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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

Σ υ ν  ε δ  ρ ί α σ η  3η  

 
 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 
Της 21ης  Απριλίου 2016 

Ημέρα Πέμπτη  και Ώρα 19:00 
 
 
 

ΤΟ  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΒΑΛΥΡΗ  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  
ΒΡΕΝΤΖΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ , ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ , ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ  
ΜΑΡΙΑ , ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ 
ΝΙΚΗΤΑΣ,   ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΠΑΥΛΟΣ, 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ , ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ , ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ , 
ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΤΖΑΒΛΑΚΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ , ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ  ΧΑΡΑ , 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,  ΦΡΥΣΑΛΗ  ΜΕΛΑΝΗ , ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ . 
 

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,  
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ  ΙΡΙΣ,  ΠΕΤΡΑΚΗ  ΒΑΛΙΑ , 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,    ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  54  

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 39         ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ: 15  
 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανακοινώσεις  Προεδρείου. 
2. Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής . 
3. Έλεγχος  ερωτήσεις  – επερωτήσεις  προς  τη  Διοικούσα Επιτροπή .  
4. Περιφερειακός  Σχεδιασμός Απορριμμάτων  και Τοπικά Σχέδια 

Διαχείρισης  Απορριμμάτων  στην  Κρήτη . Η  επόμενη  μέρα. (εισηγητής  
Μαυράκης Νικήτας). 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  …απαρτία  του  άρθρου  7 παράγραφος  9 του  
νόμου  1486 του  1984 του  κανονισμού  της  Αντιπροσωπείας .   
 Να  καλωσορίσουμε  τον  Αντιπεριφερειάρχη  κ .  Καλογερή  και  την  αρμόδια  
υπάλληλο  για  θέματα  απορριμμάτων  Κα  Καργάκη  που  μας  τ ιμούν  απόψε  για  την  
παρουσία  τους  για  τη  συζήτηση  στο  θέμα  των  απορριμμάτων .  
 Δεν  θα  αναφερθώ  σε  προκαταρτικά  ζητήματα ,  θα  σας  πω  ότι  εκ  της  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  έχει  ζητηθεί  να  προταχθεί  το  4ο  θέμα ,  δηλαδή  το  βασικό  
θέμα ,  η  εισήγηση  για  τα  απορρίμματα ,  να  προταθεί  πρώτο ,  πριν  την  εισήγηση  του  
Προέδρου  και  το  ίδ ιο  ζήτησε  και  ο  κ .  Αντιπερειφερειάρχης .  Αν  δεν  υπάρχει  σοβαρή  
αντίρρηση  από  το  Σώμα ,  εγώ  προτείνω  να  ξεκινήσουμε  από  αυτό  το  θέμα .  
 Έχουν  κατατεθεί  οι  εισηγήσεις  από  τρεις  παρατάξεις ,  τουλάχιστον  απ ’  όσο  
γνωρίζω  επειδή  εδώ  και  4 ώρες  είμαι  στο  δρόμο  και  έτσι  δεν  έχω  την  τελευταία  
ενημέρωση  αν  έχει  κατατεθεί  και  κάτι  άλλο .  Οπότε  θα  καλέσω  άμεσα  έναν  προς  
έναν  τους  εισηγητές .  Σε  περίπτωση  που  δεν  έχει  κάποια  αντίρρηση  το  Σώμα .   
Δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχει  αντίρρηση  από  το  Σώμα  να  προταθεί  πρώτο  το  θέμα  
των  απορριμμάτων .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Δεν  υπάρχει  όχι .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ο  Στέλιος  ο  Ορφανός .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Η  διαδικασία ,  όχι  αντίρρηση  συμφωνώ .  Αλλά  επειδή  κατατέθηκε  
προχθές  το  ασφαλιστικό  νομοσχέδιο  στη  Βουλή  και  δεν  είναι  στην  ημερήσια  
διάταξη ,  κάπως  πρέπει  να  κάνομε  μία  συζήτηση .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Θα  κάνω  εγώ  μία  ενημέρωση .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Ωραία  αν  το  βάλουμε  στην  ενημέρωση ,  να  αποδεχθούμε  πάντως  θα  
μιλήσουμε ,  τ ι  θα  κάνουμε ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Στέλιο ,  απ ’  όσο  φαντάζομαι  δεν  καταψηφίζε ις  την  
πρόταση  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  έτσι ;  
 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη ,  θέλει  να  ξεκινήσει  με  
παρουσίαση  των  θέσεων  της  Περιφέρειας  πριν  μπούμε  στις  εισηγήσεις  των  μελών  
μας  ή  θα  θέλατε  να  ακούσετε  τ ις  εισηγήσεις  των  μελών  μας  και  μετά  να  κάνετε  την  
παρουσίασή  σας ;  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   Ό ,τ ι  θέλετε ,  αλλά  αυτά  έχουνε  γίνε ι  ούτως  ή  άλλως ,  δηλαδή  αυτά  
έχουν  κατατεθεί  από  την  Βουλή ,  προχωράει  (…). Δεν  έχουμε  δομικές  διαφορές  
ούτως  ή  άλλως ,  μήπως  προλάβουμε  δηλαδή  να  μην  λέμε  τα  ίδ ια  πράγματα  εάν  
τυχόν  ικανοποιούνται  οι  παρατάξεις .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έτσι  κι  αλλιώς  θα  ειπωθούν  γιατ ί  θα  αναγνωστούν  
όλες  οι  εισηγήσεις , .  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   Θέλετε  να  τ ις  ακούσουμε  και  μετά  να  το  πω  δεν  έχω  καμία  
αντίρρηση .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Πολύ  ωραία  σας  ακούμε  λοιπόν .  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 

ΘΕΜΑ  4ο  
 

Περιφερειακός  Σχεδιασμός  Απορριμμάτων  και  Τοπικά  Σχέδια  Διαχείρισης  
Απορριμμάτων  στην  Κρήτη .  Η  επόμενη  μέρα  

