικότητας. Δεν έχει γίνει 
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αναγέννηση δηλαδή. Οπότε μόνο εχθρικά αντιμετωπίζουν τον 

άλλο. Αυτό όμως έχει ένα πρόβλημα, ότι δεν μπορούν ούτε 

μέσα τους να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ούτε με τους άλλους 

και γι ’  αυτό ζουν διχαστικά επί μονίμου βάσεως.  

 Και τώρα στο θέμα αυτό που μας απασχολεί, συμφωνώ 

με τους συναδέλφους που μιλήσανε, απλώς ήθελα να 

σημειώσω δυο πράγματα. Πρώτον ότι όσον αφορά τις ΑΠΕ θα 

ήθελα να πω ότι άκουσα τελευταία ας πούμε σε κάποια Μέσα 

Ενημέρωσης, ότι υπάρχει μια νέα μεγάλη ανακάλυψη στην 

Ελλάδα, όπου ένας φυσικός και ηλεκτρονικός μηχανικός, ο 

οποίος έφτιαχνε δηλαδή κεραίες τηλεοράσεων και 

ραδιοφώνων, κατάφερε να συντονίσει το μόριο του νερού με 

κάποιες υψηλές συχνότητες και να το διασπάσει. Και μάλιστα 

το είδαμε και την τηλεόραση και βάζει ας πούμε, ότι βγάζει 

από ένα τόσο κουτάκι και βγαίνει υδρογόνο και οξυγόνο 

διασπασμένο όπως είναι στην αναλογία του νερού και πάει 

μέσα σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσεως, βγάζει το 

ντεπόζιτο της βενζίνης και βάζει και δουλεύει κανονικότατα και 

δίνει και ένα 10% παραπάνω ισχύ. Τώρα αυτό πρέπει να το 

λάβουμε υπόψη μας κυρίως οι μηχανολόγοι να το δούμε. Γιατί 

αυτό το αποδέχεται η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το 

καλύπτει πλήρως, έτσι τουλάχιστον άκουσα. 

 Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το χωροταξικό στα όρια μιας 

πόλεως, ήθελα να σας πω ότι, αν λάβουμε υπόψη μας πως 

ξεκίνησε και πως συνδέεται αυτό με μία.., με την κοινωνική 

εξέλιξη, μπορούμε να θυμηθούμε λίγο ή να διαβάσουμε ότι 

στις αρχαίες πόλεις, στην κλασσική Ελλάδα από το 500 μ.χ. 

μέχρι το 700 μ.χ. υπήρχε ας πούμε στις πόλεις, υπήρχε η 

κεντρική πλατεία, υπήρχε το μέγαρο του διοικητή, υπήρχε το 

θέατρο, ο καθεδρικός ναός, υπήρχε μια ρυμοτομία, το 

γυμναστήριο, τα οποία έδιναν ένα μεγάλο δημόσιο χώρο. 

Αυτός ο δημόσιος χώρος ήτανε συνυφασμένος με τις ψυχές 

των πολιτών και με το δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτές οι πόλεις 

για κάποιους λόγους καταστράφηκαν στην ανατολική 

αυτοκρατορία τον 9ο αιώνα, τον 7ο αιώνα, τον 9ο αιώνα 

ξαναφτιαχτήκανε, άρχισαν να φτιάχνονται πάλι. Αλλά τότε πια 
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οι πόλεις αυτές φτιαχνότανε σαν στενοσόκακα, παλιομάγαζα, 

παλιόσπιτα, η παλιά πόλη είχε καταστραφεί δεν ξαναφτιάχτηκε 

και αυτό λοιπόν τελικά είναι ακόμη και σήμερα έτσι οι πόλεις 

της Ανατολής, που συνοδεύονται από απολυταρχικά 

καθεστώτα. 

 Όσον αφορά το όραμα και το νόημα, που πρέπει να δίνει 

η πόλη, ο άνθρωπος κάποτε ζούσε στη ζούγκλα όπου 

κυριαρχούσε η ανάγκη. Και το ισχυρό ζώο έτρωγε το αδύνατο. 

Κάποια στιγμή δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτή τη ζωή και 

αποφάσισε να φτιάξει τ ις πόλεις, γιατί η κάλυψη της ανάγκης 

δεν του ήτανε αρκετή και στη θέση της ανάγκης ήθελε να βάλει 

κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο ήτανε η ταυτότητα. Ο άνθρωπος 

λοιπόν μπήκε στην πόλη για να αποκτήσει ταυτότητα και 

κανόνες και νόμους. Όπου στην πόλη η κατεύθυνση που 

έπαιρνε που έπαιρνε ο άνθρωπος ήταν να γίνει 

ανθρωπινότερος, να γίνει πιο πνευματικό ον και σήμερα αυτό 

πρέπει να είναι το όραμα του πολίτης μιας πόλεως ή μιας 

χώρας και το νόημα που πρέπει να δίνει στη ζωή του η πόλη. 

Δηλαδή σε ένα βαθμό ο τρόπος δόμησης και χωροταξίας της 

πόλης διαμορφώνει ψυχές ανθρώπων. Και εάν έχουμε 

μεγάλους δημόσιους χώρους και φτιαγμένους με ρυμοτομία και 

άνεση και φυσικά να μην βλέπει ο άλλος τοίχο, να έχει θεά, 

αυτό διαμορφώνει και δημοκρατικούς ανθρώπους. 

 Απ’ ό,τι θυμάμαι επειδή είπατε για το λιμάνι του νότου, ο 

τότε Υπουργός ο κ. Κεφαλογιάννης έκανε μια σύμβαση με την 

Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία αποδίδει στη χώρα μας 

και σήμερα. Ο ίδιος έκανε και τον πλήρη φάκελο του λιμανιού 

του νότου, τον οποίο τότε δεν προχώρησε από διάφορες 

παρανοήσεις και φόβους των κατοίκων της περιοχής. Όμως 

δεν μπορούμε να κλειστούμε στη χώρα μας και να 

αναπτυχθούμε, αλλά πρέπει να παίξουμε σε παγκόσμιο 

επίπεδο μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παίζουμε και 

μες στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας εξέλιξης. 

 Σήμερα με τις ΑΠΕ που είπατε είδα ένα ωραίο επιχείρημα 

και δεν ξέρω κι εγώ το λόγο που το κάνουνε, στο ίντερνετ 

κάπου λέει στις ΗΠΑ σε μια πολιτεία, το επιχείρημα για να μην 
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τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά ήταν το εξής, ρουφούν τον 

ήλιο και μειώνεται η λιακάδα, αυτό δηλαδή μου είχε κάνει 

εντύπωση και πέρασε αυτό το επιχείρημα και δεν 

τοποθετήθηκαν. 

 Εγώ αυτά ήθελα να σας πω συνάδελφοι, ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε το 

συνάδελφοι Φραγκιαδάκη και σειρά έχει ο συνάδελφος 

Χαμηλοθώρης, ένα 10λεπτο το πολύ. 

 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, εγώ θα ξεκινήσω 

από τη διαπίστωση ότι όντως σε αυτό το χωροταξικό το 

κομμάτι του οικιστικού αποθέματος είναι ριγμένο. Το 

επισημάναμε, εγώ τουλάχιστον το επεσήμανα και στην 

παρουσίαση που έτυχε να παρακολουθήσω, στο λίγο που 

κατάφερα να το κάνω μια ανάγνωση και προσπάθησα όταν 

συζήτησα με τα μέλη της ομάδας να θέσω και αυτή την 

παράμετρο, ότι το οικιστικό απόθεμα που έχουμε είναι 

σημαντικό και μένει αναξιοποίητο. 

 Φοβούμαι ότι η λογική του σχεδιασμού του χωροταξικού 

έτσι όπως αναπτύχθηκε και υπάρχει από τον πόλεμο και μετά, 

στις μέρες μας αρχίζει να διαφοροποιείται, αρχίζει να μην έχει 

νόημα με τον τρόπο που είχε σε μια Ευρώπη που βγήκε από 

έναν πόλεμο. Και βλέπουμε ότι και οι νομοθετικές ρυθμίσεις 

που έχουν γίνει και για το χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και για 

τον πολεοδομικό σχεδιασμό, μας πάνε ολοταχώς πίσω από 

τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η έννοια της πολεοδομικής 

μελέτης στα σχέδια υπέπεσε στην έννοια του ρυμοτομικού 

σχεδίου ακριβώς με την ίδια διατύπωση, που το διατύπωση 

τότε ο Βενιζέλος. 

 Σήμερα έχουμε για άλλη μια φορά, αν αναλογιστούμε λίγο 

τις συνθήκες στις οποίες ζούμε, ζούμε μια δεύτερη 

Μικρασιατική Καταστροφή, γιατί από εκείνον τον τόπο 

έρχονται πάλι οι άνθρωποι για να βρουν τη σωτηρία εδώ. 

Επίσης βλέπουμε ότι τα σύνορα στο βορά φράζουν. Όταν 

έχουμε λοιπόν τρία εκατομμύρια ανθρώπους αντεπόρτας και 
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εγκλωβισμένους στη χώρα μας γιατί δεν τους θέλουν κάποιοι 

παραπάνω, 600.000 ανθρώπους μπορείτε να καταλάβετε ότι 

όσο μακριά κι αν είναι η Κρήτη, όσο μακριά αν ήτανε και το ’23 

η Κρήτη, θα απορροφήσει αυτόν τον κόσμο γιατί δεν θα έχει 

πουθενά αλλού να πάει και δεν θα μπορείς να τον διώξεις, δεν 

θα μπορείς να κάνεις τίποτα. 

 Πώς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε λοιπόν για το 

χωροταξικό θέλετε το εθνικό; Θέλετε να μιλήσουμε για 

πολεοδομικά σχέδια, για το οτιδήποτε, όταν στα δεδομένα 

αυτά βάλουμε τέτοια νούμερα, 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους οι 

οποίοι ξαφνικά βρίσκονται και προστίθενται στον πληθυσμό. 

Κάτι τέτοιο έγινε για παράδειγμα στο Ηράκλειο, το 1923 με την 

ανταλλαγή των πληθυσμών, αυξήθηκε ο πληθυσμός του 

Ηρακλείου σχεδόν ανήμερα κατά 35% από πρόσφυγες. 

Πιστεύετε ότι η κουλτούρα που έχουμε στην Κρήτη δεν έχει 

επηρεαστεί από αυτό; Πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει γύρω 

μας από την συρροή ανθρώπων δεν θα επηρεάσει κάθε έννοια 

σχεδιασμού; Και θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει 

αυτόν τον σχεδιασμό τον οποίο ακολουθούμε να μπει στην 

άκρη. Όσο αυστηρά κι αν αποφασίσουμε να τα 

θεσμοθετήσουμε. 

 Επίσης διαπιστώνουμε και βλέπουμε συνεχώς γύρω – 

γύρω ότι οι έννοιες των εθνικών κρατών έτσι όπως 

διαμορφώθηκαν αποδυναμώνονται. Αναδεικνύονται άλλες 

δυναμικές περιοχών, αναδεικνύονται περιπτώσεις όπου 

βλέπετε θέλουν να αυτονομηθούν άνθρωποι. Βλέπετε τι γίνεται 

στην Καταλονία και ενδεχομένως να βρισκόμαστε στο 

σταυροδρόμι να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας ένα 

διαφορετικό στάτους στην Ευρώπη που ξέρουμε από αυτό το 

οποίο κληρονομήσαμε. Σίγουρα έχουμε ένα διαφορετικό 

πλαίσιο με το οποίο σκεπτόμαστε, οι έννοιες του κοινωνικού 

κράτους, οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, οι έννοιες του 

κεντρικού σχεδιασμού οι οποίες εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη 

τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική τότε, τείνουν να 

αποδυναμώνονται. Τείνουν να αλλάζουν. 
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 Στον αντίποδα από αυτά εμφανίζονται εναλλακτικές 

μορφές και σχεδιασμού θα έλεγα, όπου έχουν στον πυρήνα 

τους τη δυναμική αντιμετώπιση στα πράγματα, κάτι που σε 

καμία περίπτωση και αυτό το χωροταξικό, όσο φιλότιμη 

προσπάθεια κι αν ήθελε να κάνει η ομάδα μελέτης, όσο 

φιλότιμες προσπάθειες κι αν θέλησε να κάνει και η ομάδα που 

συστήσαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο να κάνει παρατηρήσεις, 

τι περιμένουν; Αυτή  η στρατιωτική ιεραρχία του σχεδιασμού 

ανατρέπεται γιατί δεν μπορούν να εφαρμοστούν κάποια 

πράγματα ειδικά σε αυτή τη χώρα. Στη χώρα στην οποία ο 

κάθε άνθρωπος από μόνος του για το σπίτι του έχει άδεια, 

αδιαφορεί για το αν έχει σχέδιο, δεν το ακολουθεί. Στα 

πολεοδομικά μας σχέδια έχουμε σχέδια, αλλά θα τα κάνουμε 

όπως εμείς νομίζουμε και τέλος πάντων όπως έχει την 

αντίληψη ο Δήμαρχος, αλλά σχέδιο έχουμε. 

 Περιφερειακά χωροταξικά έχουμε, πράματα, θάματα 

έχομε, στα χαρτιά τα έχομε όλα, αλλά κάνουμε τελικά αυτό 

που θέλει ο καθένας. Και αυτό δεν είναι κάτι που ήρθε σήμερα, 

δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε σήμερα, είναι κάτι το οποίο 

το έχουμε χρόνια, είναι λίγο στο dna μας, γιατί έρχονταν από 

πάνω κάποιοι άνθρωποι και λέγανε πάρτε θα κάνετε αυτό γιατί 

έτσι πρέπει να γίνει και εκείνο και το άλλο. Και εδώ 

επιβάλλοντο.  

Αυτή όμως η κουλτούρα που μας διατρέχει δημιουργεί και 

τα προβλήματα τα οποία βρίσκουμε στο ότι δεν εφαρμόζεται ο 

σχεδιασμός. Έχουμε λοιπόν ένα περιβάλλον το οποίο 

δυναμιτίζει κάθε έννοια σχεδιασμού στο χώρο, από τη μια 

πλευρά των πιέσεων όσοι έχουν συμφέροντα να κάνουν αυτά 

που έχουν να κάνουν, οι οποίοι είτε έτσι είτε αλλιώς δεν τα 

κάνουν. Από την άλλη τη συσσώρευση πληθυσμού η οποία 

από μόνη της θα γίνει εκρηκτική, την αποδυνάμωση των 

ανθρώπων της διανόησης, των ανθρώπων που έχουν μάθει 

πέντε αράδες γράμματα από αυτή τη χώρα, οι οποίοι 

φυλλοροούν προς τα έξω. Τι μένει μετά για τον τόπο μας; 

Καλλιεργήσιμη γη, θα υπάρχουν πάρα πολλά χέρια τα οποία 

θα ψάχνουν δουλειά και η επόμενη μορφή που θα έχουμε αν 
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αναπτύξουμε θα είναι δυστυχώς να απασχολούνται άνθρωποι 

αυτοί στην ύπαιθρο γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. 

Τα χωριά μας θα ξανακατοικηθούν, ενδεχομένως δίπλα 

από τις εκκλησιές να ξαναδούμε τζαμιά, να δούμε πράγματα, 

σενάρια τα οποία δεν συζητούνται. Δεν συζητούνται ούτε στο 

Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν συζητούνται ούτε στην κοινωνία 

παραέξω, ούτε σε οποιοδήποτε φόρουμ ανθρώπων 

συζητήσουμε αυτά, γιατί στα έσιαζει η φοβέρα και τα πλάκωνε 

η σκλαβιά. Γιατί υπάρχει ο φόβος ο μέγας δυνάστης. 

Απέναντι σε αυτά αρχίζουν και αναπτύσσονται μορφές 

δυναμικού σχεδιασμού, οι οποίες έρχονται να κουμπώσουν με 

αυτό που είπε ο Οδυσσέας που μιλάει για αποανάπτυξη, η 

οποία όμως αποανάπτυξη δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη 

της την έννοια της μεγέθυνσης. Στην έννοια της μεγέθυνσης 

στην έννοια της μεγέθυνσης γιατί αυξανόμαστε οι άνθρωποι 

στον πλανήτη, αυξανόμαστε άνθρωποι που αναπαραγόμαστε, 

υπάρχουν, άρα μεγεθύνονται οι ανάγκες μας, άρα όταν θα 

συζητήσουμε για αποανάπτυξη θα πρέπει να δούμε τι μπορεί 

να σημαίνει αυτό. δεν μπορεί για παράδειγμα όταν κάπου 

μπορείς εσύ να έχεις ένα καλύτερο επίπεδο σχεδιασμού, 

μπορείς να κάνεις την καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων σε ένα 

τόπο με ένα εξειδικευμένο σχέδιο, αυτό το πράγμα να μην 

μπορεί να γίνεται. Αυτό στην πράξη θα καταργηθεί, στην 

πράξη θα καταπέσει.  

Οπότε όση συζήτηση κι αν κάνουμε και να συζητήσουμε 

για τα χωροταξικά για τις λεπτομέρειες τις τεχνικές που 

μπορούμε να τις συντάξουμε πάρα πολύ καλά και να βρούμε 

λύσεις, θα έρθουν τα πράγματα ως ορυμαγδούς και θα τα 

γκρεμίσουν και θα τα σωριάσουν και τελικά θα έχουμε να 

αντιμετωπίσουμε λύσεις ανάγκης, να φάνε οι άνθρωποι, να 

μην πεθαίνουν στους δρόμους, να έχουν μια στοιχειώδη 

περίθαλψη ώστε να μην έχουμε χολέρες και πανούκλες, γιατί 

αυτά θα είναι τα προβλήματα των επόμενων 20 ετών για 

τούτον εδώ τον τόπο, αν εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως 

φαίνεται να εξελίσσονται. Και σε αυτά πολύ λίγη σημασία θα 

έχει κάθε έννοια χωροταξικού σχεδιασμού όταν δεν λαμβάνει 



   σελίς 67           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

τέτοιου είδους παραμέτρους. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι αυτοί 

που θα φτιάξουν την 6η γενιά αυθαιρέτων, γιατί θα είναι η 

γενιά αυθαιρέτων που θα θέλουν να κατοικήσουν, να μην 

βρέχονται από τη βροχή. Είναι παντελώς αδιάφορο αυτό το 

κοινό των ανθρώπων, αυτά τα σύνολα των ανθρώπων για το 

αν υπάρχουν ξενοδοχεία, αν υπάρχουν εργοστάσια ή 

οτιδήποτε άλλο. Τους νοιάζει να μην βρέχονται και να μην 

κρυώνουν, τους νοιάζει να μπορούν να βάλουν ένα πιάτο φαΐ 

στο στόμα τους, να θρέψουν τα παιδιά τους και να 

προφυλαχτούν από το κακό που έρχεται, από το κακό που 

φύγανε, τον πόλεμο. 

Αυτά θα είναι τα πράγματα που θα απασχολούν τις 

επόμενες δύο δεκαετίες τουλάχιστον αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί 

έτσι όπως διαφαίνεται αυτοί οι άνθρωποι που είναι αντεπόρτας 

από την Τουρκία και έρχονται προς τα εδώ, έρχονται για να 

σωθούν από κάτι και προς τα επάνω τους κλείνουνε και 

φοβούμαι ότι θα μείνουν παγιδευμένοι εδώ και αυτή θα είναι 

μια πραγματικότητα για μας, που θα στιγματίσει τη ζωή μας 

για τον 21ο αιώνα. Όπως στιγμάτισε τη ζωή μας η 

Μικρασιατική Καταστροφή και η επιτροπή τόσο Ελλήνων πίσω 

στην πατρίδα, θα είναι και αυτοί, γιατί και αυτοί έρχονται για 

να βρουν μία νέα πατρίδα, γιατί η δικιά τους πατρίδα 

διαλύθηκε. 

Αυτά ήθελα να σας πω συνάδελφοι, με τη λογική να βάλω 

ένα προβληματισμό, τίποτα περισσότερο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε το συνάδελφο 

Κώστα Χαμηλοθώρη, έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών, 

δεν ξέρω αν θέλει κάποιος κι αν θέλετε να δευτερολογήσεις 

συναδέλφισσα. Πριν δευτερολογήσεις συναδέλφισσα Βρέντζου 

αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί έστω για λίγο, δεν βλέπω 

κάποιο ενδιαφέρον. Οπότε συναδέλφισσα Βρέντζου μπορείς να 

δευτερολογήσεις και να κλείσουμε αυτή την ενημερωτική 

σημερινή συζήτηση περί του περιφερειακού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασμού. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Νομίζω ότι σήμερα έγινε μια καλή κουβέντα σε 

σχέση με το χωροταξικό, βέβαια δεν μπορεί κανείς να κάνει 

μια ανάλυση εφ’ όλης της ύλης πάντα, όταν τουλάχιστον 

εισηγείται ένα θέμα. μπήκαν όμως πολλά ζητήματα που 

προφανώς συμφωνούμε, διότι όλα τα ζητήματα είναι πολιτικά, 

εννοείται, τ ίποτα δεν είναι μη πολιτικό και τίποτα δεν 

εντάσσεται στην ευρύτερη κοινωνία και στις κατευθύνσεις οι 

οποίες πολιτικά κάποιος θέλει να δώσει και σαφώς ένα 

χωροταξικό σχέδιο είναι ακόμα περισσότερο πολιτικά 

κατευθυνόμενο, διότι δίνει την…, θα πρέπει να εφαρμόσει αυτά 

που η κάθε Κυβέρνηση έχει στο μυαλό της. 

 Με αυτή την έννοια λοιπόν συμφωνώ και με όλα τα 

θέματα που μπήκανε και από τον Κώστα και από το Στέλιο σε 

σχέση με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού, προφανώς 

εκφράζουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, δεν είναι η μόνη φορά 

όμως και δεν είναι η μόνη νομοθεσία που δίνει αυτή την 

κατεύθυνση.  

 Σίγουρα έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολή εποχή, 

είμαστε πολλά χρόνια τώρα και συνεχίζουμε να μπαίνουμε με 

βάση και την καινούρια αυτή, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που 

δημιουργούνε επίσης οι κεντρικές πολιτικές σε άλλο επίπεδο 

πια και όχι σε επίπεδο χώρας, πολιτικές των πολέμων και των 

προσφύγων και κάποιοι κατευθύνουν αυτούς τους πολέμους, 

κάποιοι δημιουργούν αυτούς τους πολέμους, κάποιοι δεν 

θέλουν να τελειώσουν αυτοί οι πόλεμοι και κάποιοι έχουν ένα 

χάρτη και πάνε εκεί χαράζουνε σύνορα, κατευθύνσεις, ζωές. 

Χρόνια τώρα γίνεται αυτή η ιστορία και προφανώς όλα 

υπόκεινται σε αυτές τις κεντρικές κατευθύνσεις και η Ευρώπη 

χαράζει πολιτική και η Αμερική χαράζει πολιτική και η Ρωσία 

θέλει να έχει το ρόλο της και μέσα σε όλα αυτά είμαστε και 

εμείς. 

 Τι θα γίνει όντως δεν ξέρω αν τα επόμενα 20 χρόνια μας 

απασχολεί το χωροταξικό με αυτή την έννοια που εμείς το 

βάλαμε σήμερα. Μπορεί και όχι, μπορεί να μην εφαρμοστεί 

ποτέ και μπορεί οι εξελίξεις να είναι ραγδαίες. Αυτό που 

θέλομε εμείς είναι να δώσουμε μία κατεύθυνση και να 
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επικεντρώσουμε στο να γίνει μια ενημέρωση και το να ξέρει ο 

καθένας τι σημαίνει αυτό, εκεί δώσαμε τη βαρύτητα. Όλα τα 

άλλα προφανώς ισχύουν. 

 Θα ήθελα να πω ότι έτσι για…, επειδή θα ήθελα να 

ξεκαθαριστεί, εγώ διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά την 

πρόταση της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια έκανε τρεις, έκανε ένα 

εισηγητικό, έκανε μια εισήγηση για τις ΒΕ και έκανε και ένα 

πίνακα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Δεν θεωρώ ότι 

υιοθέτησε το 90% πάντως των προτάσεων των δικών μας. 