 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   Μπορώ  να  μιλάω  από  εδώ ;  
 Ευχαριστώ  για  την  πρόσκληση ,  γεια  σε  όλους ,  Νίκος  Καλογερής  
Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος  Χωροταξίας .  
 Είμαστε  αυτή  τη  στιγμή  στη  φάση  αναθεώρησης  του  ΠΕΣΔΑΚ .  Να  σας  θυμίσω  
για  να  σας  πω  που  βρισκόμαστε  αυτή  τη  στιγμή  και  τ ι  έχει  γίνε ι  έως  τώρα .  Είμαστε  
η  μοναδική  Περιφέρεια  η  οποία  πρόλαβε  και  ενέκρινε  ΠΕΣΔΑΚ  με  τον  4042, 
ενσωματώνοντας  την  ΚΥΑ  98/2008. Αυτό  είναι  ένα  κατόρθωμα  για  τα  δεδομένα  της  
εποχής  μας .  Πήραμε  πολλά  μπράβο ,  πήραμε  πολλά  συγχαρητήρια ,  είμαστε  έτοιμοι  
να  εντάξουμε  έργα  με  δημόσια  χρηματοδότηση  στην  πορεία  και  ξαφνικά  στο  παρά  
ένα  μας  προέκυψε  ο  νέος  εθνικός  σχεδιασμός .  Ο  οποίος  δεν  διαφέρει  ιδ ιαίτερα  από  
το  δικό  μας  περιφερειακό  σχεδιασμό ,  μεταξύ  μας ,  αλλά  δεν  παύει  να  απαιτε ί  κάποια  
πράγματα  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία .  Ένα  από  τα  προαπαιτούμενα  ήτανε  η  σύνταξη  
τοπικών  διοικητ ικών  σχεδίων .  
 Έχει  γίνε ι  μία  ολόκληρη  κουβέντα  στα  Υπουργεία ,  κατά  πόσο  εμείς  θα  
μπορούσαμε  να  εξαιρεθούμε .  Στην  αρχή  μας  έλεγαν  ότι ,  μα  είναι  δυνατόν  να  
υπάρξει  ΠΕΣΔΑΚ  χωρίς  τοπικά  διαχειριστ ικά ;  Μετά  ο  διάλογος  πήγε  σε  άλλους  
ατραπούς ,  είναι  δυνατόν  να  υπάρχουν  τοπικά  διοικητ ικά  χωρίς  των  ΠΕΣΔΑΚ ;  
Δηλαδή  θα  μπορούσε  για  παράδειγμα  να  ξεκινήσουμε  23 δήμοι  της  Κρήτης  να  
συνθέσουν  ο  καθένας  το  δικό  του  τοπικό  διαχειριστ ικό ,  χωρίς  να  έχουν  ένα  
μπούσουλα  πού  θα  πάνε  οι  μονάδες ,  τ ι  διαχείριση  ακολουθούμε  και  τ ι  κάνουμε ;  Το  
αντιλαμβάνεστε  δηλαδή  ότι  αυτά  τα  πράγματα  πάνε  μαζί  υποχρεωτικά  και  βέβαια  ο  
σχεδιασμός  ο  περιφερειακός  μπαίνει  μπροστά .  Με  τη  γνώμη  βέβαια ,  τη  σύμφωνη  
γνώμη  ολονών .  Εμείς  για  να  τον  εγκρίνουμε  είχαμε  κάνει  όλη  τη  διαδικασία  
διαβούλευσης ,  ό ,τ ι  λέει  ο  νόμος  αυτή  τη  στιγμή .  
 Εκεί  λοιπόν  που  είμαστε  έτοιμοι ,  έχουμε  αποφάσεις  προένταξης  στα  χέρια  
μας  αυτή  τη  στιγμή ,  έχει  πάρει  ο  Περιφερειάρχης  για  τα  δύο  σημαντικότερα  έργα ,  τα  
οποία  είναι  και  επείγοντα  για  την  Περιφέρεια .  Η  μονάδα  της  Χερσονήσου  και  η  
μονάδα  του  Αμαρίου ,  στο  τέλος   παιδιά  βρεθήκαμε  να  είμαστε  στην  αφετηρία  που  
είναι  και  όλοι  οι  υπόλοιποι .  Δηλαδή  μαζί  με  τους  υπόλοιπους  δεν  είχαν  απολύτως  
τ ίποτα .  Κάπου  δηλαδή  μετά  από  μεγάλη  προσπάθεια  μας  είπα  ότι  δεν  μπορείτε  να  
εξαιρεθείτε ,  δεν  θα  κάνετε  ουσιαστικά  αναθεώρηση  εφόσον  οι  στόχοι  προβλέπονται  
μέσα  στον  ΠΕΣΔΑΚ  ουσιαστικά ,  δεν  διαφέρουν  από  τους  στόχους  του  ΕΣΔΑΚ ,  σε  
ορισμένους  μάλιστα  είμαστε  αυστηρότεροι ,  θα  σας  τα  πει  σε  λίγο  και  η  Κα  Καργάκη .  
 Επομένως  εσείς  έχετε  απλά  να  ενσωματώσετε  στον  ΠΕΣΔΑΚ  τον  καινούριο ,  
αυτό  που  προέβλεπε  ο  νόμος ,  τα  τοπικά  διαχειριστ ικά .  Κάναμε  λοιπόν  τοπικά  
διαχειριστ ικά  αλλά  ο  χρόνος  αυτή  την  περίοδο  δεν  νοείται  έτσι  με  τα  συνηθισμένα  
μέτρα  που  γνωρίζουμε ,  διότ ι  τώρα  είναι  όλες  οι  Περιφέρειες  στην  ίδ ια  αφετηρία .  Ο  
καθένας  ετοιμάζει  τα  έργα  του ,  τα  χρήματα  είναι  πεπερασμένα ,  γι ’  αυτό  αν  είδατε  η  
Κυβέρνηση  πια  δεν  σηκώνει  τόσο  ψηλά  τη  σημαία  της  δημόσιας  διαχείρισης .  Αυτά  
που  έλεγε  δηλαδή  προεκλογικά  και  τα  έλεγε  και  το  πρώτο  διάστημα ,  ότι  όλα  τα  έργα  
θα  είναι  με  δημόσια  χρηματοδότηση  αλλά  αυτή  τη  στιγμή  εγκρίνε ι  τα  ΣΔΙΤ .  Αρκετά  
δηλαδή  απ ’  ό ,τ ι  παρακολουθούμε  στις  εφημερίδες ,  έχουν  εγκριθεί  αρκετά  ΣΔΙΤ .  Αν  
εξαιρέσεις  το  μεγάλο  της  Πελοποννήσου  το  οποίο  είχε  προβλήματα  άλλου  είδους ,  
τα  υπόλοιπα  όλα  περνάνε  ένα  προς  ένα .  Ακόμα  και  αυτό  της  Δυτικής  Μακεδονίας  
και  Θράκης  που  είχε  το  ΔΙΑΔΥΜ ,  πώς  λέγεται  αυτό  το…, στην  Κοζάνη .  
 Για  να  σας  δώσω  να  καταλάβετε ,  οι  πληροφορίες  που  έχουμε  είναι ,  ότι  στο  
ΕΠΠΕΡΡΑ  αυτή  τη  στιγμή  ο  προϋπολογισμός  των  έργων  συνολικά  για  τη  διαχείριση  
των  στερεών  αποβλήτων  δεν  υπερβαίνει  τα  800 με  850 εκατομμύρια .  Και  κάποια  
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ψιλολοΐδια  τα  οποία  είναι  στα  ΠΕΠ  τα  οποία  ούτως  ή  άλλως  είναι  για  δράσεις  
ευαισθητοποίησης  και  ενημέρωσης ,  δεν  μπορούν  ουσιαστικά  να…, ποσά  δηλαδή  
της  τάξεως  των  5 και  10 εκατομμυρίων  δεν  μπορούν  να  παίξουν  σημαντικό  ρόλο .  
Και  μόνο  η  πρόταση  που  κατέθεσε  πρόσφατα  η  Ανατολική  Μακεδονία ,  υπερβαίνει  
τα  300 με  350 εκατομμύρια  νομίζω ,  δηλαδή  ζητάει  τον  μισό  προϋπολογισμό .  
Αντιλαμβάνεστε  λοιπόν  ότι  είναι  πολύ  ανταγωνιστική  η  περίοδος  αυτή  που  ζούμε ,  
πρέπει  εμείς  σαν  Κρήτη  να  προλάβουμε  να  μπούμε  σε  αυτή  την  ιστορία .  Εμάς  τα  
έργα  μας  είναι  με  δημόσια  χρηματοδότηση  και  τα  δυο  αυτά  που  ζητάμε  τα  
σημαντικά .  Κι  εκεί  πάνω  βέβαια  δεν  «σεβαστήκαμε» τους  χρόνους  που  θα  θέλαμε .  
Δηλαδή  να  είχαμε  το  χρόνο  που  φανταζόμαστε  από  παλιά ,  να  διαβουλευτούμε  επ ’  
άπειρον  με  τους  δήμους ,  με  τα  Επιμελητήρια ,  με  όλους  τους  φορείς .  Θεωρούμε  πως  
έχουμε  ουσιαστικά  τελειώσει .  Δηλαδή  έχει  προκριθεί  η  διαλογή  στην  πηγή ,  
τελειώσαμε .  Απλά  θα  είναι  πάρα  πολύ  εντατική  γιατ ί  οι  στόχοι  είναι  πάρα  πολύ  
υψηλοί ,  δηλαδή  σύμφωνα  με  τους  στόχους  αυτούς  πρέπει  να  γίνουμε  Γερμανία  από  
την  μια  μέρα  στην  άλλη ,  αυτό  λέει  ουσιαστικά  η  νομοθεσία  και  μακάρι  να  γίνουμε ,  
θα  είναι  πολύ  σημαντικό .  
 Επομένως  οι  λεπτομέρειες  του  τοπικού  διαχειριστ ικού  για  κάποια  να  πούμε  
τοπικά  προβλήματα ,  έχουνε  γενικεύσει  τα  ζητήματα ,  ζητάνε  παντού  τους  κάδους ,  
δηλαδή  δεν  σου  λένε  εξειδίκευσέ  τα  για  τα  δικά  σου  δεδομένα .  Απ ’  ό ,τ ι  μας  είπαν  
επάνω  έξι  κάδους  παντού .  Το  οποίο  για  μένα  είναι  και  κοστοβόρο  και  θα  είναι  και  
αναποτελεσματικό .  Δεν  θα  είναι  δηλαδή…, δεν  είναι  δυνατόν  να  βάλεις  έξι  κάδους  
σε  όλες  τ ις  περιοχές .  Κάποιοι  από  αυτούς  θα  είναι  λιγότεροι .  Τέλος  πάντων  αυτά  
είναι  λεπτομέρειες ,  θα  τα  πείτε  μετά .  
 Λοιπόν ,  επομένως  εγώ  ήθελα  να  σας  τονίσω  ότι ,  είμαστε  σε  έναν  αγώνα  
δρόμου ,  να  ενσωματώσουμε  τα  διαχειριστ ικά  μας ,  να  εγκριθεί  ο  ΠΕΣΔΑΚ ,  ο  οποίος  
θέλει  μία  διαδικασία .  Απαλλαγήκαμε  από  τη  διαδικασία  ΣΜΠΕ  ακριβώς  γιατ ί  δεν  
έχουμε  διαφορές .  Η  προηγούμενη  ΣΜΠΕ  είχε  περάσει  όλη  τη  διαδικασία  που  
προβλέπει  η  νομοθεσία ,  επομένως  απλά  γίνεται  μια…, λέγεται  διαφορετικά  αυτή ,  
απαιτε ί  κι  αυτή  βέβαια  κάποιας  μορφής  διαβούλευση ,  αλλά  δεν  έχει  την  ίδ ια  
διαβούλευση  που  έχει  μια  στρατηγική  μελέτη  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων .  Και  
αναμένεται  να  ξεμπλέξουμε  σχετικά  γρήγορα ,  για  να  μπορούμε  κι  εμείς  να  μπούμε  
να  διεκδικήσουμε  τουλάχιστον  αυτά  τα  δύο  έργα ,  τα  οποία  το  ένα  είναι  η  
Χερσόνησος  που  σας  είπα ,  η  οποία  παίρνει  το  μισό  Ηράκλειο  και  το  μισό  Λασίθι .  
Δηλαδή  παίρνει  και  τους  Δήμους  Αγίου  Νικολάου  και  Οροπεδίου .  Και  το  άλλο  είναι  
το  Αμάρι  που  παίρνει  όλη  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Ρεθύμνου ,  η  οποία ,  τα  
γνωρίζετε  τα  προβλήματα  με  το  Αμάρι  αυτή  τη  στιγμή .  Και  περιβαλλοντικά  
προβλήματα  και  υπάρχει  κίνδυνος  κάποια  στιγμή  όλη  αυτή  η  απορριμματική  μάζα  
που  έχει  συσσωρευτεί  και  έχει  γίνε ι  ένα  τεράστιο  βουνό ,  έχει  και  θέματα  ευστάθειας  
δηλαδή .  Μήπως  κάποια  στιγμή  με  μια  μεγάλη  βροχόπτωση  έχουμε  και  καμία  
κατρακύλα  προς  το  Μοναστήρι  του  Αρκαδίου  και  θα  γίνουμε  και  διεθνώς  ρεζίλ ι  σε  
αυτή  την  περίπτωση .  
 Αυτά  τα  λίγα  έχω  να  πω ,  όσον  αφορά…, δηλαδή  σας  έδωσα  το  στίγμα  το  
πολιτ ικό  γύρω  από  το  οποίο  κινούμαστε .  Ευχαριστώ ,  εάν  θέλετε  κάτι  άλλο  είμαι  στη  
διάθεσή  σας .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη  και  τώρα  
θα  δώσουμε  το  λόγο  για  την  εκτενέστερη  παρουσίαση  στην  Κα  Καργάκη  πολιτ ικό  
μηχανικό ,  υπάλληλο  της  Περιφέρειας  Κρήτης .  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Θα  πω  μερικά  πράγματα  αλλά  λίγο  γρήγορα  μάλλον  γιατ ί  το  νέο  ΕΣΔΑ  
θα  μιλήσει  και  ο  Νικήτας  και  δεν  ξέρω  ποιος  άλλος .  Το  έχετε  διαβάσει  κιόλας  από  
την  ΑΜΑΚ .  Φαίνεται  ότι  σε  γενικές  γραμμές  το  έχετε  χαράξει  σε  περίληψη  ας  πούμε ,  
οπότε  δεν  νομίζω  ότι  θα  επεκταθώ  πολύ .  
 Να  πω  πολύ  γρήγορα  ότι  ο  ΠΕΣΔΑ  του  2013 δεν  έχει  κάτι  να  του  λείπει  σε  
σχέση  με  το  νέο  ΕΣΔΑ ,  θα  πούμε  παρακάτω  μόνο  τ ις  μικρές  διαφορές .   
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 Τον  Απρίλιο  του  2013 εγκρίθηκε  η  στρατηγική  μελέτη  και  τον  Ιούλιο  του  ’13 
εγκρίθηκε  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  ο  αναθεωρημένος  περιφερειακός  
σχεδιασμός  σύμφωνα  με  τον  τότε  ΕΣΔΑ .  Η  δικ ιά  μας  η  πρόταση  του  ΠΕΣΔΑ  του  ’13 
ήτανε  κάτι  λίγο  διαφορετικό  από  ότι  τα  συνηθισμένα  τότε ,  από  τη  διαχείριση  των  
απορριμμάτων  στη  διαχείριση  των  πόρων .  Ήτανε  λίγο  πρωτοπόρος  τότε .  
 Η  αναθεώρηση  του  ΠΕΣΔΑ  έγινε  βάσει  της  οδηγίας  98 του  2008 και  του  
εθνικού  νόμου  4042 που  εναρμονίζε ι  την  οδηγία ,  που  είναι  και  τα  βασικά  ζητούμενα  
του  νέου  ΕΣΔΑ .  Του  νέου  ΕΣΔΑ  του  ’15.  Χαρακτηριστικό  ήτανε  ότι  με  κάποιο  τρόπο  
ας  πούμε  συμφωνήσαμε  να  κάνουμε  τ ις  μικρές  αποκεντρωμένες  μονάδες  ήπιας  
τεχνολογίας  μέσα  σε  ήδη  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  χώρων  επεξεργασίας  και  σε  
θέσεις  ΧΥΤΑ ,  οπότε  είχαμε  αυτή  την  ευκολία  να  ξεπεράσουμε  το  πρόβλημα  της  
νέας  χωροθέτησης .  Κάναμε  μία  καταγραφή  καινούρια  τότε  σε  όλα  τα  απόβλητα ,  σε  
όλες  τ ις  κατηγορίες  αποβλήτων  και  πήραμε  υπόψη  μας  και  ένα  ποσοστό  μείωσης  ας  
πούμε  σε  σχέση  με  την  εξέλιξη  της  παραγωγής .  Και  φυσικά  είχαμε  τονίσει ,  ο  
Περιφερειάρχης  ε ιδ ικά  είχε  τονίσει  το  δημόσιο  χαρακτήρα  της  χρηματοδότησης  από  
την  αξιοποίηση  των  ευρωπαϊκών  πόρων  τότε .  
 Βασικά  στοιχεία  που  είναι  ακριβώς  τα  ίδ ια ,  που  τώρα  ζητάει  και  ο  νέος  ΕΣΔΑ  
είναι  η  ευαισθητοποίηση  και  η  καλλιέργεια  περιβαλλοντικής  συνείδησης  των  
πολιτών ,  η  δημιουργία  δικτύου  πράσινων  σημείων ,  η  ανάπτυξη  στοχευμένων  
προγραμμάτων  διαλογής  αποβλήτων  στην  πηγή ,  επέκταση  και  αναβάθμιση  των  
υφιστάμενων  προγραμμάτων  ανακύκλωσης  συσκευασιών  και  άλλων  υλικών ,  
επεξεργασία  του  συνόλου  των  λοιπών  απορριμμάτων  με  έμφαση  στην  ανάκτηση  
υλικών  με  κατάλληλες  διατάξεις  εγκαταστάσεις  και  την  ελαχιστοποίηση  του  τελικού  
υπολείμματος  προς  ταφή .  
 Ουσιαστικά  ο  νέος  ΕΣΔΑ  έχει  ακριβώς  τα  ίδ ια  ποσοστά  ανάκτησης  με  τον  
ΠΕΣΔΑ  του  ’13,  75% ανάκτηση  και  25% ταφή .  Ακριβώς  το  ίδ ιο  ποσοστό ,  δεν  είχαμε  
καμία  διαφορά  όσον  αφορά  τα  τελικά  αποτελέσματα ,  τους  τελικούς  στόχους .  Γι ’  
αυτό  το  λόγο  είχαμε  και  την  απαίτηση  και  το  διεκδικήσαμε  να  εξαιρεθούμε  από  όλη  
τη  διαδικασία .  Η  διαφορά  μας  ήτανε  ότι  προκύπτανε  τα  τοπικά  διαχειριστ ικά  που  
έπρεπε  να  ενσωματωθούν  στον  ΠΕΣΔΑ  ένα  αυτό  και  δεύτερον  από  το  νόμο  4342/15 
ότι  έπρεπε  να  αλλάξει  η  διαδικασία  επικαιροποίησης ,  όχι  επικαιροποίησης ,  
έγκρισης  του  ΠΕΣΔΑ ,  δηλαδή  έπρεπε  να  περάσει  εκτός  από  το  Περιφερειακό  
Συμβούλιο ,  έπρεπε  να  περάσει  και  από  υπογραφές  Υπουργών ,  να  γίνε ι  ΚΥΑ  και  
μετά  ΦΕΚ ,  τα  οποία  εμείς  δεν  είχαμε .  
 Αυτός  είναι  ο  απορριμματικός  χάρτης  της  Κρήτης  του  ΠΕΣΔΑ  που  είχαμε  
εγκρίνε ι  το  ’13.  Αυτός  ο  χάρτης  δεν  αλλάζει ,  παραμένουν  οι  ίδ ιες  μονάδες  και  θα  
σας  εξηγήσω  γιατ ί .  Βλέπετε  ότι  έχουμε  μία  μονάδα  στα  Χανιά ,  στο  Ρέθυμνο ,  οι  
μονάδες  του  Ηρακλείου  το  ΚΔΕΑΥ  και  η  ΜΒΞ  τότε  ήτανε  βέβαια ,  η  Μονάδα  
Βιολογικής  Ξήρανσης ,  η  μονάδα  στη  Χερσόνησο ,  στη  Σητεία  και  μία  μονάδα  που  
περιπλανιότανε  μέσα  στην  ΠΕ  Ηρακλείου ,  δεν  είχαμε  χωροθετήσει  τότε ,  και  δύο  
μικρές  μονάδες  στην  Αρχανών  – Αστερουσίων  και  στην  Ιεράπετρα  προδιαλεγμένου  
οργανικού .  
 Σε  γενικές  γραμμές  τα  ποσοστά  μας  ήτανε  διαλογή  στην  πηγή  34% σε  έντυπο  
χαρτί ,  ανακυκλώσιμες  συσκευασίες  και  οργανικά  και  τα  λοιπά  ήτανε  66%. 
 Τώρα  αυτό  που  ζητούσε  ο  ΕΣΔΑ  το  παράλογο  σε  όλη  την  ιστορία  ήτανε  ότι  η  
αναθεώρηση  των  ΠΕΣΔΑ  έπρεπε  να  γίνε ι  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  έγκριση  του  
ΕΣΔΑ  και  ότι  ο  σχεδιασμός  των  τοπικών  διαχειριστ ικών  και  η  ενσωμάτωση  τους  
στον  ΠΕΣΔΑ  να  γίνε ι  μέσα  σε  δέκα  μέρες .  Αυτό  δεν  γινότανε  με  τ ίποτα .  Αυτά  θα  τα  
πούμε  και  μετά ,  αλλά  με  λίγα  λόγια  τα  ίδ ια  πράγματα  λέει  και  ο  ΕΣΔΑ  και  ο  ΠΕΣΔΑ ,  
δραστική  μείωση  παραγόμενων  αποβλήτων ,  χωριστή  συλλογή  ανακυκλώσιμων  
βιοαποβλήτων  στο  50% του  συνόλου .  Εδώ  είναι  η  διαφορά  μας  όσον  αφορά  την  
προδιαλογή ,  εκεί  έχουμε  μια  διαφορά  15%, που  εμείς  βέβαια  βγάζαμε  αυτό  το  
ποσοστό  μέσα  από  τ ις  μηχανές .  Τώρα  το  ζητάνε  μέσα  από  την  προδιαλογή .  Και  
φυσικά  ο  περιορισμός  της  υγειονομικής  ταφής  κάτω  από  το  30% που  εμείς  ήμασταν  
στο  20 τότε  είχαμε  υπολογίσει .  
 Οι  άξονες  της  πολιτ ικής  είναι  ακριβώς  η  ίδ ια  κατοχύρωση  δημόσιου  
χαρακτήρα ,  ολοκληρωμένος  σχεδιασμός  για  το  σύνολο  των  ρευμάτων  αποβλήτων ,  
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αυτάρκεια  της  χώρας  σε  δίκτυα  και  υποδομές ,  προώθηση  προετοιμασίας  
επαναχρησιμοποίηση  ανακύκλωση  κ .τ .λ . ,  ευαισθητοποίηση ,  εξορθολογισμός  
κόστους ,  περιβαλλοντικά  φιλικές  τεχνολογίες ,  αξιοποίηση  δημόσιας  
χρηματοδότησης ,  ελάχιστο  κόστος  για  τους  πολίτες .  Τα  ίδ ια  ακριβώς  λέγαμε .  
 Τώρα  οι  διαφορές  μας  εδώ  στις  στρατηγικές  ήτανε  είπαμε  τα  τοπικά  
διαχειριστ ικά ,  ότι  η  προδιαλογή  ήτανε  στο…, είναι  στο  50% με  τον  ΕΣΔΑ  και  
εξειδικευμένα  είναι  65% στα  ανακυκλώσιμα  υλικά  χαρτί ,  γυαλί ,  μέταλλο ,  πλαστικό .  
Και  στο  προδιαλεγμένο  οργανικό  στο  40%, εμείς  είχαμε  35%. 
 Δεν  έχομε  κάποια  άλλη  διαφορά  εκτός  από  το  τελευταίο  που  βέβαια  εμείς  δεν  
είχαμε  τότε  δώσει  σημασία ,  γιατ ί  πέρα  από  τη  μονάδα  βιολογικής  ξήρανσης  δεν  
είχαμε  κάποια  άλλη  σχετική  διαδικασία ,  που  λέει  ότι  διαδικασίες  όπως  η  πυρόλυση ,  
αεριοποίηση ,  πλάσμα  κ .τ .λ . ,  θεωρούνεται  διεργασίες  υψηλής  περιβαλλοντικής  
όχλησης  και  βάσει  της  αρχής  της  προφύλαξης  δεν  ενδείκνυται  από  τον  παρόντα  
σχεδιασμό .  Εδώ  δηλαδή  μας  αποκλείε ι  την  παραγωγή…, δεν  μας  την  αποκλείε ι  
αλλά  θεωρεί  ότι  είναι  υψηλά  περιβαλλοντικής  όχλησης  οπότε  μας  το  βάζει  στόχο  να  
το  καθαρίσει .  
 Λοιπόν ,  τα  ξανάπαμε  αυτά ,  δεν  έχουμε  διαφοροποιήσεις ,  στηριζόμαστε  στους  
ίδ ιους  νόμους ,  στην  ιεράρχηση ,  στα  πράσινα  σημεία ,  ενημέρωση  του  κοινού  κ .τ .λ . ,  
κ .τ .λ .  
 Η  διαφορά  τώρα…, ένα  λεπτό  δεν  έχω  φτάσει  εκεί  πέρα ,  η  διαφορά  που  
είχαμε  εμείς ,  που  είχαμε  σε  σχέση  με  την  προδιαλογή  στην  πηγή  και  που  λέγαμε  ότι  
εμείς  θα  πιάνουμε  αυτό  το  στόχο  της  ανάκτησης  συμπληρωματικά  μέσα  από  τ ις  
μηχανές ,  επειδή  είχαμε  προβλέψει  ότι  μπορεί  να  εξελιχθεί  και  να  πάμε  σε  
μεγαλύτερα  ποσοστά  ή  σε  μικρότερα  και  επειδή  υπήρχε  τουρισμός  το  καλοκαίρι  και  
αυξανότανε  πάρα  πολύ  η  παραγωγή  αποβλήτων ,  είχαμε  σκεφτεί  την  ευελιξ ία  όλων  
των  μονάδων ,  που  όλες  οι  μονάδες  εκτός  είπαμε  από  την  βιοξήρανση  ήτανε  
μηχανική  διαλογή  και  κομποστοποίηση  και  στο  ΕΘΝΟ  είχαμε  και  αναερόβια  
χώνευση ,  είχαμε  σκεφτεί  ότι  θα  πρέπει  να  είναι  ευέλικτες ,  δηλαδή  και  να  μικραίνουν  
τη  δυναμικότητα  και  να  τη  μεγαλώνουνε ,  αναλόγως  τ ις  ανάγκες .  Αυτό  μας  βοήθησε  
πάρα  πολύ  σε  αυτή  τη  φάση ,  διότ ι  δεν  θα  χρειαστεί  έτσι  να  κάνουμε  
διαφοροποιήσεις  στις  μονάδες  όσον  αφορά  τ ις  δυναμικότητες .  Μάλιστα  τα  έργα  που  
έχουνε  ήδη  προενταχθεί ,  δεν  θα  αλλάξουνε  τ ις  μελέτες  τους .  
 Με  βάση  όλα  αυτά  που  είπαμε  τέλος  πάντων  είμαστε  συμβατοί  κ .τ .λ . ,  κ .τ .λ .  
και  θέλω  να  σας  πω ,  ένα  λεπτό  να  γυρίσω  στις  μονάδες ,  να  πούμε  τώρα  τ ι  αλλάζει .  
Καταρχήν  το  ΕΜΑΚ  Χανίων  έχει  εξελιχθεί ,  έχει  χρηματοδοτηθεί ,  γίνεται  το  
εργοστάσιο  της  αναβάθμισης ,  γίνεται  η  απαλλοτρίωση  για  την  επέκταση  του  ΧΥΤΥ .  
Το  Ρέθυμνο  προχωράει  είναι  στην  προένταξη ,  η  Χερσόνησος  είναι  στην  προένταξη ,  
η  Σητεία  είναι  στις  μελέτες  πάει  καλά ,  η  μονάδα  που  περιπλανάται  στη  δυτική  και  
κεντρική  περιοχή  της  ΠΕ  Ηρακλείου ,  μάλλον  χωροθετείται .  Έχουμε  κατασταλάξει  
μεγάλο  ποσοστό  στο  χώρο  του  ΧΥΤΑ  Αρχανών  Αστερουσίων  που  εκεί  βρίσκεται  και  
η  μονάδα  του  προδιαλεγμένου .  Και  πλέον  βάζουμε ,  διατυπώνουμε  πια  διαφορετικά ,  
απεικονίζουμε  διαφορετικά  η  μονάδα  του  Ηρακλείου  από  μονάδα  βιοξήρανσης  σε  
μονάδα  μηχανικής  διαλογής  και  αναβάθμισης  και  ό ,τ ι  θέλουνε  ας  την  κάνουνε  δεν  
έχουμε  κανένα  πρόβλημα ,  αρκεί  να  πιάνει  τους  στόχους .  
 Η  μονάδα  του  Ηρακλείου  εντωμεταξύ  έχει  μειωθεί  σε  ποσότητες ,  μάλλον  όχι  η  
μονάδα  του  Ηρακλείου  συγγνώμη ,  η  παραγωγή  σύμμικτων  στο  Ηράκλειο  μειώνεται  
και  μειώνεται  κι  έτσι  η  δυναμικότητα  της  μονάδας  που  θα  γίνε ι  στο  Ηράκλειο .  Αυτό  
μπήκε  μέσα  στο  σχεδιασμό .  
 Να  σας  δείξω  τώρα ,  επειδή  τρέξαμε  όλη  τη  διαδικασία…, τ ι ;  Ναι ,  ναι  όλα  
έχουνε  υπολογιστεί ,  ούτως  ή  άλλως  ξαναϋπολογίσαμε  όλες  τ ις  ποσότητες .  
Υπήρξανε  μειώσεις ,  υπήρξε  μείωση  στην  παραγωγή  της  Χερσονήσου ,  στα  Χανιά  
δεν  άλλαξε ,  στο  Ρέθυμνο  δεν  άλλαξε ,  άλλαξε  στο  Ηράκλειο  και  στη  Χερσόνησο .  Στη  
Χερσόνησο  η  μείωση  της  παραγωγής  των  ΑΣΑ ,  καλύπτεται ,  το  καλοκαίρι  από  τη  
μεγάλη  αύξηση  της  παραγωγής  λόγω  τουρισμού  και  το  χειμώνα  από  τα  
ανακυκλώσιμα  που  πριν  δεν  τα  έπαιρνε  η  Χερσόνησος ,  τα  έπαιρνε  το  ΚΔΑ  
Ηρακλείου  και  τώρα  θα  τα  παίρνει  η  Χερσόνησος ,  τα  προδιαλεγμένα  εννοώ .  
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 Επειδή  διαχειριστήκαμε  το  θέμα  των  τοπικών  διαχειριστ ικών  από  τους  24 
δήμους  είχαμε  αναλάβει  τους  17 με  τη  συμφωνία  που  είχαμε  κάνει  με  τους  δήμους  
να  αναλάβουμε  εμείς  τ ις  μελέτες  για  το  πολύ  επείγον  του  θέματος  και  ταυτόχρονα  
πιέσαμε  και  όλους  τους  άλλους  δήμους  να  τελειώσουν  τα  διαχειριστ ικά  τους ,  έχουμε  
κάποιους  συγκεντρωτικούς  πίνακες .  Συγγνώμη  πριν  από  αυτό  να  πω ,  εδώ  δείχνω  
άλλο  πίνακα  τώρα ,  εδώ  πέρα  σε  αυτόν  τον  πίνακα  φαίνεται  πως  ποσοτικοποιούμε  
τη  διαλογή  στην  πηγή  και  τ ις  ποσότητες  που  πάνε  στις  κεντρικές  μονάδες ,  την  
ανάκτηση  στις  κεντρικές  μονάδες ,  τ ι  πάει  στο  ΧΥΤΑ  και  ποιο  είναι  το  ποσοστό  του  
βιοαποδομήσιμου .  Δεν  ξέρω  τώρα  αν  βλέπετε ,  δεν  βλέπετε .  Εκεί  πέρα  που  λέει  
διαλογή  στην  πηγή…, όχι  δεν  μπαίνω  σε  λεπτομέρειες ,  απλά  να  δούμε ,  εδώ  πέρα  
που  λέει  διαλογή  στην  πηγή  αν  το  βλέπετε  το  κόκκινο  στο  τέλος  είναι  το  50%. Το  
αναπροσαρμόσαμε  και  φτάνει  στο  50%, η  ανάκτηση  στις  κεντρικές  μονάδες  είναι  
24% και  στο  ΧΥΤΑ  πάει  το  26%. 
 Αυτό  δηλαδή  που  προδιαλέγουμε  είναι  η  παραγωγή  η  συνολική  είναι  405.000, 
μιλάμε  για  το  2025 βέβαια ,  το  2020 είναι  γύρω  στις  400.000. Η  διαλογή  στην  πηγή  
λοιπόν  είναι  50%, δηλαδή  202.000 και  αυτό  που  πάει  στις  μονάδες  είναι  άλλες  
202.000, δηλαδή  το  άλλο  50%, αυτό  που  λέγαμε  πριν  ότι  βάζει  σαν  στόχο  ο  ΕΣΔΑ .  
 Λοιπόν  τώρα  θα  πω  για  τα  τοπικά  διαχειριστ ικά ,  εδώ  είναι  ο  πίνακας  που  
φαίνεται  λοιπόν  από  όλα  τα  τοπικά  διαχειριστ ικά  που  πήραμε  στα  χέρια  μας  μετά  τη  
διαβούλευση  και  τ ις  ανάγκες  τους  και  τ ις  παρατηρήσεις  τους  και  τα  δημοτικά  τους  
συμβούλια ,  τ ις  εγκρίσεις  τους ,  εδώ  στον  πίνακα  – δεν  φαίνεται  τ ίποτα  βέβαια  – 
έχουμε  πάρει  κάθε  δήμο  ξεχωριστά  και  στην  πρώτη  στήλη  φαίνεται  ας  πούμε  
πόσους  συνοικιακούς  κομποστοποιητές  ζητάει  ο  καθένας ,  κοινοτικούς  
κομποστοποιητές ,  μεγάλα  πράσινα  σημεία ,  δορυφορικά… (αλλαγή  κασέτας)  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   …της  Περιφέρειας ,  μέσα  στον  περιφερειακό  σχεδιασμό  φαίνεται .  
 Εδώ  έχουμε  κάνει  μία  εκτ ίμηση  του  κόστους  που  θα  έχουνε  όλα  αυτά  που  
ζητάνε  οι  δήμοι .  Εδώ  φαίνεται  ένα  κόστος  37.000 για  κάδους  κομποστοποίησης ,  για  
απορριμματοφόρα ,  κάδους  διαλογής  στην  πηγή  ανακυκλώσιμων ,  37…, τ ι  είπα  
χιλ ιάδες ;  Εκατομμύρια .  
 Λοιπόν ,  πράσινα  σημεία ,  τοπική  διαχείριση  πράσινων  σημείων ,  δράσεις  
ενημέρωσης ,  απαιτούμενες  μελέτες  και  σύνολο  37 εκατομμύρια .  Και  συνεχίζω ,  τα  
ΣΜΑΥ ,  ο  εκσυγχρονισμός  συστήματος  συλλογής  σύμμικτων ,  οι  απαιτούμενες  
μελέτες ,  ΧΥΤΥ .  ΧΥΤΥ ,  γίνεται  ένας  νέος  ΧΥΤΥ  ξέχασα  να  το  πω  στη  Γαύδο .  Ένας  
πολύ  μικρός  ΧΥΤΥ  στη  Γαύδο ,  λόγω  προβλημάτων  μετακίνησης  της  θαλάσσιας  
μεταφοράς  των  αποβλήτων .  
 Εδώ  έχουμε  λοιπόν  σύνολο  άλλα  20 εκατομμύρια ,  τα  10 εκατομμύρια  των  
Χανίων ,  ένα  λεπτό  να  δω .  Όχι  αυτά  τα  έχουμε  βάλει  στο  κόστος  των  μονάδων ,  άλλα  
170 εκατομμύρια  από  εκεί ,  μαζί  με  το  ΦΠΑ  λέμε  τώρα .  
 Αυτά  είναι  σε  γενικές  γραμμές  τα  κόστη ,  όπως  βλέπετε  είναι  πάρα  πολύ  
μεγάλο  το  κόστος ,  δηλαδή  έχουμε  φτάσει  σε  ένα  κόστος  άλλα  60 εκατομμύρια  από  
την  τοπική  διαχείριση ,  συν  τα  160 – 170 διότ ι  αυξηθήκανε  στην  πορεία  και  οι  
μονάδες ,  φτάνουμε  λοιπόν  γύρω  στα  210 εκατομμύρια .  Φανταστείτε  ότι…, όχι  αυτά  
είναι  που  ζητάμε ,  όσο  πιο  γρήγορα  τελειώνουμε  τ ις  μελέτες  και  όσο  πιο  γρήγορα  
είναι  ώριμα  τα  έργα  τόσο  πιο  γρήγορα  απορροφούμε  και  χρήματα .  Το  θέμα  είναι  ότι  
αν  μπει  μία  ας  πούμε  μία  κατηγοριοποίηση  από  το  Υπουργείο ,  μία  ξέρω  εγώ  να  
βάλουνε  προτεραιότητες  πιο  έργο  έχει  μεγαλύτερη  απόδοση ,  έχει  μεγαλύτερη  
αναγκαιότητα  βιωσιμότητα  και  δεν  ξέρω  τ ι ,  ίσως  να  γίνε ι  μία  αξιολόγηση  από  
αυτούς  που  να  αφαιρέσει  κάποια  έργα  από  όλες  τ ις  Περιφέρειες  και  να  μείνουμε  κι  
εμείς  έξω  σε  κάποια  έργα .  Αν  είμαστε  πάρα  πολύ  γρήγοροι  και  οι  άλλοι  
καθυστερούνε  πάρα  πολύ ,  πιθανόν  να  απορροφήσουμε  εμείς  τα  200 εκατομμύρια .  
 Τα  λεφτά  είναι  λίγα  στο  σύνολο ,  ήδη  αρχίζε ι  το  Υπουργείο  και  ζητάει  να  
βρούμε  και  άλλες  πηγές  χρηματοδότησης .  Το  γυρίσανε  κι  αυτοί .  
 Να  πω  επίσης  ότι  αυτή  τη  στιγμή  επειδή  έχουμε  μια  εικόνα  σε  όλη  την  
Ελλάδα ,  δεν  έχει  προχωρήσει  κανένας  περιφερειακός  σχεδιασμός  εκτός  από  της  
Θεσσαλίας  που  είναι  σε  καλό  επίπεδο .  Αλλά  επειδή  της  Θεσσαλίας  είναι  σε  αρχικό  
επίπεδο ,  δεν  είναι  όπως  το  δικό  μας  γιατ ί  εμείς  τώρα  αυτή  τη  στιγμή  μαζί  με  τον  
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νέο  ΠΕΣΔΑ ,  όχι  νέο  ΠΕΣΔΑ ,  δεν  τον  λέμε  νέο  ΠΕΣΔΑ ,  το  λέμε  ενσωμάτωση  
τοπικών  διαχειριστ ικών  στον  ΠΕΣΔΑ  τον  υφιστάμενο .  Έχουμε  καταθέσει  στη  ΔΥΠΑ  
στη  Διεύθυνση  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης  του  Υπουργείου  όχι  ΣΜΠΕ ,  όχι  
Στρατηγική  Μελέτη  αλλά  έχουμε  καταθέσει  ένα  φάκελο  προελέγχου  για  να  δούμε  αν  
θα  πάμε  σε  ΣΜΠΕ ,  σε  ΣΠΕ  ξέρουμε  ότι  δεν  θα  πάμε ,  θα  μας  δώσουν  αυτή  την  
απαλλαγή  ας  πούμε ,  αλλά  η  Θεσσαλία  που  είχε  καταθέσει  πολύ  πριν  από  μας ,  θα  
αργήσει  περισσότερο  διότ ι  πάει  για  όλη  τη  διαδικασία  της  Στρατηγικής  
Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης ,  οπότε  θεωρητικά  είμαστε  πρώτοι .  Αν  δεν  κολλήσουμε  
πουθενά .  
 Αυτά ,  ερωτήσεις .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Θα  θέλατε  να  κάνετε  ερωτήσεις  στην  Κα  Καργάκη  
πριν  μπούμε  στις  επόμενες  εισηγήσεις ;  Ο  Νικήτας  ο  Μαυράκης .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Στο  Ηράκλειο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Παρακαλώ  σήκω  για  να  καταγραφεί .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Στο  Ηράκλειο  μονάδα  αφού  μας  σταματάνε  τώρα  την  παραγωγή  του  
SRF, ποια  είναι  η  πρόταση ;  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Μέσα  στον  περιφερειακό  σχεδιασμό  αυτό  είπαμε ,  μικραίνει  η  
δυναμικότητά  της ,  πάει  από  75.000 τόνους  στους  50 και  γίνεται  μηχανικής  διαλογής  
και  οτιδήποτε  άλλο .  Το  αφήνουμε  ελεύθερο .  Σε  φιλική  περιβαλλοντική  ξέρω  εγώ  
τεχνολογία .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Μπορεί  να  γίνε ι  (…)αέριο  ας  πούμε ;  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Ναι  μπορεί  να  γίνε ι  οτιδήποτε  αλλά  έχει  άλλους  περιορισμούς  τώρα  
αυτή  η  μονάδα ,  έχει  το  πρόβλημα  της  θέσης ,  ότι  έχει  πρόβλημα  εκεί  από  τ ις  
γειτονικές  χρήσεις  και  από  την  έκταση  που  είναι  μικρή .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Έχει  πάρει  απόφαση  ο  δήμος  νομίζω .  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:  Έχει  πάρει  απόφαση  αλλά  μελέτη  να  οριστικοποιε ίται  δεν  βλέπουμε ,  
είναι  λίγο  δύσκολο  να  γίνε ι  τέτοια  μελέτη  που  θέλουνε  εκεί  πέρα .  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)   
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Τα  οποία  όμως  δεν  θα  τα  δεχθούμε ,  δεν  θα  προχωρήσει  δηλαδή  με  
αυτά  τα  νούμερα .  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:    (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:  Ναι  εκεί  θα  υπάρξει  μια  αξιολόγηση  και  μάλλον  πρέπει  να  δούνε  και  
αυτοί  ποια  είναι  η  βέλτιστη  λύση .  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:    (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ο  Νίκος  ο  Κατσαράκης .  
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ :  Ναι ,  υπάρχει  όμως  ένας  καινούριος  εθνικός  σχεδιασμός  ο  οποίος  
αναφέρατε  ότι  είναι  συνέχεια  του  παλιού  εθνικού  σχεδιασμού ,  ο  οποίος  συνάδει  
όπως  αναφέρατε  και  με  τ ις  αρχές  του  ΠΕΣΔΑΚ  και  του  αναθεωρημένου  ΠΕΣΔΑΚ .  
Παρόλα  αυτά  υπάρχουν  κάποιες  αρχές ,  οι  αρχές  αυτές  έχουν  να  κάνουν  με  τη  
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διαλογή  στην  πηγή ,  με  την  εκτροπή  των  βιοαποβλήτων  και  όλα  αυτά  μπαίνουνε  σε  
κάποια  σειρά .  Υπάρχει  κάποια  ιεράρχηση .  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Βεβαίως .  
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ :   Γι ’  αυτό  ξαναρωτάω ,  δεν  μπορούμε  να  επαναφέρουμε  συνεχώς  το  
θέμα  του  SRF, του  RDF, του  κακού  κομπόστ  το  οποίο  τελικά  θα  καταλήγει  στους  
ΧΥΤΑ .  Δεν  ξέρω  αν  κάνω  λάθος .  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Όχι  δεν  κάνετε  λάθος .  
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ :   Νομίζω  ότι  αυτό  ήδη  από  τον  εθνικό  σχεδιασμό  και  από  τ ις  
καινούριες  αρχές  οι  οποίες  έχουν  μπει ,  από  μόνο  του  αποβάλλεται .   
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Αποβάλλεται  ούτως  ή  άλλως  ρητά .  
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ :  Άρα  λοιπόν  νομίζω  ότι  πρέπει  και  από  τη  στιγμή  που  υπάρχει  αυτή  
η  συμφωνία  που  αναφέρατε ,  νομίζω  ότι  πρέπει  οι  κινήσεις  μας  να  είναι  σε  αυτή  την  
κατεύθυνση ,  έτσι  ώστε  και  να  είμαστε  κατά  κάποιο  τρόπο  στις  αρχές  του  ΕΣΔΑ  και  
του  ΠΕΣΔΑΚ  όπως  αναφέρατε .  Δεν  μπορούμε  δηλαδή  να  λέμε…, νομίζω  ότι  
υπάρχει  κάπου  μία  αντίφαση  ότι  θα  φτιάξουμε ,  αυτό  κατάλαβα  κ .  Αντιπεριφερειάρχη   
νομίζω  γι ’  αυτή  τη  λύση  που  αναφέρατε  αυτή  τη  στιγμή  για  τη  βιοξήρανση .  Δηλαδή  
βελτιώνουμε  αλλά  παίρνουμε  ένα  δευτερογενές  καύσιμο  το  οποίο  αυτή  τη  στιγμή  
δεν  είναι  στις  προτεραιότητες  του  ΕΣΔΑ  να  πάρουμε  αυτό  το  δευτερογενές  καύσιμο  
το  οποίο  είτε  θα  το  πάμε  κάπου  θα  το  πάμε  και  θα  το  θάψουμε  είτε  θα  το  πάμε  στην  
Κύπρο  ή  δεν  ξέρω  εγώ  που  αλλού .  Αυτή  τη  στιγμή  φαίνεται  ότι  προκρίνονται  
κάποιες  άλλες  τεχνολογίες ,  κάποιες  άλλες  αρχές  και  νομίζω  ότι  με  βάση  αυτές  τ ις  
αρχές  πρέπει  να  γίνε ι  ο  σχεδιασμός ,  ο  οποίος  βέβαια… 
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   Αυτό  ακριβώς  είπα ,  ότι  (…) είπαμε  για  τη  βιοξήρανση  δεν  υπήρχε  ο  
ΕΣΔΑ  στο  πρόγραμμα ,  είχαμε  (…) να  το  κάνουμε .  Και  κρίναμε  ότι  ήτανε  το  πιο  
οικονομικό ,  το  πιο  συμφέρον  και  αξιοποιούσαμε  τα  χρήματα  που  είχανε  δοθεί  από  
το  προηγούμενο  πλαίσιο ,  (…) εκατομμύρια  πόσα  ήτανε ,  για  να  γίνε ι  αυτή  η  μονάδα .  