Αυτή είναι η άποψή μου, τη διάβασα πολύ αναλυτικά, έτσι 

απλώς ας μην το έχομε σίγουρο στο μυαλό μας, ας κάτσει ο 

καθένας να δει τ ι υπάρχει. 

 Έχω κάποιες έτσι αντιρρήσεις ας πούμε σε σχέση με 

αυτά που είπε και ο Αντώνης, σε σχέση έτσι όπως 

αντιμετωπίζεται η Κρήτη, τέσσερα σημεία, δεν θεωρώ ότι δεν 

υπάρχουν έτσι αυτές οι κατευθύνσεις, δίνεται πολύ μεγάλο 

βάρος και η δόμηση μέσα σε οικισμούς κ.τ.λ. υπάρχει. Δηλαδή 

δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιος αποκλεισμός όπως Αντώνη 

έβαλες σε σχέση με την παραθεριστική κατοικία. 

 Αλλά τώρα αυτά νομίζω ότι είναι δευτερεύοντα, εάν δεν 

αλλάξουν, όπως είπε η Βάννα, οι κατευθύνσεις που αυτή η 

Κυβέρνηση θέλει να δώσει και δεν θεωρώ ότι θα είναι ακόμα κι 

αν αλλάξουν θα υπάρχει μια τρομακτική αλλαγή, απ’ ό,τι 

φαίνεται υπάρχει πολλή κουβέντα σε σχέση με αυτό. Εάν δεν 

απεγκλωβιστούμε από τα ειδικά χωροταξικά με την 

κατεύθυνση που αυτή δίνεται, θεωρώ ότι θα κλείσουμε έχοντας 

ένα χωροταξικό ανεξάρτητα αν υλοποιηθεί ή εάν οι εξελίξεις 

τρέξουνε άσχημα, προφανώς όχι μόνο για μας αλλά για όλη 

την ευρύτερη περιοχή και τον κόσμος ενδεχομένως, τότε θα 

έχουμε και ένα κακό χωροταξικό.  

 Αυτό θέλω εγώ να, τουλάχιστον εγώ έτσι θεωρώ ότι στο 

μυαλό μου, από το διάβασμα, από την επαφή που είχα και από 

την εφαρμογή του μέχρι τώρα, ότι σίγουρα τα πράγματα δεν 

είναι αισιόδοξα, έτσι όπως τα βλέπουμε, αλλά αυτό δεν θα 

πρέπει να μας κάνει εμάς απαισιόδοξους. Δηλαδή θεωρώ ότι 

δεν θα πρέπει μένοντας στην ομπρέλα την κεντρική πολιτική 
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και συνδέοντας όλα τα θέματα με την κατεύθυνση που κάποιοι 

θέλουν να δώσουν, να απεμπολήσουμε το δικαίωμα μας να 

συμμετέχουμε, να αλλάζουμε όπου μπορούμε, ακόμα και αυτή 

την προσχηματική διαβούλευση όπως είπε ο Στέλιος που εγώ 

δεν θα διαφωνήσω. Η διαβούλευση ακόμα δεν έχει αποκτήσει 

την ουσία που πρέπει να αποκτήσει και την αξία που πρέπει 

να έχει σε μια κοινωνία. Είναι ένα βήμα όμως και θα πρέπει να 

το κερδίσουμε αυτό το βήμα, θα πρέπει με τη συμμετοχή μας 

και με την προσπάθειά μας να την κάνουμε πιο σημαντική και 

δεν θα πρέπει στο να είμαστε απαισιόδοξοι και στο να πούμε 

ότι έτσι είναι τα πράγματα, έχουν καθοριστεί κεντρικά, έτσι 

έχουν αποφασίσει οι μεγάλοι, έτσι έχει αποφασίσει η 

Κυβέρνηση και άρα δεν μπορεί να γίνει τ ίποτα. 

 Το να ψάχνουμε όλα τα θέματα, όπως χρόνια τώρα 

κάνουμε εμείς τουλάχιστον για το χωροταξικό. Στο να 

μπορούμε καταρχήν να τα γνωρίζουμε, γιατί είναι καταιγισμός 

πληροφορίας, καθημερινά είναι ακόμα η γνώση βίωμα αυτή τη 

στιγμή δεν προλαβαίνει κανείς να διαβάσει όλα αυτά που 

έρχονται. Στο να αντιδρούμε με όποιο τρόπο θεωρούμε, στο να 

μπούμε σε όποια διαβούλευση και να προσπαθήσουμε να την 

κάνουμε καλύτερη και να ενημερώσουμε και να…, όπως περνά 

από το χέρι μας με όποια μορφή μπορέσει και η κοινωνία να 

συνταχτεί και να κάνουμε την προσπάθειά μας, νομίζω ότι 

είναι το μόνο αισιόδοξο. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο 

δηλαδή πέρα από το ότι να είμαστε εδώ και να προσπαθούμε. 

Το τι αποτέλεσμα θα έχει δεν το ξέρω, αλλά τουλάχιστον θα 

είμαστε ενεργοί πολίτες, αυτό δηλαδή θεωρώ και το 

Επιμελητήριο οφείλει να είναι μπροστά στα πράγματα, να 

βάλει τέτοια θέματα. Ας μην βάλουμε όπως την προηγούμενη 

φορά που είχαμε μόνο τον προϋπολογισμό, γιατί δεν ήρθε 

αυτό που θέμα που μπήκε σήμερα από τον Κώστα; Συζήτηση ή 

και από όλους μας, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι η 

κατάσταση σήμερα, όλα τα ζητήματα που μπήκαν σήμερα που 

νομίζω έναν – έναν από εμάς μας αφορούν. Τα βλέπουμε, τα 

βλέπουμε στις τηλεοράσεις, τα βλέπουμε στο ίντερνετ, 

διαβάζουμε, ανησυχούμε, όλοι μας ανησυχούμε. 
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 Ας γίνει μια κοιτίδα λοιπόν συζήτησης και το 

Επιμελητήριο, πέρα από τα άλλα που θα συζητήσουμε τώρα, 

τα πιο πρακτικά, που είναι θέματα επιβίωσης και σε άλλο 

επίπεδο και να μπορέσουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες και να 

αλλάξουμε πράγματα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε τη 

συναδέλφισσα Βρέντζου, κρατάω το τελευταίο που είπε, να 

είμαστε ενεργοί πολίτες, ενεργοί μηχανικοί, αυτό μας μένει. 

 Ευχαριστούμε επίσης τα μέλη της ομάδας εργασίας που 

ήρθαν και μας ανέπτυξαν τις απόψεις και τις γνώσεις πάνω 

στα θέματα αυτά και εμείς από την πλευρά μας εδώ σαν 

Προεδρείο θεωρούμε ότι ήταν χρήσιμη αυτή η συζήτηση, 

τουλάχιστον για αμοιβαίο προβληματισμό.                                 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών - παράταση κατά 3 

μήνες τουλάχιστον της εξόφλησης των εισφορών του 2ου 

εξαμήνου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά από αυτό περνάμε στο 

7ο θέμα που μπήκε ως εκτός ημερησίας διάταξης, την 

παράταση στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του 2ου  

εξαμήνου του 2015. 

 Ζαχαρίας Ασσαριωτάκης, ποιος θέλει να το αναπτύξει;  

Ωραία κάνε μια σύντομη ανάλυση και αν θέλει να παρέμβει 

μετά και ο συνάδελφος ο Ξυλούρης ευχαρίστως. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Καλησπέρα κι από μένα, θα είμαι λίγο 

σύντομος. 

 Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Ελευθέρων 

Επαγγελματιών που έβαλαν ένα θέμα το οποίο δεν είχαμε 

πάρει χαμπάρι, ότι βγήκαν τα ασφαλιστήρια στις 12 Δεκέμβρη, 
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στις 10 Δεκέμβρη για την πληρωμή του β΄ εξαμήνου, με 

καταληκτική ημερομηνία 22 Δεκέμβρη.  

 Έχουμε λοιπόν μέσα σε 12 μέρες και λιγότερο από τρεις 

μήνες από την πληρωμή του πρώτου εξαμήνου, πάρα πολλοί 

μηχανικοί καλούνται να πληρώσουνε 6.000 ευρώ σε λιγότερο 

από τρεις μήνες και μέσα στις γιορτές και εντός 12ημέρου. 

 Γνωρίζουμε παράλληλα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουνε, 

μάλλον τι σημαίνει το να μην πληρώσεις. Όσοι συνάδελφοι 

έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση και τι σημαίνει ότι δεν πληρώνεις 

τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. γνωρίζουμε επίσης, 

υπάρχουν σχετικοί πίνακες, πόσοι συνάδελφοι δεν έχουν 

ασφαλιστική ενημερότητα αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε υπ’ 

αυτές τις συνθήκες πόσοι θα μείνουν μετά, από αυτό και μόνο 

το γεγονός. 

 Μπαίνει λοιπόν ένα θέμα, προφανώς παράτασης 

καταρχήν. Έχουμε πει πολλά για το ΤΣΜΕΔΕ, συμφωνούμε οι 

περισσότεροι θεωρώ στα βασικά κομμάτια, εδώ το αίτημα είναι 

τουλάχιστον τρίμηνη παράταση. Τουλάχιστον τρίμηνη 

παράταση.  

 Σήμερα το μεσημέρι κάναμε μία συνάντηση εδώ στο 

Τεχνικό Επιμελητήριο, ήταν ο Σύλλογος Ελευθέρων 

Επαγγελματιών που ουσιαστικά αυτός το ξεκίνησε, ο σύλλογος 

ο δικός μου, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων και με αυτή την 

ιδιότητα σας μιλάω και ο Σύλλογος Τοπογράφων και ήταν και ο 

Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και η Ειρήνη σωστά. 

Αυτό που αποφασίσαμε ο Σύλλογος Ελευθέρων 

Επαγγελματιών έχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ότι αν 

αυτό δεν γίνει πρότεινε το κλείσιμο του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ. 

Σε αυτή την πρόταση ο δικός μας σύλλογος Δευτέρα το βράδυ 

ομόφωνα αποφάσισε να κάνει το ίδιο. Συμφώνησε σε αυτή την 

πρόταση. Στη σημερινή συνεδρίαση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 

συμφώνησε και η Ειρήνη συμφώνησε σε αυτό, ο Σύλλογος 

Τοπογράφων δεν έχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, διότι 

ουσιαστικά έχουν την Κυριακή εκλογές, είναι σε μια φάση λίγο 

περίεργη.  Από τους υπόλοιπους συλλόγους δεν είχαμε 

παρουσία καταρχήν, αλλά δεν ξέρουμε την άποψή τους.  
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 Θεωρήσαμε λοιπόν λογικό εφόσον σήμερα είναι η 

Αντιπροσωπεία του τμήματος να πάρει απόφαση η 

Αντιπροσωπεία του τμήματος. Η πρόταση είναι ένα κείμενο 

σύντομο με το οποίο να ζητούμε την παράταση στην πληρωμή 

καταρχήν, εάν αυτό δεν γίνει να συμφωνήσει η Αντιπροσωπεία 

ότι θα κλείσει και ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ, συνέντευξη τύπου ακόμα 

και αύριο, κοινοποίηση αυτής της απόφασης και σε άλλα 

συλλογικά όργανα, συλλόγους, Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

κ.τ.λ. 

 Φτιάξαμε ένα κείμενο στα γρήγορα από το μεσημέρι και 

μετά, μπορώ να σας το διαβάσω εάν θέλετε, εάν δεν ενοχλεί, 

το οποίο φυσικά μπορεί να περιλάβει οποιαδήποτε 

παρατήρηση νομίζετε ότι πρέπει να προστεθεί ή οτιδήποτε 

άλλο. 

 Τα τελευταία χρόνια η εξόφληση των ασφαλιστικών μας 

εισφορών έχει γίνει δυσβάστακτη, τόσο λόγω της οικονομικής 

κρίσης που βιώνουμε όσο και λόγω της παράλογης αύξησης 

των εισφορών με το νόμο 3986 του ’11. 

 Η δραματική οικονομική καθίζηση, η τεράστια ανεργία 

κυρίως νέων επιστημόνων, η μαζική μετανάστευση κυρίως 

μηχανικών και γιατρών, η σχεδόν καθολική επέκταση της 

ελαστικοποίηση της μισθωτής εργασίας, μπλοκάκια, έχουν 

δημιουργήσει μεγάλες εισπρακτικές απώλειες στο ταμείο και 

ταυτόχρονα δυσβάστακτες οφειλές με τα τοκογλυφικά 

πρόστιμα, καθιστούν αδύνατη την αποπληρωμή τους, με 

συνέπεια τη συνεχή μαζική έξοδο από την ασφάλιση χιλιάδων 

συναδέλφων και τη συσσώρευση τεράστιων ποσών οφειλής, 

που δεν θα εισπραχτούν ποτέ από το ταμείο, δημιουργώντας 

ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. 

 Μια παρένθεση γι’ αυτό που λέμε εδώ τοκογλυφικά 

πρόστιμα, πρόσφατα, δηλαδή πριν από 2-3 μέρες το ΤΣΜΕΔΕ 

αποφάσισε την αύξηση ουσιαστικά του επιτοκίου στο 5,05% 

όπου γράφει ότι το μισό τοις εκατό είναι το επιτόκιο και το 

υπόλοιπο είναι καπέλο. 

 Έχουμε κατ’ επανάληψη πρώτον δηλώσει την αντίθεσή 

μας στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ζητώντας τη 
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μείωσή τους στο επίπεδο προ του ’92. Έχουμε κατ’ 

επανάληψη ζητήσει την κάλυψη υγείας όλων των συναδέλφων 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Έχουμε ζητήσει την κατάλυση 

του κέντρου του ΚΕΑΟ, είναι είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών 

και του νόμου για τις κατασχέσεις,  χωρίς να έχετε ενεργήσει 

στο ελάχιστο για τα παραπάνω. Και σαν να μην έφταναν όλα 

αυτά το ΤΣΜΕΔΕ ανάρτησε 10-12-15 τα ειδοποιητήρια 

πληρωμής του β΄ εξαμήνου του ’15 με ημερομηνία εξόφλησης 

εντός μόλις 12 ημερών, την περίοδο δηλαδή που είναι 

ιδιαίτερα βεβαρημένη και από άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. 

 Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξόφληση 

των ασφαλιστικών εισφορών πρώτου εξαμήνου ήτανε 30-9-15, 

δηλαδή σε λιγότερο από τρεις μήνες, έχουμε κληθεί να 

καταβάλουμε εισφορές έως και 6.000 ευρώ.  Η απόφασή σας 

αυτή θα οδηγήσει πλήθος συναδέλφων να καταστούν 

εκπρόθεσμοι και πολλοί θα χάσουν και τη ρύθμιση στην οποία 

έχουν ενταχθεί. 

 Επειδή οι ανοχές μας και οι αντοχές μας έχουν 

εξαντληθεί, ζητάμε την τρίμηνη τουλάχιστον παράταση 

εξόφλησης των εισφορών του β΄ εξαμήνου, διαφορετικά 

είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε στο κλείσιμο των 

γραφείων του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ στην περιοχή μας. 

 Αυτό είναι το κείμενο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, ευχαριστούμε 

Ζαχάρη Ασσαριωτάκη, συνάδελφε Ξυλούρη θέλεις να πεις κι 

εσύ τις… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει 

εκτός μικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καλά μετά, μετά, εντάξει. 

 Συνάδελφε Ξυλούρη έχεις το λόγο. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι καλησπέρα σας και χρόνια 

πολλά σε όλους. 
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 Ο Σύλλογος των Ελεύθερων Επαγγελματιών που 

εκπροσωπούμε εμείς εδώ, θα μου επιτρέψετε να σας πω δυο 

κουβέντες για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι το 

90% των μελών του ΤΕΕ. Χωρίς καμία υπερβολή, χωρίς καμία 

έτσι δόση, πού είναι ο Μανώλης έφυγε; Δεν είναι απλά ότι 

ζούμε σε πόλεμο, τώρα δεν έχουμε μόνο παράπλευρα θύματα, 

έχουμε επιτόπου, εν ψυχρώ εκτελέσεις. Οι εκτιμήσεις που 

κάνει ο σύλλογος μας που μπορεί να έχουμε κάποια αιτήματα 

κοινά αλλά έχουμε διαφορετική αφετηρία εμείς. Εμείς έχουμε 

κάνει επανειλημμένες συνεντεύξεις τύπου, επανειλημμένες 

έχουμε κάνει συνεδριάσεις, έχουμε καλέσει επανειλημμένα 

τους συλλόγους των ελευθέρων επαγγελματιών και το Τεχνικό 

Επιμελητήριο το οποίο απουσιάζει, λάμπει δια της απουσίας 

του, όπως και συγκεκριμένοι σύλλογοι που λείπουνε. Έχουμε 

δώσει αρκετές συνεντεύξεις τύπου κι έχουμε καταλήξει στο 

εξής συμπέρασμα, ότι ο πόλεμος παιδιά τώρα είναι ανοιχτός. 

 Επειδή δεν έχω εξουσιοδοτηθεί από συναδέλφους να 

μεταφέρω τα προβλήματα, γιατί μέχρι κατάθλιψη με πιάνει, 

πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή αυτά τα οποία 

λέγονται έξω, οι πληροφορίες που μου καταφθάνουν στο 

σύλλογο δηλαδή είναι απερίγραπτες, παιδιά είμαστε 

Αφγανιστάν το καταλαβαίνετε; Και από την άλλη, μέχρι και 

θύματα ανθρώπινα είχαμε τώρα τελευταία, αλλά δεν έχω 

εξουσιοδοτηθεί κάποια συνάδελφος έχασε το παιδί της γιατί 

δεν μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο. Όταν απευθυνθήκαμε 

στο ΤΣΜΕΔΕ αρνήθηκαν καν ν πάρουνε τηλέφωνο, δηλαδή 

μιλάμε για συμπεριφορά απαράδεκτη, για συμπεριφορά 

δηλαδή στυγνών πώς το λένε, τραπεζιτών, οι οποίοι μπροστά 

στο να εισπράξουνε δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Συγκεκριμένα 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΣΜΕΔΕ όταν του είπα 

στο δρόμο, μωρέ θα γεννήσει, μάλιστα μου λέει στο δρόμο να 

γεννήσει, αυτό πρέπει να πει ο νόμος. Επειδή είναι και άλλα 

πολλά περισσότερα τα οποία μου τα λένε οι συνάδελφοι γιατί 

νομίζουν ότι εμείς θα τους λύσουμε τα προβλήματα, η 

κατάσταση επειδή είναι τραγική εμείς έχουμε καταγγείλει και 

λέμε ότι τα προβλήματα αυτά πραγματικά που είναι πόλεμος 
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τα οποία εκτιμάμε ότι είναι απόρροια των πολιτικών που 

εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τις κυβερνήσεις με 

την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποκορύφωμα 

τα τελευταία χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης τα οποία έχουνε 

βάλει ταφόπλακα στην κυριολεξία της δουλειάς του μηχανικού. 

 Συνάδελφοι ξέρω πολλούς συναδέλφους που έχουν 

εισπράξει 20 ή 180 ευρώ το χρόνο, ξέρω συναδέλφους που 

είναι ζευγάρια που έχουν κλείσει τα γραφεία τους. Δεν θέλω να 

πάω στο συναισθηματικό τομέα, είναι ότι εμείς θεωρώ ότι σαν 

σύλλογος έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε σε αυτή τη 

λαίλαπα η οποία χειροτερεύει και σαν να μην έφτανε αυτό, 

δίνουμε συνεντεύξεις τύπου, σας είπα προχθές και 

καταγγέλλουμε τα στοιχεία αυτά και έχουμε ένα σωρό 

αιτήματα, τα οποία…, πρώτα απ’ όλα εμείς δεν δεχόμαστε, δεν 

ανεχόμαστε να υπάρχει συνάδελφος ανασφάλιστος. Και δεν το 

λέμε γιατί είμαστε καλοί χριστιανοί, γιατί λέμε ότι αν σήμερα 

δεν θα πληρώνει, δεν έχει να πληρώσει, του χρόνου που θα 

πάει να τα πληρώσει θα τα πληρώσει με τόκους. Άρα από τη 

στιγμή που θα τα πληρώσει θα πρέπει τουλάχιστον να έχει μια 

κάποια υπηρεσία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία. 

 Λέμε ότι θέλουμε γενναία και δραστική μείωση των 

εισφορών τουλάχιστον πριν του ’92. Εγώ θα έλεγα προσωπικά 

και προς τα κάτω δηλαδή, γιατί εδώ οι συνάδελφοι αδυνατούνε 

κυριολεκτικά, να πάνε στον οδοντίατρο που τρελαίνονται από 

τον πόνο. Μιλάμε για το πλιάτσικο που έχει γίνει, για τις 

κλεψιές που έχουνε κάνει σε συνεννόηση με της κυβερνήσεις 

και Προέδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Καταγγέλλουμε το 

Τεχνικό Επιμελητήριο που συνειδητά βάζει πλάτη για να 

υλοποιηθεί αυτή η πολιτική. 

 Και φτάσαμε τώρα με το αποκορύφωμα που μάθαμε 

προχθές ότι ζητάνε λόγω της ανακεφαλοποίησης, πώς την 

λένε μωρέ αυτή που κάνουν οι τράπεζες, που μαζώνουν τα 

λεφτά και η Παγκρήτια ζητάει, εδώ πέρα κ.τ.λ. όλοι, ζητάνε 

να…, μα τι ζητάνε ουσιαστικά σε δυο μήνες να πληρώσουμε 

όλα τα αυτά. Ε, αυτό ρε παιδιά δηλαδή ούτε οι Γερμανοί δεν το 

κάνουνε, πήραν το κατοχικό δάνειο αλλά αφήσανε κάτι τ ι, 
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τούτοι εδώ θα πάρουν και την ψυχή μας δηλαδή, είναι 

απίστευτοι. Είναι…, προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι 

είναι τραπεζίτες, δεν νομίζω να είναι κανείς από εδώ. Αλλά το 

θέμα είναι ότι εμείς τώρα πλέον επειδή μπαίνει στο δια ταύτα η 

επιβίωση των ανθρώπων, εμείς λοιπόν προτείνουμε σαν 

σύλλογος ότι…, όχι αν δεν το κάνομε εμείς προτείνουμε έτσι κι 

αλλιώς να κλείσει το Τεχνικό Επιμελητήριο και το ΤΣΜΕΔΕ και 

γιατί το λέμε αυτό; Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι αν 

κλείσει το ΤΣΜΕΔΕ θα λυθεί το πολιτικό ζήτημα και θα αλλάξει 

το κοινωνικό σύστημα κ.τ.λ., εμείς πιστεύουμε ότι αν δεν γίνει 

ένα κίνημα ρωμαλέο πραγματικά μαζικό και έξω από 

ιδεολογικές ή πολιτικές διαφορές και να συνταχθεί με το 

ευρύτερο κίνημα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όμως 

επειδή βλέπουμε ότι τους ενοχλεί, θα τους ενοχλήσει πάρα 

πολύ έστω και τα λεφτά που θα χάσουνε τον καιρό αυτό και 

από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από το ΤΣΜΕΔΕ, 

προτείνουμε λοιπόν με τα αιτήματα αυτά τα οποία είπε ο…, 

δεν το διάβασα γιατί δεν είχα τα γυαλιά, αλλά όλα αυτά τα 

αιτήματα που γράφουμε εδώ να πούμε ειρήσθω εν παρόδω, 

είναι ομόφωνα από όλους, δεν έχω ακούσει κανένας, 

τουλάχιστον στα χαρτιά να διαφωνούμε με τα αιτήματα. 