Και…,  (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)…, ήταν  μια  συμφέρουσα  
επιλογή ,  μας  εξυπηρετούσε  σκοπούς  και  ήτανε  οικονομική .  
 Τώρα  σας  είπα  βγαίνει  από  το  σχεδιασμό  ούτως  ή  άλλως ,  έχει  βγει  δηλαδή  
δεν  υπάρχει…, (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου) .  Απλά  
ακούγονται  τα  σενάρια  που  ακούγονται  δεν  ξέρω  αν  μπορούν  να  ικανοποιηθούνε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Συγγνώμη  που  σας  διακόπτω  κ .  Καλογερή ,  αν  
θέλετε  μιας  και  λέτε  τα  σενάρια  που  ακούγονται ,  να  σηκωθείτε  στο  βήμα  για  να  
καταγράφονται  γιατ ί  έχει  ενδιαφέρον  για  τα  πρακτικά  που  διαβάζουν  οι  συνάδελφοι  
να  ακούγεται  η  άποψη  αυτή .  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   Πρόεδρε  κι  εγώ  δεν  έχω  ακούσει  πολλά  από  το  δήμο  διάβασα  
ορισμένες  προτάσεις  του  δήμου  οι  οποίες  μάλιστα  προϋπήρχαν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έστω  κι  έτσι ,  έστω  κι  of f  the record,  παρακαλώ  
για  να  καταγραφεί… 
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   Τα  ξέρει  η  Κα  Καργάκη .  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Ναι ,  αυτό  εμείς  το  έχουμε  αφήσει  ελεύθερο  στον  ΠΕΣΔΑΚ ,  αυτό  είπα ,  
εμείς  περιγράψαμε  μηχανική  διαλογή  και  οτιδήποτε  άλλη  φιλική  και  τεχνολογία  που  
εγκρίνεται  μέσα  από  τον  ΕΣΔΑ .  Το  ξεκαθαρίσαμε  ότι  το  SRF τελείωσε .   
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 Και  να  συμπληρώσω ,  οι  προτάσεις  που  έκανε  ο…, που  έκαναν  στη  Δημοτική  
Αρχή  οι  μελετητές  τέλος  πάντων  και  όσοι  ήρθανε  σε  αυτή  τη  διαδικασία  και  το  
διαπραγματευτήκανε ,  ήτανε  για  μηχανική  διαλογή  και  κομποστοποίηση ,  για  
αναερόβια  χώνευση ,  για  να  φύγει  το  κομπόστ  και  να  πάει  αλλού ,  για  να  γίνε ι  ξέρω  
εγώ  δεν  θυμάμαι  πώς  το  λέγανε  αυτό ,  πώς  το  λένε ;  Αυτό  που  ψήνεται  εκεί ;  Η  
τελευταία  επιλογή  του  δήμου ;  Όχι  πυρόλυση ,  όχι ,  όχι  ήτανε  αναερόβια ,  παστερίωση  
μπράβο  ναι .  
 Όλα  αυτά  έχουν  ειπωθεί ,  το  θέμα  είναι  ότι  εγώ  όπως  καταλαβαίνω  επειδή  το  
έχουμε  πολύ  καιρό  μελετήσει  το  πράγμα ,  η  θέση  ε ίναι  λίγο  περίεργη  και  για  τ ις  
γειτονικές  χρήσεις  το  ξαναλέω  και  λόγω  του  περιορισμένου ,  πολύ  περιορισμένου  
χώρου  και  των  ρεμάτων  και  του  αεροδρομίου  κ .τ .λ . ,  κ .τ .λ .  θα  έχουμε  πρόβλημα  στο  
να  αναπτύξουμε  οποιαδήποτε  τεχνολογία  θέλουμε .  Αυτό  πιστεύω ,  ότι  θα  έχουμε  
πρόβλημα  να  καταλήξουμε  σε  μια  οριστική  λύση .  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   …σαν  Περιφέρεια  ότι  ό ,τ ι  μας  πει  ο  Δήμος  Ηρακλείου ,  όποιο  
σενάριο  δηλαδή  έρχεται  και  κουμπώνει  στο  σχεδιασμό  θα  το  στηρίξουμε .  Όπου  
καταλήξουνε  οι  διάφοροι  αυτοί  και… 
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:  Ναι ,  εμάς  δεν  μας  ενδιαφέρει  αυτή  τη  στιγμή  τ ι  θα  είναι  η  μονάδα .  Εμάς  
μας  ενδιαφέρει  αν  θα  πιάνει  τους  στόχους ,  το  τ ι  θα  είναι  το  έχουμε  αφήσει  
ελεύθερο .  Σας  είπα  ελεύθερο  σύμφωνα  με  αυτά  που  λέει  ο  ΕΣΔΑ .  Δεν  υπάρχει   
SRF, δεν  υπάρχει  καύση ,  δεν  υπάρχει  τ ίποτα ,  δεν  υπάρχει  καμία  λέξη  κρυμμένη  
πίσω  από  όλα  αυτά ,  τ ίποτα .  
 Αυτό  το  θέμα  δηλαδή  που  υπήρχε  μέχρι  τώρα  τελείωσε ,  δεν  υπάρχει  εμπόδιο  
σε  αυτό ,  την  αντίρρηση  που  είχανε  και  το  ΤΕΕ  μέχρι  τώρα  και  το  Ηράκλειο  και  ο  
δήμος  κ .τ .λ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Υπάρχει  άλλη  ερώτηση  για  την  Κα  Καργάκη ;  Να  
την  ευχαριστήσουμε  πολύ  για  την  παρουσίαση .  Ήθελα  να  σας  ρωτήσω ,  υπάρχει  
είπατε  μέσα  στο  s i te της  Περιφέρειας  για  όσους  συναδέλφους  ενδιαφέρονται  να  
λάβουν ,  να  μελετήσουν  την  παρουσίαση  αυτή ;  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:  Όχι  παρουσίαση ,  όλος  ο  περιφερειακός  σχεδιασμός  που  υπάρχουν  
πολύ  περισσότεροι  πίνακες .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Πολύ  ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ .   
 Τώρα  μπαίνουμε  στην  τυπική  διαδικασία  να  ξεκινήσουμε  με  την  ανάγνωση  
της  πρώτης  εισήγησης  που  έχει  κατατεθεί  από  το  Νικήτα  το  Μαυράκη  και  στη  
συνέχεια  ακολουθούν  οι  υπόλοιπες .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Διαχείριση  των  απορριμμάτων  και  ο  ΕΣΔΑ  και  ΠΕΣΔΑΚ  και  τοπικά  
σχέδια  διαχείρισης  απορριμμάτων .  Νομίζω  ότι  όλα  λένε  το  ίδ ιο  πράγμα  και  σε  
κάποιες  βάσεις  και  όλες  οι  παρατάξεις  από  τ ις  εισηγήσεις  που  είδα  συμφωνούμε .  
 Επιτέλους  βέβαια  και  μετά  από  πέντε  χρόνια  γιατ ί  η  προηγούμενη  απόφαση  
του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  ήταν  το  2011, ξαναβρισκόμαστε  στο  σημείο  να  
ξανασυζητήσουμε  όλα  τα  αναθεωρημένα  σχέδια  και  να  τα  βάλουμε  μπροστά  μας ,  
για  να  μπορέσουμε  να  δώσουμε  και  μία  πρόταση  στη  διαβούλευση  που  έχει  κάνει  η  
Περιφέρεια ,  για  τον  νέο  ΠΕΣΔΑ .  
 Σίγουρα  σε  όλη  αυτή  τη  διαδικασία  κέντρο  πρέπει  να  είναι  ο  πολίτης ,  από  
αυτόν  ξεκινάνε  όλα .  Και  η  διαλογή  στην  πηγή  θα  πρέπει  να  ξεκινήσει  από  αυτόν .  Οι  
ακριβές  τεχνολογίες  και  εργοστάσια  εξειδικευμένα  διαλογής  με  έξυπνα  συστήματα ,  
οπτικούς  διαχωριστές ,  βαλλιστικούς  και  ένα  σωρό  άλλα  μηχανήματα ,  είναι  μεν  στον  
σχεδιασμό  μας ,  μάλλον  στον  σχεδιασμό  της  Περιφέρειας  και  του  ΕΣΔΑ ,  αλλά  
σίγουρα  βοηθάει  ο  πολίτης  αν  στην  αρχή  μπορέσει  και  αφαιρέσει  πολλά  από  αυτά  
τα  υλικά .  Κάνει  λίγο  πιο  εύκολη  τη  δουλειά  μετά  στα  εργοστάσια  εκείνα  και  σίγουρα  
τα  λειτουργικά  θα  πέφτουνε .  
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 Σε  καμία  όμως  των  περιπτώσεων  δεν  μπορείς  να  στηριχτε ίς  μόνο  στον  πολίτη  
σε  αυτό  το  σημείο  που  είμαστε .  Ζητάμε  αυτή  τη  στιγμή  και  από  τον  πολίτη ,  αλλά  και  
από  το  κράτος  να  εκπληρώσουμε  στόχους  που  έπρεπε  να  είχαμε  ολοκληρώσει  το  
’12,  το  ’13 και  φτάνουμε  μετά  από  αναθεωρήσεις  και  νέους  στόχους  να  φτάσουμε  
στο  2020, να  τα  ξεκινήσουμε  όλα  από  την  αρχή .  Μέσα  σε  τέσσερα  χρόνια  να  έχουμε  
δημιουργήσει  εργοστάσια ,  να  έχουμε  τοποθετήσει  κάδους ,  να  έχουνε  εκπαιδεύσει  
τον  πολίτη ,  να  έχουμε  εκπαιδεύσει  προσωπικό ,  τεχνικό  προσωπικό ,  τέσσερα  
χρόνια  νομίζω  ότι  μάλλον  θα  γραφτούμε  στην  ιστορία .  Δεν  υπάρχει ,  δηλαδή  θα  
γραφτούμε  στην  ιστορία .  
 Για  να  μην  μπούμε  στη  διαδικασία  να  συζητάμε  όλους  τους  στόχους ,  αλλά  και  
όλα  τα  σημεία  που  λέει  ο  ΠΕΣΔΑ  και  που  η  Κα  Καργάκη  ας  πούμε  μας  ανέλυσε  
προηγουμένως ,  θα  πρέπει  να  μπούμε  σε  συγκεκριμένες  προτάσεις  και  
συγκεκριμένα  σημεία ,  που  πιθανώς  να  έχουμε  κάποιες  διαφορές  και  κάπου  εκεί  θα  
πρέπει  να  συγκλίνουμε .  
 Μέσες  άκρες  σε  αυτά  που  συμφωνούμε  όλοι  είναι  η  διαλογή  στην  πηγή ,  το  
σύστημα  των  έξι  κάδων ,  για  να  τα  πούμε  έτσι  για  την  ιστορία  αυτά ,  βιοαπόβλητα ,  
χαρτί ,  χαρτόνι ,  αλουμίνιο ,  σίδηρος ,  γυαλί ,  πλαστικό .  Βασικά  όχι  πλαστικό  είναι  το  
κομμάτι  του  μπλε  κάδου  το  οποίο  θα  είναι  οι  λοιπές  συσκευασίες  που  θα  είναι  το  
σύστημα  της  ΕΑ .  Εδώ  υπάρχει  ένα  ερώτημα  που  έχω  βάλει  εγώ  στη  δικ ιά  μου  την  
εισήγηση  και  στο  σχέδιο  απόφασης ,  ότι  τ ι  θα  γίνε ι  στην  πορεία  με  αυτά  τα  υλικά ;  
Δηλαδή  αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  ένα  σύστημα  της  ΕΑ  που  έχουμε  ένα  σύστημα  μπλε  
κάδου  και  ένα  σύστημα  τα  σύμμικτα  που  αναλαμβάνει  ο  δήμος  να  τα  οδηγήσει  σε  
ένα  ΧΥΤΑ .  Αύριο  θα  έχουμε  ένα  σύστημα  πέντε  ή  έξι  κάδων ,  τα  οποία  πάλι  ένα  
κομμάτι  του  μπλε  κάδου  που  είναι  οι  συσκευασίες  είναι  το  σύστημα  της  ΕΑ  και  
θεωρητικά  οι  υπόλοιποι  θα  τους  αναλάβει  ο  δήμος ;  Το  έχουμε  βάλει  έτσι  σε  ένα  
σημείο ,  την  έχουμε  ξανακάνει  τη  συζήτηση  γενικότερα  και  με  την  Περιφέρεια ,  δεν  
ξέρω  αν  έχει  βγει  τελικά  αποτέλεσμα ,  υπάρχουν  νεότερα ,  ωραία .  Εγώ  το  βάζω  αυτό  
πάνω  στο  τραπέζι  γιατ ί  είναι  ένα  κομμάτι  το  οποίο  θα  πρέπει  να  απαντηθεί ,  γιατ ί  η  
ΕΑ  δουλεύει  αυτή  τη  στιγμή ,  οι  πόροι  της  ΕΑ  είναι  από  το…, σχεδόν  το  70% των  
πόρων  της  ΕΑ  προέρχεται  από  τ ις  εταιρείες  που  παράγουν  συσκευασίες ,  coca cola,  
3Ε  και  αυτοί  οι  πόροι  μετά  διοχετεύονται  στα  κέντρα  διαλογής  των  ανακυκλώσιμων  
υλικών  ή  στον  εξοπλισμό  που  δίνουνε  στους  δήμους  απορριμματοφόρα  και  κάδους  
κ .τ .λ . ,  οπότε  έτσι  τροφοδοτείται  το  σύστημα  προς  τα  κάτω .  
 Άρα  λοιπόν  ήδη  το  παράβολο  να  το  πούμε  έτσι  ή  το  τ ίμημα  της  ανακύκλωσης  
έχει  πληρωθεί  από  τους  παραγωγούς ,  τ ις  μεγάλες  εταιρείες ,  το  οποίο  αυτό  
κατεβαίνει  και  μπαίνει  σε  αυτή  τη  διαχείριση .  Στη  συνέχεια  τ ι  θα  γίνε ι ;  Δηλαδή  εάν  
πούμε  ότι  ο  μπλε  κάδος  φύγει  από  τη  μέση  πού  θα  πάνε  και  επιπλέον  μια  τεράστια  
ποσότητα  που  σήμερα  μπαίνει  στον  μπλε  κάδο  που  είναι  το  χαρτόνι  και  το  χαρτί  
που  είναι  της  τάξης  του  70%, το  άλλο  30% είναι  περίπου  οι  συσκευασίες ,  μέχρι  
σήμερα  το  διαχειριζότανε  η  ΕΑ ,  αύριο ;  Ποιο ;  Στον  μπλε  κάδο ;  Στον  μπλε  κάδο ;  92% 
θα  είναι  χαρτί ,  χαρτόνια  αν  μπει  στον  κίτρινο  κάδο .  Δηλαδή  αν  πάει  ξέχωρο  ναι  
προφανώς ,  ναι  θα  είναι  γιατ ί  θα  αυξηθεί  το  ποσοστό ,  αυτό  είναι  σίγουρο .  Αλλά  την  
ποσότητα  αυτή  θα  την  εκμεταλλευτεί  ο  δήμος ;  Τα  έχει  δηλαδή  τα  έσοδα  ο  δήμος ;   
Ωραία .   
 Αυτό  είναι  ένα  κομμάτι  το  οποίο  θέλει…, πρέπει  να  το  συζητήσουμε .  
Επιπλέον  υπάρχει  ένα  τεράστιο  πρόβλημα  αυτή  τη  στιγμή  με  τους  φορείς  
διαχείρισης  στερεών  απορριμμάτων .  Αυτή  τη  στιγμή  υπάρχουν  τέσσερις  φορείς ,  
πέντε  φορείς  στην  Κρήτη ,  τέσσερις ,  και  συζητιέται  στο  αν  θα  παραμείνουν  και  οι  
τέσσερις ,  αν  θα  γίνουνε  δύο ,  αν  θα  γίνε ι  ένας .  Η  δική  μας  η  πρόταση  είναι  να  γίνε ι  
ένας ,  ένας  ανά  περιφέρεια .  Γιατί  να  είναι  ένας  ανά  περιφέρεια ;  Μπορεί  να  
λειτουργήσει  το  σύστημα  αποδοτικότερα  και  καλύτερα  και  επιπλέον  να  μην  μπαίνει  
στη  διαδικασία  να  ρωτάει  ένας  φορέας  τον  άλλο  αν  υπάρχουν  προβλήματα ,  να  
μεταφέρουν  απορρίμματα  κ .τ .λ .  Έχει  παρατηρηθεί  ας  πούμε  σε  δήμο ,  μιλάμε  τώρα  
για  πρόσφατα  πριν  ένα ,  ενάμιση ,  δύο  χρόνια ,  ο  οποίος  πήγαινε  τα  απόβλητά  του ,  
τα  απορρίμματά  του  σε  ένα  ΧΥΤΑ  και  ξαφνικά  σταμάτησε  να  πηγαίνει  τα  
απορρίμματά  του  στο  ΧΥΤΑ .  Πού  τα  πήγαινε ;  Δηλαδή  τέτοιες  παρατυπίες  θα  πρέπει  
τουλάχιστον  από  ένα  ενιαίο  ΦοΔΣΑ  αφού  θα  έχει  όλη  την  εποπτεία  σε  όλη  τη  
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διαχείριση  των  απορριμμάτων  να  μπορεί  να  ελέγξει  τέτοιες  παρατυπίες  από  
δήμους .  
 Επιπλέον  υπάρχει  ένα  κομμάτι  το  οποίο  λέγεται  στοκόμποστ ,  που  θα  
παράγουνε  πολλές  από  τ ις  μονάδες .  Υπάρχει  η  νομοθεσία  η  οποία  βγήκε  περίπου  
πριν  δύο  χρόνια  αν  δεν  κάνω  λάθος ,  η  οποία  έβαλε  κάποιες  μετά  από  
διαβουλεύσεις  κ .τ .λ . ,  εμείς  είχαμε  κάνει  και  σαν  ΔΚΜ  μια  σχετική  ερώτηση  στο  
Υπουργείο  τότε ,  λαμβάνοντας  υπόψη  μας  κάποιες  μετρήσεις  της  GRCIPTS, είναι  
μια  υπηρεσία  η  οποία  είχε  αναλάβει  και  είχε  εκδώσει  έναν  οδηγό  για  το  κόμποστ  
για  όλη  την  Ευρώπη  και  πόσα  πρέπει  να  παράγει  και  μέσα  από  ποιες  διαδικασίες  
και  ποια  όρια  είχε  θέσει .  Τα  οποία  βέβαια  όρια  που  είχε  θέσει  ήτανε  πάρα  πολύ  
αυστηρά .  
 Μετά  λοιπόν  από  σχετική  ερώτηση  που  κάναμε  μας  είχαν  απαντήσει  τότε  στο  
Υπουργείο  που  υπήρχε  τότε  η  διαβούλευση  με  τ ις  πρώτες  μετρήσεις ,  ότι  τα  όρια  
που  βάζανε  ήτανε  για  σύμμικτο ,  παραγωγή  κόμποστ  από  σύμμικτα  απορρίμματα .  
Άρα  λοιπόν  ο  νόμος  που  έμεινε  στο  τραπέζι  και  αυτός  που  υπάρχει  σήμερα ,  είναι  
παραγωγής  κόμποστ  από  σύμμικτα  απορρίμματα .  Εδώ  όμως  πάμε  να  μπούμε  σε  
ένα…, μια  διαδικασία  αυτή  τη  στιγμή  διαλογής  στην  πηγή ,  οπότε  θα  έχουμε  ένα  
καθαρό  βιοαπόβλητο .  Άρα  πιθανώς  θα  πρέπει  να  μπούνε  ίσως  νέα  νομοθεσία  και  
ίσως  αυστηρότερα  όρια ,  γιατ ί  ο  σκοπός  του  οργανικού  και  του  κόμποστ  που  θα  
παραχθεί  από  αυτές  τ ις  μονάδες ,  να  μπορεί  να  χρησιμοποιε ίται  άφοβα  από  τους  
χρήστες ,  δε  τους  γεωργούς .  Άρα  λοιπόν  δεν  πρέπει  να  μπαίνουμε  στη  διαδικασία  
υψηλά  όρια ,  χαμηλά  όρια  κ .τ .λ ,  πρέπει  να  έχει  μια  άλλη  κατεύθυνση  που  έχει  
ξεχωρίσει  ούτως  ή  άλλως  μέσα  από  τον  καφέ  κάδο .  
 Αυτές  τ ις  ερωτήσεις  κι  όλα  τα  σχετικά  τα  έχω  εδώ  και  θα  τα  καταθέσω  στο  
Προεδρείο .   
 Επιπλέον  θέλω  να  κάνω  μια  μικρή  παρατήρηση ,  ότι  είχε  γίνε ι  στο  Δήμο  
Χερσονήσου  είχε  ακολουθηθεί  ένα  πρόγραμμα  για  τρία  χρόνια  το  pay as you throw. 
Είχανε  πάει  και  είχανε  βάλει  σε  ένα  απορριμματοφόρο  ζυγίζανε  κάδους  και  
προσπαθούσανε  να  μετρήσουνε  την  παραγωγή  αποβλήτων  ανά  ξενοδοχειακή  
μονάδα ,  για  να  δούνε  πόσα  απόβλητα  παράγει  ο  πράσινος  κάδος  και  πόσα  ο  μπλε  
ο  κάδος .  Σκοπός  αυτής  της  έρευνας  να  το  πούμε  έτσι  και  αυτού  του  προγράμματος ,  
ήτανε  να  δούνε  πραγματικά  πόσο  τους  κοστίζε ι  κι  εδώ  έχει  πολύ  ενδιαφέρον .  
 Είδα  στην  εισήγηση  μέσα  της  ΑΜΑΚ  που  λέει  ότι  σε  κάποιο  σημείο  να  
μειωθούν  τα  κόστη  διαχείρισης  των  απορριμμάτων ,  οπότε  κατά  συνέπεια  να  μην  
έχει  τέτοια  κόστη  διαχείρισης  ο  πολίτης ,  δηλαδή  να  χαμηλώσουν  και  να  πέσουνε .  Η  
μελέτη  εκείνη  έδειξε  το  εντελώς  ανάποδο .  Δηλαδή  έδειξε  περίπου  ότι  στον  μπλε  
κάδο  η  διαχείριση  του  ανακυκλώσιμου  προϊόντος  είναι  περίπου  στα  130 ευρώ  ο  
τόνος ,  στον  πράσινο  κάδο  το  σύμμικτο  110 ευρώ  ο  τόνος ,  διαχειριστ ικό  κόστος  για  
το  δήμο  και  αυτά  που  λάμβανε  ο  δήμος  σαν  τέλη ,  για  τη  διαχείριση  αυτή  ήτανε  τα  
μισά .  Δηλαδή  της  τάξης  του  50 και  του  60 ευρώ .  Δηλαδή  τ ι  τους  είπε  ο  δήμος  με  
λίγα  λόγια ;  Το  επόμενο  στάδιο  θα  σας  αυξήσω  τα  τέλη .  Αυτό  είναι  η  
πραγματικότητα ,  οι  δήμοι  μπαίνουνε  μέσα ,  τουλάχιστον  αυτό  φαίνεται  και  
διαχειριστ ικό  κόστος  όταν  λέμε  είναι  ένα  κομμάτι  το  οποίο  λέμε  ότι  ξεκινάει  από  
τους  κάδους ,  από  τα  μεταφορικά  κόστη ,  από  το  τέλος  διαχείρισης  στο  ΧΥΤΑ ,  από  
τα  διαχειριστ ικά  κόστη  που  έχουνε  μέσα  στο  ΧΥΤΑ  μηχανήματα  ο  δήμος .   