 Προτείνουμε λοιπόν να πάμε να κλείσουμε το ΤΣΜΕΔΕ, 

όσο πάει, δυο μήνες, τρεις μήνες, γιατί έτσι κι αλλιώς και που 

είναι ανοιχτό μόνο ζημιά μας κάνει, το ίδιο και το Τεχνικό 

Επιμελητήριο, θα τους ενοχλήσει. Και ταυτόχρονα πιστεύουμε 

ότι επειδή υπήρχε ένα θέμα με τους εργολάβους που λένε ότι 

έχουνε κάποια θέματα, να τους δώσουμε κάποιες μέρες δυο, 

τρεις, πέντε μέρες μέχρι να μπορέσουνε οι εργολάβοι τέλος 

πάντων να πάρουνε κάποιες εγγυητικές ή κάποια άλλα θέματα 

τεχνικά που δεν τα γνωρίζω. Ταυτόχρονα θα πρέπει με 

αφετηρία αυτό το πράγμα, θα πρέπει όλοι οι μηχανικοί, 

συνάδελφοι δεν έχουμε άλλο την πολυτέλεια να…, να 

ενταχθούμε στη λογική ότι θα πρέπει να αντισταθούμε κάθετα 

σε αυτή τη λογική. Δηλαδή το ότι αναφέρουμε εδώ πέρα ότι 

τόσα νέα παιδιά φεύγουνε για το εξωτερικό, τόσα νέα παιδιά 

δεν γράφονται καθόλου στο Τεχνικό Επιμελητήριο, τόσα 
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παιδιά πληρώνουν οι γονείς τους που δεν έχουνε να φάνε και 

πληρώνουν με τις συντάξεις των παππούδων, μου τα λένε 

συνάδελφοι εγώ δεν τα ξέρω. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουμε 

φτάσει, δεν πάει άλλο. 

 Άρα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει σαν μια 

ελάχιστη πρώτη κίνηση να κάνουμε αυτό το πράγμα και από 

‘κει και πέρα οι σύλλογοι να εντείνουν την πάλη τους, να 

οργανώσουνε την πάλη τους σε βάση ανατροπής αυτής της 

κατάστασης. Ειδάλλως – και κλείνω με αυτό – θεωρώ ότι δεν 

έχουμε καμία απολύτως τύχη σαν επαγγελματίες. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ευχαριστούμε συνάδελφε 

Ξυλούρη. 

 Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι συμφωνούμε 

όλοι, σε αυτό δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να τοποθετηθεί ή να 

ρωτήσει κάτι.  

 Ο συνάδελφος Μπάκιντας, για ερώτηση ή τοποθέτηση; 

 

ΣΧΙΝΑΣ:  Μια ερώτηση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία πάμε πρώτα σε 

ερωτήσεις, είναι κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει κάτι; 

Όχι, ο συνάδελφος Σχινάς ερώτηση, έλα στο βήμα όμως, στο 

βήμα, καταγράφονται αυτά, καλό είναι να γραφτεί στα 

πρακτικά. 

 

ΣΧΙΝΑΣ:   Βασικά στο Ζαχάρη που έκανε την εισήγηση, μία 

ερώτηση ενημέρωσης δεν είναι…, επειδή…, θυμάμαι ότι με το 

πολυνομοσχέδιο του ’13 ποιο ήτανε του ’14, προβλεπότανε ότι 

θα παρατεινότανε δύο χρόνια η διαδικασία κάλυψης 

ασφαλιστικών. Όποιος δεν ήτανε ασφαλιστικά ενήμερος θα 

είχε δυο χρόνια ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. Ισχύει αυτό σήμερα; 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Ισχύει; όχι. 
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ΣΧΙΝΑΣ:  Αυτό να δούμε γιατί αν είναι να το βάλουμε στα 

ζητήματα δηλαδή να είναι όχι μόνο… 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Υπάρχει στα αιτήματά μας. 

 

ΣΧΙΝΑΣ:  Ναι συζητάμε για το ψήφισμα τώρα. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Στο ψήφισμα μέσα, εγώ τουλάχιστον αυτά τα (…) 

που έχουμε κάνει βάζει το θέμα της κάλυψης. 

 

ΣΧΙΝΑΣ:   Ναι αλλά να το βάλουμε και πίσω στο τι ζητάμε άμα 

είναι, αυτό εννοώ. Απλά για ενημέρωση παιδιά… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μισό λεπτό συνάδελφε 

Γιάννη τι ακριβώς είπες; Να μπει τι; Επανέλαβε τι ακριβώς λες, 

τι να μπει; Έλα Γιάννη. Για μισό λεπτό. 

 

ΣΧΙΝΑΣ:   Σχετικά με αυτό είχανε κατεβάσει ένα νόμο το ’14 ο 

4254 ο οποίος έβαζε κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με τις 

εισφορές, δηλαδή βάζανε εισοδηματικά κριτήρια και κάποιος 

να μην χρωστάει πριν το ’11 και σε κάποιες περιπτώσεις, 

δηλαδή σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ουσιαστικά 

σφραγίζανε βιβλιάρια. Προσωπική μου, αυτό εξακολουθεί να 

ισχύει θεωρητικά ακόμα, απλά υπάρχουν πάμπολλες 

περιπτώσεις και πρόσφατα και εκτός από αυτή που εγώ την 

έμαθα για την περίπτωση εδώ στο Ηράκλειο, ουσιαστικά 

σήμερα έχει γίνει μια ενημέρωση στην προηγούμενη 

Διοικούσα, δεν είχαμε ιδέα γι’ αυτή την περίπτωση που 

ανέφερε ο συνάδελφος Ξυλούρης. Αλλά υπάρχουν αντίστοιχες 

περιπτώσεις και στην Αθήνα που υπάρχουν πλήθος 

συναδέλφων που θέλει, που χρωστάει και που χρωστάει και 

πριν το ’11 και παρόλο που τα εισοδηματικά κριτήρια τον 

καλύπτουν τα σημερινά δεν του σφραγίζουν το βιβλιάριο. 

Είχαν ανάγκη οι άνθρωποι να μπούνε στο νοσοκομείο για 

προγραμματισμένες εξετάσεις κ.τ.λ. 
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 Η εμπειρία έχει δείξει ότι όταν τους αφήνεις έχοντας αυτό 

το νόμο στα χέρια τους θα σου απαντήσουν όχι δεν σε βάζω 

γιατί είναι νόμος. Μιλάμε για ανάλγητη εφαρμογή νομοθεσίας, 

καλύπτεται ο άλλος πίσω από την ευθύνη την υπηρεσιακή τη 

δικιά του. Όσες φορές έχει γίνει ουσιαστικά παρεμβάσεις στα 

συμβούλια, στις Διοικούσες του ΤΣΜΕΔΕ για να σφραγιστούν 

βιβλιάρια, σφραγιζότανε με αυτό τον τρόπο. Και το λέω ας 

πούμε ότι δεν γίνεται με εφαρμογή της νομοθεσίας, η ανάγκη 

όμως είχε οδηγήσει ότι έχει δείξει το δρόμο πλέον εδώ που 

είμαστε. Αυτό συνδέεται με όλα τα προηγούμενα που είπαν. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα στο βήμα, συνάδελφε 

Ξυλούρη, ε, τ ι; 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Αυτή την διεκπεραίωση δηλαδή να πηγαίνομε να 

παρακαλάμε για το κάθε συνάδελφο… 

 

ΣΧΙΝΑΣ:  Η ερώτηση ήτανε ενημερωτική δεν ήτανε… 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Εγώ το ξέρω, αλλά με βάση τη νομοθεσία 

τελειώσανε όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Εάν δεν πληρώσεις δεν 

έχεις ούτε ένα δικαίωμα συνάδελφε, τελείωσε. Και πρέπει να 

πάμε να βρούμε τους συναδέλφους να τους παρακαλάμε και να 

το παίζουμε και καλοί από πάνω να μας κάνουνε και χάρες, 

αυτό είναι δηλαδή το θέμα, κάνουμε και τάματα στο Άγιο Όρος 

δηλαδή να βρούμε το δίκιο μας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τοποθετήσεις, Μπάκιντας, 

Ορφανός, άλλος; Χαρωνίτης, άλλος ή άλλη; Ξεκινάμε, 

συνάδελφε Μπάκιντα. Ένα 5λεπτάκι καλό είναι. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Καλησπέρα, ναι δεν θα μακρηγορήσω, μόνο να 

συμφωνήσω στις διαπιστώσεις που έγιναν από όλους, να πω 

δυο συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα αφορά την αύξηση των 

επιτοκίων από το ΤΣΜΕΔΕ που ειπώθηκε από το Ζαχαρία, 

αυτό νομίζω προβλέπεται από νόμο πρόσφατο και είναι στα 
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πλαίσιο της κατάργησης των μονομερών ενεργειών νομίζω σε 

εισαγωγικά το βάζω αυτό και το εφαρμόζει το ΤΣΜΕΔΕ και να 

πω ότι ως αποτέλεσμα έχει να στείλει μηνύματα, εμένα μου 

ήρθε μέιλ προσωπικά από το ΤΣΜΕΔΕ, για διακανονισμό που 

έχω αυτή τη στιγμή και να μου λέει ότι μεθαύριο που λήγει η 

δόση, δεν πρέπει να βάλω το ποσό αυτό που έχω πάγια 

εντολή στην τράπεζα, γιατί αλλιώς δεν σου κάνουν το 

διακανονισμό, αλλά πρέπει να πάω στην τράπεζα να αλλάξω 

την πάγια εντολή να βάλω συν 4,5 ευρώ.  

 

ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Είσαι τυχερός που σου ήρθε μήνυμα σε άλλους 

δεν πήγε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ακριβώς αυτό θέλω να πω εδώ, όπου λέει ο 

Μύρωνας, ότι εγώ σκάλισα τα μέιλ μου τώρα και το βρήκα 

αυτό. Άλλοι δεν έχουν δώσει μέιλ, σίγουρα πολλοί δεν θα 

ενημερωθούν γι’ αυτό. Ήδη από την πρώτη μέρα κάποιοι θα 

έχουν πεταχτεί εκτός διακανονισμών. Αν πεταχτείς αυτή τη 

στιγμή εκτός διακανονισμού χάνεις όχι μόνο τα ποσά των 

διακανονισμών, αλλά χάνεις και την τυχόν «ευνοϊκή» 

ασφαλιστική κατηγορία που έχεις επιλέξει τη χαμηλότερη και 

ξαφνικά γίνονται όλα αυτά απαιτητά, αυτό σημαίνει 

ταφόπλακα. Δεν μπορείς αν είσαι ένας μαχόμενος ελεύθερος 

επαγγελματίας, δεν μπορείς μια στιγμή να βρεις 5.000 ευρώ σε 

μια μέρα, σε μια βδομάδα, σε ένα μήνα, δεν μπορείς, γιατί 

αυτό γίνεται αυτόματα. 

 Δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν θα ενημερωθούν συνάδελφοι, 

ακόμα και από άγνοια δηλαδή γι’ αυτά τα 3 ευρώ της δόσης, 

θα πεταχτούν εκτός κι ίσως πρέπει σε αυτό, το λέω 

παράλληλα ή άσχετα με αυτό, ίσως πρέπει να ενημερώσουμε 

κι εμείς, να στείλει ίσως το ΤΕΕ θα πρότεινα ένα mas mail να 

ενημερώσει άμεσα, α, στείλατε, συγγνώμη δεν το… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Σήμερα το στείλαμε. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Α, ήρθε από το ΤΣΜΕΔΕ. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι ήρθε ανακοίνωση. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Τουλάχιστον δηλαδή έστω από άγνοια μην την 

πατήσουμε γι’ αυτά τα απαράδεκτα που γίνονται. Σκεφτείτε 

τώρα σε υφιστάμενους διακανονισμούς να σου λένε αλλάξαμε 

το επιτόκιο και η δόση σου θα είναι τόσο. 

 Και επί της εισήγησης τώρα, να πω στο δια ταύτα, που 

λέει επειδή οι ανοχές μας και οι αντοχές μας έχουν εξαντληθεί 

ζητάμε την τρίμηνη τουλάχιστον παράταση εξόφλησης των 

εισφορών του β΄ εξαμήνου, διαφορετικά είμαστε 

αποφασισμένοι να προβούμε στο κλείσιμο… Σε αυτό ως τελικό 

αίτημα δεν μπορεί να μην γίνεται μία αναφορά έστω. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 

μικροφώνου)…, έγινε παρεξήγηση εδώ τώρα, τα αιτήματα 

είχαμε πει ότι εμείς πάμε να το κλείσουμε διότι όχι μόνο γι’ 

αυτό για όλη την κατάσταση. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ωραία. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Δεν είναι δηλαδή άμα σε τελευταία ανάλυση μας 

πούνε, πιστεύω εγώ, ότι θα μας δώσουν μια παράταση, πού 

θα τα βρεις τα λεφτά δηλαδή; Πρέπει να είναι συγκεκριμένη. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Ακριβώς, θέλω να πω να παραπέμπει και στα 

μπροστινά.  

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Προφανώς. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Δηλαδή, δηλαδή, λοιπόν 

συνάδελφοι για να βάλουμε μια άκρη. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Ας έχει μια αναφορά στο τι…, δηλαδή αν σου 

δώσουν την τρίμηνη παράταση θα πεις ευχαριστούμε και γεια 

σας; Ε, αυτό, να παραπέμπει… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κώστα συγκεκριμένα. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:  Να παραπέμπει με κάποια φράση, να 

παραπέμπει στο ότι έχει εξαντληθεί, ζητάμε την τρίμηνη 

τουλάχιστον παράταση εξόφλησης των εισφορών του β΄ 

εξαμήνου, έως ότου λυθούν τα προβλήματα ή αλλάξει κάτι, 

κάτι πρέπει να πούμε εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να το 

αφήσουμε έτσι πάντως. Εδώ φαίνεται ότι ζητάμε μια τρίμηνη 

παράταση και είμαστε ευχαριστημένοι. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Όχι ρε παιδιά δεν είναι αυτό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν προχωράμε, 

Ορφανός. 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ:   Νομίζω πως πρέπει να συγχαρούμε τα δύο 

Διοικητικά Συμβούλια των Μηχανολόγων και των Ελεύθερων 

Επαγγελματιών για την πρωτοβουλία τους, και να 

συμφωνήσουμε με το περιεχόμενο της. Θέλω να κάνω μια 

παρατήρηση στα αιτήματα και μια παρατήρηση στις μορφές 

πάλης που προτείνονται. 

 Ως προς τα αιτήματα, σωστά μέσα στα αιτήματα θίγεται 

το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης, ότι δηλαδή αυτοί που 

είναι ανασφάλιστοι, συγγνώμη πριν τις παρατηρήσεις να 

προσθέσω το εξής, πολλές φορές μιλάμε για τους 

ανασφάλιστους ή για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν 

την παράταση κ.τ.λ. Ξεχνάμε συνήθως το πρόβλημα των νέων 

αποφοίτων των Πολυτεχνείων που πολλές φορές δεν 

γράφονται καν, ούτε στο ΤΕΕ, ούτε στο ΤΣΜΕΔΕ επειδή δεν 

μπορούν να πληρώσουνε. Κι αυτοί δεν έχουνε ακόμα 

αποκτήσει τη συνείδηση του μηχανικού, δηλαδή που πρέπει 

μέσα από τους φορείς τους όποιους, Επιμελητήριο ή 

συλλόγους κάπως να ασχοληθούνε με τα ζητήματα τους και 

μπαίνουνε, βγαίνουνε εκτός επαγγέλματος και εκτός σώματος 
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να το πω έτσι και εκτός συλλογικής νοοτροπίας κατευθείαν. 

Αυτή την επισήμανση. 

 Λοιπόν για την παρατήρηση, για το υγειονομικό, την 

υγειονομική περίθαλψη. Έχω τη γνώμη ότι προφανώς αν 

κάποιος δεν πληρώσει δεν μπορεί να στερείται την υγειονομική 

περίθαλψη, αλλά νομίζω ότι απ’ αφορμή το πρόβλημα που 

είναι οξύ, θα πρέπει λίγο να ξανασκεφτούμε πιο ριζικά, το ότι 

πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες ασφαλισμένοι και 

ανασφάλιστοι και όλων των ταμείων να έχουνε εξασφαλιστεί 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα ταμεία να περιοριστούν 

στη σύνταξη. Θα ανοίξει και συζήτηση το Γενάρη με τις 

υποχρεώσεις της κυβέρνησης με τα μνημόνια για το 

ασφαλιστικό. Συνήθως ό,τι κουβεντιάζεται το τελευταίο 

διάστημα και φαίνεται και προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι 

και οι νομοθετικές ανατροπές που θα γίνουνε, είναι για το 

συνταξιοδοτικό. Για την υγειονομική περίθαλψη δεν συζητάνε. 

 Εμείς νομίζω ότι πρέπει σε αντιπερισπασμό να ανοίξουμε 

θέμα ότι είναι υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει δωρεάν 

και υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλο το 

λαό ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης και ασφαλιστικής 

ενημερότητας, να το γενικεύσουμε. Κι αν θέλετε θα ήτανε και 

μια πρόταση που θα απάλλασσε από ένα βάρος και τα 

ασφαλιστικά ταμεία, τώρα που λέμε ότι δεν είναι βιώσιμα, που 

λένε ότι δεν είναι βιώσιμα χωρίς να λένε για ποιους λόγους, 

δεν θέλω κι εγώ να μπω στην ανάλυση. Αλλά νομίζω ότι 

πρέπει να βάλουμε αυτό το αίτημα. Υπάρχει αλλά με άλλη 

διατύπωση, εγώ λέω ότι πρέπει να απευθύνεται προς το 

κράτος κι όχι προς τα ταμεία, δεν είναι υποχρέωση του 

ταμείου να εξασφαλίσει ότι στα νοσοκομεία ή στην 

πρωτοβάθμια περίθαλψη θα μπορείς να έχεις δωρεάν και 

απεριόριστη πρόσβαση ανεξαρτήτως ασφαλιστικής 

κατάστασης, αυτό λέω εγώ, ότι πρέπει να ανοίξουμε ένα τέτοιο 

θέμα. Το βάνω με λίγο γενικότερη διάσταση και ισχύει για όλα 

τα ταμεία. 

 Ως προς τις μορφές πάλης, παίρνοντας υπόψη ότι τον 

Γενάρη θα ανοίξει γενικότερα το ασφαλιστικό και πάμε για 
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ενοποίηση ταμείων και ανατροπή της κοινωνικής ασφάλισης σε 

ιδιωτική βάση κ.τ.λ. και το ΤΣΜΕΔΕ δεν θα πάει αλλού, εκεί θα 

πάει και αυτό. 

 Έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει στις μορφές πάλης να 

πάρουμε υπόψη ότι θα χρειαστεί μια κλιμάκωση τέτοια που να 

εξασφαλίζει τη δυνατότητα συζήτησης με περισσότερους 

μηχανικούς, όχι μόνο ελεύθερους επαγγελματίες ή ξέρω εγώ 

μηχανολόγους, αλλά όλων των ειδικοτήτων. Και μεγαλύτερης 

συμμετοχής στις κινητοποιήσεις μαζί με το υπόλοιπο, τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους που κινητοποιούνται σε αυτή τη 

φάση. Και όχι σε διασπαστικές κινήσεις. Το λέω με τη σκέψη 

ότι, εάν πούμε καταλαμβάνουμε το ΤΕΕ, καταλαμβάνουμε το 

ΤΣΜΕΔΕ, έτσι όπως κατάλαβα στην πρόταση επ’ αόριστον, θα 

έχει το πιθανότερο την τύχη μια τέτοια κινητοποίηση να 

φυλλορροήσει πολύ σύντομα. Δηλαδή μπορεί να δείξει έναν 

ενθουσιασμό ή μια συμμετοχή ξέρω εγώ την πρώτη, δεύτερη, 

Τρίτη μετά θα φυλλορροήσει. Και δεν νομίζω ότι είναι προς το 

συμφέρον αυτών που θέλουν όντως να παλέψουνε κάποια 

ζητήματα, να επιλέγουνε και να προτείνουνε μορφές πάλης 

που θα φυλλορροήσουνε και κατά συνέπεια θα προκαλέσουνε 

απογοήτευση και δεν θα προετοιμάσουνε και το επόμενο βήμα, 

γιατί προφανώς αυτή είναι μια μάχη που δεν θα κριθεί σε ένα 

βήμα, θα έχει πολλά βήματα. Άρα πρέπει κάθε βήμα να 

προετοιμάζει και το επόμενο. 

 Θα μπορούσε λοιπόν να πούμε αντί για επ’ αόριστον, να 

πούμε πρώτον ότι να είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, 

μιας μέρας, δύο ημερών κι από και ύστερα να αφήσει την 

προοπτική των επαναλαμβανόμενων τέτοιων κινητοποιήσεων, 

είναι ανάλογο με τις εξελίξεις.  Και επίσης θα έλεγα το συνδέω 

και με αυτό που είπα για το υγειονομικό, να μην αφορά μόνο 

το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ, τα γραφεία του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ, 

σαν να είναι δηλαδή οι μοναδικοί, οι διοικήσεις τους οι 

μοναδικοί υπαίτιοι των όλων προβλημάτων γιατί δεν είναι. 

Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο πρέπει από τις μορφές πάλης να 

φανεί ότι υπάρχει και μια αιχμή προς την πλευρά της 
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κυβέρνησης η οποία υλοποιεί μια πολιτική συνολικότερη και 

στο ασφαλιστικό και στο θέμα της υγείας. 

 Άρα λέω τώρα, την Τρίτη ας πούμε έχει συνεδρίαση το 

Περιφερειακό Συμβούλιο, την Τρίτη δεν κάνουμε μια βόλτα 

κατά ‘κει όλοι μαζί; Μια καταληψούλα δηλαδή και της 

Νομαρχίας που θα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την 

Τρίτη δεν θα ήτανε κακή, μονοήμερη εν πάση περιπτώσει 

ολίγων ωρών. Ή αν επιλεγεί έτσι να πάμε και μετά τις γιορτές, 

να πούμε το ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ και η Αποκεντρωμένη ξέρω εγώ, 

γιατί δεν μπορείς να τους βγάλεις απέξω.  

 Αυτά για να μην μακρηγορώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Χαρωνίτης. 

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Πρόεδρε να πω κάτι που μπορεί να βοηθήσει; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πριν τον Πρόεδρο; Ωραία, 

ορίστε, ορίστε. 

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:  Να το λάβεις υπόψη σου. Κοιτάξτε με αφορμή 

αυτό που λέει ο Στέλιος ότι πρέπει να απευθυνθούμε και στην 

Κυβέρνηση, επειδή κοίταζα στη Βουλή αυτές τις μέρες για να 

δω και αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε αν έχει χωροταξικό 

κ.τ.λ., έριξα μια ματιά σε αυτό το νομοσχέδιο που θα 

συζητηθεί τώρα και που είναι αυτό που λένε παράλληλο 

πρόγραμμα της Κυβέρνησης. Ήδη λένε τα δελτία ότι θα 

δώσουνε αυτό που λέγανε την άνοιξη, δηλαδή την πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη από ανασφάλιστους. Ενώ στις 

ειδήσεις φάνηκε ότι θα το δώσουνε σε κάποιες κοινωνικές 

ομάδες και στους μετανάστες, διαβάζοντας το νόμο εγώ 

κατάλαβα ότι το δίνουνε μόνο στους μετανάστες. 

 Θέλω να πω ότι πρέπει να δείτε τι λέει αυτός ο νόμος και 

αυτά που θα αποφασίσετε τώρα εδώ να έχουν αιχμές στις 

επόμενες μέρες ει δυνατόν από αύριο, γιατί ήδη σε αυτό το 

νομοσχέδιο μέσα θα συζητηθεί η πρόσβαση στην υγεία, 

τουλάχιστον ως προς αυτό το σκέλος και να το πάρετε υπόψη. 



   σελίς 87           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ   Τ .Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  

 

 Ευχαριστώ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφος Χαρωνίτης, έλα 

συνάδελφε Χαρωνίτη, συνάδελφε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι καταρχάς να 

ευχαριστήσω κι εγώ τους δύο συλλόγους για την πρωτοβουλία, 

ιδιαίτερα το Σύλλογο των Ελευθέρων Επαγγελματιών, καθώς 

επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο το τελευταίο διάστημα. Είπα το 

σύλλογο, δεν είπα εσένα είπα το σύλλογο. Να πούμε ότι όσες 

φορές όμως μας καλέσατε είχε έρθει ο Αντιπρόεδρος, μόνο σε 

μία φορά νομίζω δεν είχε έρθει, άλλη μια φορά είχα έρθει εγώ 

και χθες εδώ και τη Δευτέρα, δεν είναι έτσι ότι δεν… 

 Εγώ λοιπόν κατέγραψα λίγο πάνω κάτω τι είπανε όλοι. 