Όλο  αυτό  λοιπόν  το  κομμάτι  φαίνεται  ότι  τους  βάζει  μέσα .  Άρα  λοιπόν  θα  
πρέπει  να  ξέρουμε  ότι  η  διαλογή  στην  πηγή  δεν  σημαίνει  ότι  θα  μας  ευνοήσει  και  
δεν  θα  μας  ευνοήσει  πότε ;  Όταν  εμείς  οι  ίδ ιο ι  δεν  συνεισφέρουμε .  Αν  ξεκινήσουμε  
και  συνεισφέρουμε  και  μειώνουμε  αυτά  τα  κοστολόγια ,  μειώσουμε  τ ις  ποσότητες ,  
εμείς  οι  ίδ ιο ι ,  δηλαδή  διαχωρίζουμε  στην  πηγή ,  διαχωρίζουμε  στην  πηγή  εμείς  σε  
έξι  σημεία ,  τότε  θα  μπορέσουμε  να  μειώσουμε  κόστη .  Ή  εμείς  οι  ίδ ιο ι  ακόμα  και  να  
μεταφέρουμε  σε  κάποια  σημεία  όπως  τα  green points που  θα  γίνουνε  παρακάτω  και  
θα  είναι  μέσα  στην  πόλη ,  να  μεταφέρεις  εσύ  ο  ίδ ιος  κάποιες  ποσότητες ,  τ ις  οποίες  
θα  μπορείς  να  τ ις  επωφεληθείς .  Πιθανώς  μια  ανταπόδοση ,  με  κάρτα ,  με  ένα  
σύστημα ,  δεν  ξέρω  και  εγώ  τ ι ,  το  οποίο  θα  σου  ανταποδίδει  και  θα  μπορείς  να  
γνωρίζε ις  τ ις  ποσότητες  που  παράγεις .  
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Αυτά  τα  απορρίμματα  που  μπορεί  να  παράξει  ένας  πολίτης  σε  κέρδος  που  