Ουσιαστικά λοιπόν στο κείμενο αυτό που εγώ λέω να 

αλλάξουμε, αυτά ουσιαστικά τα οποία είπαμε έτσι; Αντί να 

πούμε έχουμε κατ’ επανάληψη δηλώσει μπλα, μπλα, μπλα, τις 

τρεις θέσεις, να πούμε απαιτούμε και να αλλάξει λίγο η 

διατύπωση μετά από κάτω στις προτάσεις αυτές. 

 Στο δεύτερο μπούλετ που είναι, απαιτούμε την κάλυψη 

υγείας όλων των συναδέλφων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, 

να συμπληρωθεί ότι καθώς όταν οι συνάδελφοι καλύψουν τις 

οφειλές τους, θα εξοφλήσουν και τον ΚΥΤ, τον κλάδο υγείας 

δηλαδή, χωρίς όμως να έχουν λάβει αυτές τις καλύψεις, το 

οποίο νομίζω ότι είναι κάτι που αυτοί ίσως να μην μπορούν να 

το καταλάβουνε και να πρέπει να τους επεξηγήσουμε λίγο 

παραπάνω δηλαδή. 

 Να προσθέσουμε σαν τέταρτο μπούλετ την απόφαση της 

Αντιπροσωπείας 29-4-2015, το κομμάτι που λέει, αποσύνδεση 

της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης 

επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών 

οφειλών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες 

συναδέλφους να δουλέψουν, που ήταν κάτι που το είπαμε το 

μεσημέρι, ξεχάστηκε να συμπληρωθεί.  

 Και στην τελευταία σελίδα, αυτό που είπε ο Κωστής πως 

θα πρέπει να συνδέσουμε την πρώτη με την τελευταία σελίδα, 
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αυτό που λέω εγώ είναι, επειδή οι ανοχές μας και οι αντοχές 

μας έχουν εξαντληθεί, ζητάμε την τρίμηνη τουλάχιστον 

παράταση εξόφλησης των εισφορών του β΄ εξαμήνου και την 

λύση των τεσσάρων θεμάτων που παραθέσαμε παραπάνω, για 

να μην καθόμαστε να τα ξαναγράφουμε, την αντιμετώπιση 

ωραία, σωστά. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Την αντιμετώπιση ναι, 

Ζαχάρη, πού είναι ο Ζαχάρης; Ποιος έγραψε το κείμενο; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ο Ζαχάρης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ποιος έγραψε το κείμενο; 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Εγώ το έχω γράψει. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Δεν έχω καμία αντίρρηση να συμπεριληφθεί 

η ενημερότητα, εξάλλου…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει 

εκτός μικροφώνου) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι αν συμφωνούνε και οι 

συνάδελφοι να… 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Να κάνω μια παρατήρηση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να το βάλουμε όπως το είπε, να 

το βάλουμε όπως το είπε το μεσημέρι ο Κωστής; Ίσως να είναι 

πιο σωστό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο δηλαδή; Πώς; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Διαφορετικά είμαστε 

αποφασισμένοι να προβούμε στο κατ’ επανάληψη κλείσιμο των 

γραφείων του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ στην Ανατολική Κρήτη. 
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Νομίζω ότι καλύπτει ουσιαστικά όλα αυτά που είπαμε. Κατ’ 

επανάληψη… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επαναλαμβανόμενο, 

επαναλαμβανόμενο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Επαναλαμβανόμενο κλείσιμο των 

γραφείων του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ στην Ανατολική Κρήτη, 

έτσι επαναλαμβανόμενο, sorry δεν έβγαζα τα γράμματά μου. 

Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι αντί για την πρόταση αυτή 

που είχαμε βάλει εδώ για την αποσύνδεση της ασφαλιστικής 

ενημερότητας, ο Κωστής αυτό που είπε το μεσημέρι, 

συγγνώμη το ξέχασα και νομίζω ότι είναι πιο σωστό, είπε ότι 

να παρέχεται η ασφαλιστική ενημερότητα σε όλους τους 

συναδέλφους, καθώς όταν οι συνάδελφοι κάποια στιγμή 

αποπληρώσουν ή ρυθμίσουνε τις οφειλές τους, δεν γίνεται να 

πληρώσουν για κάτι το οποίο δεν καλυπτότανε πριν. Είχε 

απόλυτο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σωστό, σωστό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αυτή ήτανε η… 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Κ. Πρόεδρε μου επιτρέπετε να διαβάσω κάποια 

πράγματα; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι έλα στο βήμα, έλα στο 

βήμα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ο Ζαχάρης έχει… 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Με συγχωρείς Ζαχάρη, με συγχωρείς, αιτήματα 

που τα λέει, από τα προηγούμενα που ειπωθήκανε, τα 

αναφέρει όλα εδώ. 
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ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Το κείμενο αυτό το έχουμε βγάλει λόγω των 

ειδοποιητηρίων. Το θέμα του ΤΣΜΕΔΕ το έχουμε συζητήσει 

διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, το έχω… 

 Θα συμφωνήσω λίγο με αυτό που είπε ο Στέλιος και θέλει 

λίγο προσοχή. Αν πούμε, εδώ έχομε βάλει ένα κομμάτι, 

δηλαδή έχομε πάρει τρία αιτήματα για το ΤΣΜΕΔΕ, έχουμε 

αποφασίσει πολύ περισσότερα πράγματα σωστά; Εάν λοιπόν 

έστω αυτά τα 3-4 για το θέμα της ασφαλιστικής ενημερότητας 

καταρχήν δεν έχω καμία αντίρρηση να θυμίσω ότι ο σύλλογος 

μας το έχει φέρει. Εάν τα βάλουμε αυτά ως προαπαιτούμενο 

θα πρέπει στη συνέχεια, γιατί δεν πρόκειται να λυθούν, το ΤΕΕ 

ή το ΤΣΜΕΔΕ να μην ξανανοίξει.  Όχι εντάξει. 

 Το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε παρατηρήσει σε 

όλες τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και στο 

ΤΣΜΕΔΕ, ακόμα και τη μία μέρα είναι η έλλειψη συμμετοχής. Ο 

Κωστής όταν τα συζητήσαμε αυτά είπε παιδιά βάζουμε απλά 

λουκέτο, δεν χρειάζεται να έχουμε εδώ πολύ κόσμο. Όμως θα 

πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν το ζητήσουμε αυτό 

έτσι θα πρέπει να το  υποστηρίξουμε, αυτό λέω. Ερώτημα 

βάζω δηλαδή και σαν σκέψη μάλλον. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να προσθέσω κάτι πάνω σε 

αυτό που λες Ζαχάρη; Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σωστός ο 

προβληματισμός σου αλλά εάν πει κανείς καταρχήν άμεση 

παράταση της εξόφλησης των εισφορών και ακολούθως αυτά 

τα αιτήματα, γιατί πολύ σωστά το θέτεις δεν θα γίνει τ ίποτα αν 

τα βάλεις όλα μαζί. 

 Θες να μιλήσεις να πεις κάτι; Ο συνάδελφος Ξυλούρης. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Παιδιά επειδή εμείς είχαμε ζητήσει δυο – τρεις 

φορές και δεν έγινε τέλος πάντων η συνάντηση όπως έπρεπε 

εμείς λέμε ότι, ο σκοπός ήτανε να οργανώσουμε μία 

Παντεχνική Γενική Συνέλευση των Μηχανικών, στην οποία 

αυτός είναι ο στόχος μας δηλαδή, ο οποίος βάλλεται από 

πολλούς, ο οποίος θα έχει σαν αποκορύφωμα στόχο με όλα τα 

αιτήματα τα οποία εμείς τα έχουμε καταγεγραμμένα εδώ πέρα, 
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είναι 15 αιτήματα που αναφέρει και για την ασφάλεια και για τη 

σύνταξη και για την πρόνοια και για τους νέους και για τους 

παλιούς και για τις έγκυες και για…, όλα αυτά τα θέματα τα 

οποία είναι εδώ. Εμείς δηλαδή λέμε ότι πρέπει αν δεν 

αναπτυχθεί αυτό το κίνημα συνεργασία με όλους τους 

υπόλοιπους δεν έχουμε καμία τύχη και προφανώς 

απευθυνόμαστε όχι στη διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ που είναι ένα 

κομμάτι της κρατικής διοίκησης και γι ’  αυτό λέμε και για την 

ασφάλεια και για τη σύνταξη και για την πρόνοια και για τους 

μεταπτυχιακούς κ.τ.λ. 

 Εγώ νομίζω ότι με…, αυτή ήτανε η σταγόνα που ξεχείλισε 

το ποτήρι και επειδή από 1η του Γενάρη οι πληροφορίες μου, 

δεν ξέρω αν αληθεύουνε, η Εφορία όποιος χρωστάει στο 

ΤΣΜΕΔΕ θα μπαίνει στους λογαριασμούς, αν έχουνε μείνει 100 

δραχμές και θα τις παίρνει. Λέω ότι θα είναι τουλάχιστον μια 

πρώτη τουλάχιστον δυναμική απάντηση να καταλάβουν ότι ρε 

παιδιά δεν έχουμε και τα σώβρακά μας.  

 Δεν έχω καμία αντίρρηση το να είναι πέντε μέρες ή δέκα 

μέρες ή οχτώ μέρες, αλλά η πρότασή μας είναι να καταλάβουν 

ότι είμαστε μανισμένοι. Και πιστεύω ότι θα το καταλάβουνε και 

σας λέω ενδεικτικά η απάντηση των υπαλλήλων, που είπανε 

Κώστα ντρεπόμαστε αλλά το κάναμε και αυτό. Δηλαδή και οι 

υπάλληλοι ακόμα το κατανοούνε, λέω θα το κλείσουμε, καλά 

θα το κάνετε. Δεν μπορούμε μου λένε, ντρεπόμαστε τους 

συναδέλφους να τους το λέμε. Δηλαδή τα πράγματα είναι 

εξωφρενικά. 

 Καμία αντίρρηση, δυο μέρες, πέντε μέρες, κυκλικά 

επαναλαμβανόμενο, αυτό που θέλω να καταλάβουμε ότι τους 

ενοχλεί, να τους ενοχλήσουμε και να το κλείνουμε τις ημέρες 

που εισπράττουνε. Δεν ξέρω να βάλουμε και ευρηματικότητα 

ρε παιδί μου, να εμποδίσουμε και τις τράπεζες ή να πούμε ότι 

από τη στιγμή που είναι κλεισμένο το Τεχνικό Επιμελητήριο, 

το ΤΣΜΕΔΕ δεν μπορούμε να πληρώσουμε, άρα να μην 

επεμβαίνει η Εφορία. Δηλαδή να προστατέψουμε την 

αξιοπρέπεια των συναδέλφων δηλαδή. 
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 Καμία αντίρρηση, αλλά όμως πρέπει να γίνει. Και να πω 

και κάτι άλλο; Δεν είναι κατά την…   (αλλαγή κασέτας) 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:   Την πλήρη κάλυψη των συναδέλφων που έχουν 

ασφράγιστο το βιβλιάριο υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσει 

ανεξάρτητα από τα χρέη τους προς τα ταμεία, με κάλυψη από 

το κράτος με χρηματοδότηση 100% συμπεριλαμβανομένου και 

του (…) τους. Αναδρομική διαγραφή των χρεών προς το ταμείο 

για όλο το διάστημα της ανεργίας των μηχανικών και των νέων 

μηχανικών. Δηλαδή τα αιτήματα παιδιά νομίζω ότι μας 

καλύπτουν όλους. Το θέμα είναι να συντονιστεί λοιπόν η 

δράση όλων των μηχανικών στην κατεύθυνση της σύσφιξης και 

ενδυνάμωσης με το υπόλοιπο κίνημα, διότι από την 1η του 

Γενάρη και μετά θα αφορά τους πάντες. Η Παντεχνική είναι ο 

στόχος μας εμάς. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία συνάδελφε. 

 

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Να πω τι προτείνουμε, Πρόεδρε προτείνουμε 

ακριβώς επειδή είναι τώρα γιορτές συνεδριάσαμε προχθές και 

είπαμε, θα βάλουμε, θα καλέσουμε πάλι σε συνεργασία όλους 

τους άλλους συλλόγους και το Επιμελητήριο και τους 

δημόσιους υπαλλήλους και έχουμε σκοπό μέχρι τις 15 του 

Γενάρη, έχουμε βάλει δηλαδή όριο, στις 15 του Γενάρη να γίνει 

η Γενική Παντεχνική Συνέλευση και σε συνεργασία, π.χ. 