μπορεί  να  πάρει  σε  ένα  χρόνο  με  μια  πρόχειρη  μέτρηση  που  κάναμε ,  είναι  περίπου  
ανά  άτομο  60 με  70 ευρώ  το  έτος  ανά  άτομο .  Δηλαδή  να  πω  εγώ  ότι  ανακυκλώνω  
όλα  μου  τα  ανακυκλώσιμα  προϊόντα  χαρτόνι ,  πλαστικά  που  παράγω  σαν  άτομο ,  θα  
κερδίσω  περίπου  70 ευρώ  το  έτος .  Σε  μια  οικογένεια  όμως  τριμελής  πάμε  στα  200 
κάτι  ευρώ ,  εκεί  αρχίζουμε  να  συζητάμε  ότι  για  φανταστείτε  να  πούμε  ότι  μια  
τριμελής  οικογένεια  ανακυκλώνει  τα  προϊόντα  της  και  στο  τέλος  του  έτους  μπορεί  
να  έχει  την  ασφάλεια  του  αυτοκινήτου  ας  πούμε .  Αρχίζε ις  και  κερδίζε ις  κάτι .  

Άρα  λοιπόν  δεν  είναι  ουτοπία ,  μπορούμε  να  το  κάνουμε ,  αυτά  είναι  
πραγματικά  νούμερα  με  τ ιμές  αγοράς  όπως  λέμε  σήμερα .  Θα  μπορέσει  να  πει  
κάποιος  ναι  αλλά  εσύ  δεν  τα  μεταφέρεις ;  Δεν  έχεις  έξοδα  δικά  σου  να  τα  βάλεις  στο  
αμάξι  σου  να  τα  πας  παρακάτω ;  Ναι ,  έχεις  έξοδα ,  αλλά  συνήθως…  (αλλαγή  
κασέτας)         
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   …τέλος  της  ταφής  στους  ΧΥΤΑ  να  αυξηθεί  και  να  αυξηθεί  πολύ ,  
ειδάλλως  δεν  θα  μπορέσεις  να  έχεις  επιτυχία .  Δηλαδή  να  πιεστεί  ο  δήμος  ότι  
πηγαίνοντας  στο  ΧΥΤΑ  που  θα  είναι  η  τελική  του  λύση  βάσει  της  ανάστροφης  
πυραμίδας ,  να  είναι  και  το  δυσκολότερό  του ,  ότι  αν  θα  επιλέξω  να  πάω  στο  ΧΥΤΑ ,  
θα  το  πληρώσω  ακριβά .  Προβλέπεται ,  προβλέπεται ,  αλλά  θα  πρέπει  να  γίνε ι ,  γιατ ί  
αυτή  τη  στιγμή  στο  ΦΟΔΕΛΕ  είναι  περίπου  στα  20 ευρώ ;  19;  21; Κάπου  εκεί .  Στο  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Στο  ΦΟΔΕΛΕ  έχει ,  να  βάλεις  μέσα  τα  απορρίμματα  να  τα  θάψεις .  
Διαχείριση .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Ναι  αυτό  λέμε ,  ναι .  
 Αυτό  λοιπόν  είναι  ένα  κομμάτι  το  οποίο  δεν  θα  έχει…, εάν  δεν  πιέσεις  αυτό  
γίνεται  σε  όλη  την  Ευρώπη ,  είναι  η  τελική  διαχείριση  θα  πρέπει  να  μας  κοστίσει  
ακριβά ,  ειδάλλως  ας  φροντίσουμε  όλοι  οι  υπόλοιποι  από  πίσω ,  πολίτες ,  κράτος ,  
φορείς ,  να  κάνουμε  τη  δουλειά  μας  όπως  πρέπει  και  να  εκτρέψουμε  από  τους  
ΧΥΤΑ ,  γιατ ί  δεν  θα  υπάρχουν  και  αιωνίως  ΧΥΤΑ  και  ούτε  θα  βρίσκουμε  συνέχεια  
τοποθεσίες  να  φτιάχνουμε  καινούριους  ΧΥΤΑ .  
 Άρα  λοιπόν  όλες  οι  διαχειρίσεις  πιο  πριν  θα  πρέπει  να  τ ις  αναλάβουμε .  
 Επιπλέον  σε  μια  παλιότερη  συζήτηση  που  είχαμε  και  μέσα  στην  ΔΚΜ  για  το  
εργοστάσιο  του  Ηρακλείου ,  την  πρώην  βιοξήρανση ,  είχαμε  κάνει  μία  πρόταση  και  
είχαμε  κάνει  μία  μικρή  μελέτη .  Είχαμε  δει  ότι  θα  μπορούσε  να  μετατραπεί  σε  
κομποστοποίηση ,  δηλαδή  η  ίδ ια  υπάρχον  τάφρος  της  βιοξήρανσης  σήμερα ,  εάν  
χωριστεί  σε  τμήματα  και  αντί  να  τραβάς ,  που  τώρα  τραβάει  αέρα  να  σπρώχνει  αέρα  
μέσα  και  μια  διαβροχή  από  πάνω ,  να  κάνεις  κομποστοποίηση .  Να  χωρίσεις  δηλαδή  
σε  τμήματα  την  βιοξήρανση  και  να  γίνε ι  κομποστοποίηση .  Της  ανακύκλωσης ,  δίπλα ,  
δίδυμο  κτήριο ,  το  οποίο  αυτό  είχε  και  προταθεί  και  στις  μελέτες  που  είχανε  γίνε ι ,  
ακριβώς  στο  δίδυμο  κτήριο  δίπλα ,  να  προχωρήσεις .  Δηλαδή  το  εισερχόμενο  να  
περνάει  πρώτα  από  την  ανακύκλωση  και  στη  συνέχεια  το  κόμποστ  που  θα  βγει  από  
αυτή  τη  διαδικασία  να  πάει  εκεί  πέρα .  Εάν  πάμε  στον  καφέ  κάδο  δε ,  δηλαδή  θα  
μπορείς  να  παράξεις  και  κόμποστ  από  το  σύμμικτο  απόρριμμα ,  αλλά  και  από  τον  
καφέ  κάδο  από  άλλη  δίοδο  να  μπορέσεις  να  το  βάλεις  πάλι  σε  αυτά  τα  τμήματα ,  
οπότε  ξέρεις  ότι  έχεις  δύο  ειδών  κόμποστ .  Αυτή  είναι  μία  πρόταση .  
 Δεν  ήταν  ακριβώς  γιατ ί  την  είχε  απορρίψει  λόγω  ύψους ,  το  είχε  βάλει  τέτοιο ,  
αλλά  εν  πάση  περιπτώσει  αυτή  ήτανε  μια  πρόταση  ότι  βάζοντας  το  ύψος  μέσα  στα  
πέντε  μέτρα  που  μπορεί  να  το  σηκώσει ,  φτάνανε  οι  ποσότητες .  Εν  πάση  
περιπτώσει  αυτό  θα  σας  το  κάνουμε ,  θα  σας  το  καταθέσουμε  και  σαν  πρόταση  να  
το  δείτε .  
 Επιπλέον  για  τη  διαχείριση  των  λοιπών  αποβλήτων  που  μπορεί  να  είναι  
ΑΕΚΚ ,  ΑΗΕ  κ .τ .λ . ,  οι  δυσκολίες  θα  συνεχίσουν  να  υπάρχουν  και  με  τον  ΠΕΣΔΑ  δεν  
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θα  λυθούνε  όλα ,  γιατ ί  τα  ΑΕΚΚ  θα  πρέπει  να  δημιουργηθούνε  πάρα  πολλές  
ιδ ιωτικές  μονάδες .  Υπάρχουν  ιδ ιωτικές  μονάδες  ή  τουλάχιστον  σε  μελέτες  
υπάρχουν  αρκετές ,  αλλά  δεν  βγαίνουνε ,  μάλλον  δεν  βγάζουν ,  δεν  δημιουργούνται  
αυτή  τη  στιγμή ,  δεν  κατασκευάζονται .  Και  γιατ ί  δεν  κατασκευάζονται ;  Γιατί  
υπάρχουν  πάρα  πολλές  παράνομες  χωματερές  με  βοσκούς ,  με ,  με ,  με ,  φέρε  τα  
εδώ ,  δώσε  μου  και  30 ευρώ  στο  φορτηγό  και  βάλε  τα  μέσα  στο  χωράφι .  
Μπαζώνουμε ,  μπαζώνουμε ,  μπαζώνουμε .  Αυτό  πρέπει  να  σταματήσει .  Δηλαδή  η  
αστυνόμευση  σε  αυτό  το  κομμάτι  και  σε  τέτοιου  είδους  αποβλήτων  που  θεωρούνται  
επικίνδυνα ,  θα  πρέπει  να  γίνε ι  αυστηρότερη .  
 Δεν  θα  μπω  στις  εύκολες  λύσεις  που  προτείνουμε  που  αυτές  ε ίναι  τα  πράσινα  
σημεία ,  χρωματικοί  κώδικες ,  η  ενημέρωση  του  πολίτη ,  αυτά  είναι  τα  κλασσικά  
νομίζω  ότι  συμφωνούμε  σε  όλα  τα  σημεία  αυτά ,  δεν  θα  τα  αναφέρω .  Αναφέρω  τα  
σημεία  τα  οποία  μπορεί  να  υπήρχε  κάποια  διαφωνία .  
 Εγώ  σας  ευχαριστώ  και  είμαι  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  ερώτηση .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε  το  συνάδελφο  Μαυράκη .  Να  πω  σε  
όλους  ότι  αν  κάποιος  δεν  έχει  διαβάσει  τ ις  εισηγήσεις ,  έχουν  έρθει  τουλάχιστον  εδώ  
στο  Προεδρείο  η  εισήγηση  της  ΔΚΜ  και  της  ΑΜΑΚ .  Να  δώσουμε  τώρα  το  λόγο  στη  
Μελίνα  Φρύσαλη  να  προχωρήσει  την  εισήγηση  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ .  
 