μπορεί να είναι και σωματεία των μισθωτών, δεν ξέρω ποιοι 

μπορούν να είναι  ή άλλα σωματεία που είναι έτσι, να δούμε με 

ποιους τρόπους θα αντισταθούμε σε αυτή τη λαίλαπα, η 

οποία… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Μπάκιντα τι 

θέλεις να πεις; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Στα πλαίσια αυτών που είπε ο Ζαχαρίας με τον 

Κώστα για το ότι να δείξουμε ότι η αφορμή είναι αυτό και 

αντιδρούμε, μπορεί η διατύπωση να είναι ότι επειδή οι ανοχές 
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μας και οι αντοχές μας έχουν εξαντληθεί, ζητάμε καταρχήν την 

τρίμηνη τουλάχιστον παράταση εξόφλησης των εισφορών του 

βήτα εξαμήνου. Διαφορετικά είμαστε αποφασισμένοι να 

προβούμε σε επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις και κλείσιμο 

του γραφείου του ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ, έτσι ώστε να μην 

δεσμευόμαστε για το πόσο και πού κ.τ.λ., έτσι; Ανάλογα με τη 

στήριξη που θα υπάρξει και… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, λοιπόν… 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Εάν θέλετε να προσθέσουμε και κάτι άλλο… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι ακούσατε την 

προσθήκη; Για να το ψηφίσουμε, είπαμε να πούμε καταρχήν 

στην άμεση παράταση, τρίμηνη παράταση εξόφληση των 

εισφορών, διαφορετικά θα προβούμε σε επαναλαμβανόμενο 

κλείσιμο των γραφείων κ.τ.λ. 

 Συμφωνούμε όλοι; Υπάρχει κάποια αντίρρηση; 

Συμφωνούμε όλοι έτσι, άρα ψηφίζεται ομόφωνα αυτό το σχέδιο 

απόφασης με την προσθήκη αυτή, Ζαχάρη κάνε τον κόπο να 

βάλεις αυτές τις προσθήκες και να μου τις στείλεις με ένα e-

mail να τα υπογράψουμε να τα στείλουμε. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Αυτό το στέλνουμε στον Πρόεδρο του 

ΕΤΑΑ, στον Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ, στον Υπουργό, εντάξει; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Γράψε τα στο κείμενο. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Θα τα γράψω στο κείμενο. Θα πρέπει όμως, 

είχαμε πει και με τον Κώστα να γίνει, να δοθεί μία συνέντευξη 

τύπου, να γίνει άμεσα γνωστό. Καταρχήν το ότι πληρώνονται 

τα…, έχουν έρθει τα ειδοποιητήρια δεν είναι γνωστό στους 

περισσότερους υπαλλήλους. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μην φεύγετε έχουμε και άλλο 

θέμα, έχουμε κι άλλο μην φεύγετε, σύντομα θα το κάνομε. 

Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ και…, περιμένετε, περιμένετε. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:  Να το κλείσουμε αυτό. 

 Η πρόταση αυτή εφόσον ψηφίζεται ομόφωνα, είχαμε πει 

να δοθεί συνέντευξη τύπου γι’ αυτό. Το Τεχνικό Επιμελητήριο 

μαζί με τους συλλόγους, άμεσα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Αυτό να γίνει γνωστό και προς τα έξω. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να το γράψουμε δηλαδή 

αυτό, να το γράψουμε μέσα. 

 

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:   Αυτό όχι να το κάνομε, όχι να το γράψουμε, 

αυτό ψηφίζουμε. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία, διαδικαστικά 

συνάδελφοι, ένα λεπτό για να κλείσουμε, διαδικαστικά, 

συνάδελφοι για να κλείνουμε ένα – ένα τα θέματά μας. Ζαχάρη 

εσύ που έγραψες το κείμενο προσθέτεις αυτές τις προσθήκες 

που είπαμε εδώ το καταρχήν και το επαναλαμβανόμενο, οι 

αποδέκτες που θα είναι ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ, Υπουργείο Εργασίας, 

μπράβο Κεντρικό ΤΕΕ κ.τ.λ. και μου το στέλνεις αύριο για να 

το διοχετεύσουμε για αυτό. 

 Ωραία.   

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Απαγκίστρωση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι πάμε στο 

τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, το οποίο είναι, 

απαγκίστρωση του ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα Αττικής. 

 Βλέπω εδώ ένα σχέδιο το οποίο… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Είναι απόφαση ομόφωνη της 

Διοικούσας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το οποίο συζητήθηκε στη 

Διοικούσα, ποιος θα το αναπτύξει εν συντομία; 

 

ΚΛΑΔΟΣ:   Εν συντομία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο συνάδελφος Κλάδος. 

 

ΚΛΑΔΟΣ:   Εν συντομία, διαβάζοντας και προσθέτοντας 

κάποια… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Είναι απόφαση ομόφωνη της 

Διοικούσας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία απόφαση της 

Διοικούσας. 

 

ΚΛΑΔΟΣ:   Το (…) της Τράπεζας Αττικής μας είχε 

απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν από το ’97 που 

ξεκίνησε η εμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ με την Τράπεζα Αττικής, 

διαφαίνεται, διαφαινόταν η προοπτική μετατροπής του ταμείου 

μας από έναν φορέα κοινωνικής πρόνοιας σε κερδοσκοπικό 

οργανισμός παροχής υπηρεσιών, με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτήρια λειτουργίας. 

 Η κυριαρχία των φιλελεύθερων αντιλήψεων εντός του 

διακομματικού μηχανισμού που διαχρονικά διοίκησε ΤΕΕ και 

ΤΣΜΕΔΕ, είναι αυτή που επέτρεψε τη συμμετοχή του ταμείου 

σε τραπεζικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια. Η παταγώδης 

αποτυχία της συγκεκριμένης επενδυτικής κίνησης 

επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς (δεν αποδίδεται 

καθαρά)…, των αριθμών. Από το ’97 μέχρι το ’13 το ΤΣΜΕΔΕ 

έχει επενδύσει στην Τράπεζα Αττικής περί τα 218 εκατομμύρια 
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ευρώ, ποσό που με την ανακεφαλοποίηση του 2013 ανήλθε 

στο ποσό των 440 εκατομμυρίων. 

 Με την αξία της μετοχής του 2ου  εξαμήνου του ’14 να 

είναι στα 14 λεπτά το τεμάχιο και η κεφαλοποίηση της 

τράπεζας να είναι στα 147 εκατομμύρια ευρώ περίπου και 

κατέχοντας το ΤΣΜΕΔΕ το 51% των μετοχών τότε, βλέπουμε 

ότι τα 440 εκατομμύρια έχουνε γίνει 75 εκατομμύρια περίπου. 

 Επί του παρόντος η Τράπεζα της Ελλάδος είχε θέσει 

προθεσμία ως τις 11 Δεκεμβρίου με την ολοκλήρωση της 

ανακεφαλοποίησης της ATTICA BANK,  η οποία έχοντας πει, 

έχοντας ανακοινώσει ότι θα χρειαστεί 748 εκατομμύρια ευρώ, 

εκ των οποίων τα 584 στο βασικό σενάριο και το ΤΣΜΕΔΕ 

παρότι είχε χάσει αυτά τα 440 εκατομμύρια όπως είπαμε πριν, 

είχανε πάει στα 75, αποφάσισε να επενδύσει εκ νέου 374 

εκατομμύρια νέα κεφάλαια, αναζητώντας ουσιαστικά 210 

εκατομμύρια ευρώ από ιδιώτες για να καλυφθεί το βασικό 

σενάριο.  

 Με την τελευταία ανακοίνωση που έβγαλε η ATTICA στις 

12 του μήνα, τώρα το Σάββατο, έδωσε νέα προθεσμία μέχρι τις 

18, έχοντας ανακοινώσει παράλληλα ότι υπερκάλυψε τα 374 

συν 210 εκατομμύρια, νομίζω λέει κάπου ότι υπερκαλύφθηκαν 

γύρω στα 794, λέγοντας ότι έχουνε μπει νέοι ιδιώτες, 

επενδυτές, εφοπλιστικά σχήματα της εγχώριας και ανέφερε και 

3-4 ονόματα στην ανακοίνωση που λέει, αλλά έχει δώσει 

παράταση μέχρι τις 18. 

 Αυτό διαβάζοντας, αυτά είναι σχόλια τώρα δεν τα λέμε 

στο κείμενο, μπήκε η τελική ανακοίνωση θα περιμένω μέχρι τις 

18, έχουνε πει για να κλείσουνε ουσιαστικά, αυτό διαβάζοντας 

αυτά τα τραπεζικά ας πούμε site, υπάρχουν 5-6 σενάρια 

πιθανά για το πω θα πάει η τράπεζα, αν θα καλυφθεί μερικώς 

η ανακεφαλοποίηση, αν θα καλυφθεί έστω επί συνόλου και τι 

αυτό μπορεί να οδηγήσει. Από good bank, bank bad μέχρι…, 

έχει 5-6 σενάρια και εγώ τα διαβάζω τώρα. Αυτό σαν σχόλιο, 

18 Δεκέμβρη δηλαδή είναι η τελευταία παράταση. 

 Επιστρέφοντας και φεύγοντας λίγο από το τεχνοκρατικό 

και οικονομικό ας πούμε, θεωρούμε ότι για μας ο ρόλος του 
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ταμείου δεν είναι να παριστάνει τον τραπεζίτη, αλλά να 

προασπίζει τα χρήματα των ασφαλισμένων του, 

εξασφαλίζοντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συντάξεις. 

Την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων αδυνατεί 

να εξοφλήσει τις εισφορές, αυξημένες ή μη και μη μπορώντας 

ουσιαστικά να ασκήσει το επάγγελμα, ενώ παράλληλα δεν 

έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

βλέποντας τις τεράστιες απώλειες του ταμείου μας από την 

εμπλοκή του στην τράπεζα, είναι πραγματικά εξοργιστικό για 

μας να συζητάμε για τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες της Αττικής. 

 Κατά την άποψή μας η οποία έχει εκφραστεί και 

παλιότερα και επανειλημμένα πρέπει να απεμπλακεί, να 

απαγκιστρωθεί το ταμείο από τη συγκεκριμένη επένδυση με 

ταυτόχρονη αποζημίωση του ταμείου, προκειμένου να 

προστατευθούν τα χρήματα των ασφαλισμένων 

αντιμετωπίζοντας το ως πολιτικό ζήτημα κι όχι ως τεχνικό.  

 Αυτό είναι το ψήφισμα, προσωπικά παρόλο δηλαδή την 

απαισιοδοξία των δεδομένων καταστάσεων και το τι μπορεί να 

γίνει, την άποψή μας πρέπει να την καταθέτουμε, πρέπει να 

την υποστηρίζουμε, όχι στη λογική ότι εμείς τα λέγαμε, αλλά 

στη λογική της αξιοπρέπειας της δικιάς μας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα, λοιπόν, ερωτήσεις 

έχουμε; Τοποθετήσεις; Όχι, θέλει κάποιος να προσθέσει ή να 

αφαιρέσει κάτι; Απ’ ότι άκουσα το ψήφισε και η Διοικούσα 

Επιτροπή, άρα εάν δεν έχει κανείς να ρωτήσει ή τοποθετηθεί 

το θέτουμε για ψηφοφορία. Θέλει να ρωτήσει κανείς; Όχι. 

 Συμφωνείτε; Ομόφωνα, υπάρχει κάποιος που διαφωνεί; 

Όχι. Επομένως συμφωνούμε ομόφωνα. 

 Συνάδελφε Κλάδο πού είσαι; Με ένα e-mail μου το 

στέλνεις ως απόφαση, ως απόφαση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα στο στείλουμε εμείς ως 

απόφαση της Διοικούσας. 

 



 Συνεδρίαση 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ωραία στείλτε μου το για να 

το προωθήσουμε. 

 Συνάδελφοι αυτά είχαμε για σήμερα, τώρα ενόψει των 

γιορτών να ευχηθούμε καλή δύναμη, υγεία, καλές γιορτές, με 

το καλό να ευχηθούμε να μπει η χρονιά όσο γίνεται πιο 

ανώδυνα και θα τα πούμε ξανά αρχές του χρόνου. 

 Καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε όλους.  

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ  

 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

 

Απών 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