ΦΡΥΣΑΛΗ:   Πολλοί  θεωρούν  πως  το  θέμα  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  είναι  
τεχνοκρατικό  και  πως  αφορά  βασικά  στην  προστασία  του  περιβάλλοντος .  Εμείς  
πιστεύουμε  ότι  αυτή  η  προσέγγιση  αγνοεί  σημαντικές  πλευρές  της  
πραγματικότητας .  Βεβαίως  το  πρόβλημα  είναι  σύνθετο  με  τεχνοκρατικές  πλευρές ,  
όμως  είναι  κατ ’  εξοχήν  θέμα  κοινωνικών  σχέσεων ,  έχει  διαφορετική  έκφραση  σε  
κάθε  ιστορική  εποχή  και  είναι  βαθειά  πολιτ ικό .  
 Απορρίμματα  είναι  το  μέρος  από  τα  προϊόντα  που  δεν  χρησιμοποιε ίται  μέσα  
στην  κοινωνία  και  η  οικονομική  δραστηριότητα  των  ανθρώπων  που  περισσεύει .  
Στον  καπιταλισμό  που  τα  πάντα  είναι  εμπορεύματα  και  που  το  μεγάλο  κεφάλαιο  
συγκεντρώνει  όλο  και  μεγαλύτερο  μέρος  της  ιδ ιοκτησίας  των  μέσων  παραγωγής  
τους ,  τον  όγκο  και  τη  σύσταση  των  εμπορευμάτων  και  την  αναλογία  ανάμεσα  τόσο  
στο  χρήσιμο  μέρος  τους  όσο  και  στο  αχρησιμοποίητο  που  πάει  για  απορρίμματα ,  το  
καθορίζε ι  ο  ιδ ιοκτήτης  τους .  Δηλαδή  σε  τελευταία  ανάλυση  το  κεφάλαιο .  
 Με  βάση  τα  παραπάνω  παρά  το  ότι  τα  απορρίμματα  είναι  πια  περιττά  για  τον  
παραγωγό  τους ,  όμως  αυτό  καθόλου  δεν  σημαίνει  ότι  είναι  άχρηστα ,  ότι  πρέπει  να  
οδηγηθούν  σε  συνολική  καταστροφή  και  εξαφάνιση .  Η  ανάκτηση  χρήσιμων  
συστατικών  στο  μέγιστο  βαθμό  που  το  επιτρέπει  το  επίπεδο  της  τεχνολογίας  και  της  
οικονομίας ,  είναι  κρίσιμο  ζήτημα  για  το  λεγόμενο  δημόσιο  συμφέρον .   
 Το  ιδ ιωτικό  κεφάλαιο  προφανώς  επιδιώκει  να  αναλάβει  τη  διαχείριση  των  
απορριμμάτων  με  κριτήριο  τα  κέρδη  κι  όχι  τ ις  ανάγκες  της  κοινωνίας .  Η  ανάκτηση  
χρήσιμων  υλικών ,  η  ανακύκλωση  αλουμινίου ,  γυαλιού ,  χαρτιού ,  μπορούν  να  
δώσουν  άμεσα  κέρδη  όπως  έχει  γίνε ι  ήδη  στην  πράξη  με  τ ις  ανώνυμες  εταιρείες  
ανακύκλωσης  που  δημιουργήθηκαν  με  κεφάλαια  δήμων  και  αλυσίδων  πολυεθνικών  
εταιρειών .  Πάνω  από  όλα  όμως  η  εμπλοκή  στην  ανακύκλωση  προφέρει  στο  ιδ ιωτικό  
κεφάλαιο  το  φωτοστέφανο  ότι  ασχολείται  με  κοινωφελές  έργο  και  συμβάλει  στην  
εκτόνωση  των  λαϊκών  αντιδράσεων .   
 Αντιμετωπίζοντας  κανείς  το  πρόβλημα  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  θα  
πρέπει  να  μην  δει  αποσπασμένα  ούτε  το  πρόβλημα  της  μεθόδου ,  ούτε  το  πρόβλημα  
του  φορέα ,  αλλά  θα  πρέπει  να  δει  συνδυασμένα  το  τρίπτυχο  χωροθέτηση ,  φορέας  
χρηματοδότησης  και  υλοποίησης ,  τεχνολογία  εφαρμογής .  Εμείς  λέμε  ότι  θα  πρέπει  
να  είναι  δημόσιος  όχι  μόνο  κατασκευαστικός  τομέας ,  αλλά  και  η  διαχείριση  το  οποίο  
πολύ  έξυπνα  πάνε  να  κρύψουν .  Η  χωροθέτηση  να  είναι  φιλική  προς  το  περιβάλλον  
όπως  και  η  τεχνολογία  και  να  αποφευχθεί  η  καύση .   
 Τώρα  το  να  λες  αποκλείω  την  καύση  έμπρακτα  σημαίνει  ότι  θα  πρέπει  να  
ελαχιστοποιούνται  τα  προϊόντα  που  είναι  υποψήφια  για  καύση  και  θα  πρέπει  
αντίστροφα  να  μεγιστοποιούνται  εκείνα  τα  προϊόντα  της  επεξεργασίας  τα  οποία  θα  
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επιτρέπουν  την  ανάκτηση  της  μέγιστης  δυνατής  ποσότητας  των  ανακυκλώσιμων  
υλικών .  
 Οι  προηγούμενες  κυβερνήσεις  ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,  ΠΑΣΟΚ ,  αλλά  και  η  
τωρινή  του  ΣΥΡΙΖΑ ,  αυτό  που  προτείνουν  είναι  να  ελαχιστοποιούν  περίπου  στο  
μισό  αυτό  που  είναι  σήμερα  τεχνικά  εφικτό ,  τεχνικά  δυνατό ,  να  ελαχιστοποιούν  στο  
μισό  την  ανάκτηση  των  ανακυκλώσιμων  υλικών ,  οδηγώντας  την  παραγωγή  κόμποστ  
στην  κομποστοποίηση  χωρίς  να  διασφαλίζεται  όμως  η  ποιότητα  αυτού .  Αυτό  τ ι  θα  
πει ;  Ότι  με  την  μόνη  δυνατή  ευκολία  εάν  δηλαδή  η  ποσότητα  του  παραγόμενου  
κόμποστ  δεν  είναι  ικανοποιητ ική  όπως  συμβαίνει  στην  Κύπρο ,  θα  επικαλούνται  ότι  
ακριβώς  δεν  είναι  δυνατόν  γιατ ί  είναι  παράνομο  να  διαθέτει  κανείς  χιλ ιάδες  ευρώ  
για  να  παράγει  προϊόντα  που  θα  τα  θάβει ,  δηλαδή  για  να  τα  παράγει  είναι  
δευτερογενή  καύσιμα ,  είτε  κόμποστ  που  θα  τα  θάβει  μέσα  από  μια  πολυδάπανη  
επεξεργασία ,  θα  ήταν  πολύ  πιο  απλό  να  θάβεις  κατευθείαν  τα  πρωτογενή  προϊόντα ,  
τα  σκουπίδια  δηλαδή .  
 Είναι  ανάγκη  λοιπόν  να  ξοδέψεις  τόσα  λεφτά  για  να  παράξεις  προϊόντα  που  
τελικά  θα  τα  θάψεις ;  
 Η  εισήγηση  της  ΔΚΜ  από  την  αρχή  παίρνει  θέση  πως  η  κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ  
με  το  σχέδιο  του  Ιουλίου ,  έχει  ριζ ικά  διαφορετική  πολιτ ική  προς  ένα  μοντέλο  
διαχείρισης  αποβλήτων  φιλικό  στο  περιβάλλον  με  άξονες  την  κατοχύρωση  του  
δημόσιου  χαρακτήρα  της  διαχείρισης  αποβλήτων .  Το  σχέδιο  δηλαδή  με  το  νόμο  
4042. Άρα  υιοθετεί  τη  μέθοδο  της  κοροϊδίας  που  πρώτη  χρησιμοποίησε  η  
Περιφέρεια  Κρήτης  του  ΠΑΣΟΚ  και  στη  συνέχεια  έγινε  επίσημη  κυβερνητική  γραμμή  
του  ΣΥΡΙΖΑ  – ΑΝΕΛ ,  δηλαδή  να  υπερθεματίζε ι  στα  λόγια  το  δημόσιο  χαρακτήρα  της  
διαχείρισης  αποβλήτων  και  να  προωθεί  όμως  στην  πράξη  την  ιδ ιωτικοποίηση .  
 Ιστός  και  ορόσημο  του  2020 που  είναι  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  της  
κυβέρνησης  και  συμφωνεί  και  η  ΔΚΜ ,  επιδιώκουν  να  γίνε ι  πιο  ελκυστική  και  
κερδοφόρα  η  διαχείριση  των  αποβλήτων  για  τους  ιδ ιωτικούς  επιχειρηματικούς  
ομίλους ,  που  ενδιαφέρονται  να  μπουν  στο  χώρο  και  να  μειωθούν  οι  δαπάνες  των  
δημοσίων  φορέων  που  θα  περιοριστούν  στην  όποια  δράση  περισσέψει ,  γιατ ί  δεν  θα  
έχει  κέρδη  και  δεν  θα  ενδιαφέρει  το  κεφάλαιο .  
 Ξεχωρίζουν  λοιπόν  την  ανακύκλωση  χρυσάφι  και  την  ενέργεια  που  
περιορίζουν  δραστικά  τα  κατά  κεφαλή  παραγόμενα  απόβλητα  και  την  υγειονομική  
ταφή  των  υπολειμμάτων .   
 Ο  νόμος  4042 στα  πλαίσια  της  δήθεν  αποκέντρωσης  και  δήθεν  
δημοκρατικότητας  του  ΣΥΡΙΖΑ  – ΑΝΕΛ ,  αλλά  και  όλου  του  αστικού  πολιτ ικού  τόξου  
κομμάτων  και  δυνάμεων ,  απαιτε ί  να  εγκριθούν  μέσα  σε  ασφυκτικά  χρονικά  πλαίσια  
– απαιτούσε  – μέχρι  τ ις  13-4-16 τα  περιφερειακά  σχέδια  διαχείρισης  αποβλήτων ,  
καθώς  και  τα  τοπικά  κατά  δήμο .  Αυτό  οδηγεί  σε  μια  διαδικασία  παρωδία  στην  
Κρήτη  τουλάχιστον .  Σε  άλλες  περιφέρειες  της  χώρας  όπου  η  τοπικές  αρχές  ήταν  πιο  
πίσω  στην  επεξεργασία  σχεδίων ,  τα  πράγματα  ήταν  ακόμα  χειρότερα .   

Στην  Κρήτη  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  είχε  αναθεωρήσει  τον  παλιό  ΠΕΣΔΑΚ  
από  τον  Ιούλιο  του  ’13 με  κατεύθυνση  την  επιβάρυνση  των  λαϊκών  στρωμάτων ,  την  
ιδ ιωτικοποίηση  και  την  καύση ,  αλλά  με  περιτύλιγμα  φιλολαϊκό ,  ενάντια  στην  
ιδ ιωτικοποίηση  και  την  καύση .  

Η  Λαϊκή  Συσπείρωση  και  το  ΚΚΕ  το  καταψήφισε  αντιπροτείνοντας  
διαφορετική  διαχείριση  στην  αντίθετη  ακριβώς  κατεύθυνση .  Με  τη  σύνταξη  των  ΣΔΑ  
και  επειδή  οι  δήμοι  δεν  προλαβαίνουν  τ ις  προθεσμίες ,  ο  Περιφερειάρχης  
προσφέρθηκε  χωρίς  καμία  απόφαση  συλλογικού  οργάνου ,  να  αναλάβει  η  
Περιφέρεια  τη  σύνταξή  τους ,  ώστε  τα  ΣΔΑ  να  είναι  εναρμονισμένα  με  τον  ΠΕΣΔΑΚ .  
Πραγματικά  17 από  τους  24 δήμους  της  Κρήτης  εξουσιοδότησαν  εν  λευκώ  την  
Περιφέρεια .  Η  υπηρεσία  συνέταξε  ενιαίο  κείμενο  ΣΔΑ  για  όλους  τους  δήμους ,  
ταυτόχρονα  προκήρυξε  διαγωνισμό  παρωδία  με  διαπραγμάτευση ,  για  να  αναθέσει  
ανάδοχο  εταιρεία  κατά  νομό  τη  σύνταξή  τους .  

Ο  διαγωνισμός  έγινε  στις  24-3-16 με  συμμετοχή  τεσσάρων  εταιρειών  και  τη  
Δευτέρα  28/3ου  η  οικονομική  επιτροπή  επικύρωσε  το  αποτέλεσμά  του  και  μοίρασε  
τ ις  αναθέσεις  αυτές  στις  τέσσερις  εταιρείες .   Υπογράφηκαν  οι  συμβάσεις  τους ,  
δόθηκαν  οι  μελέτες  που  είχε  συντάξει  η  υπηρεσία  μέσα  σε  μία  εβδομάδα ,  τη  
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Δευτέρα  4/4ου ,  αφού  έκανα  copy paste ουσιαστικά  τ ις  απαραίτητες  προσαρμογές  
των  στοιχείων  των  πινάκων  κατά  δήμο  που  παρέδωσαν  έτοιμες  τ ις  μελέτες  και  
μάλιστα  πληρώθηκαν  γι ’  αυτό  με  110.000 ευρώ .  

Τα  Δημοτικά  Συμβούλια  μέχρι  8-4-16 έπρεπε  να  ενημερωθούν  και  μέχρι  
13/4ου  έπρεπε  να  καταλήξουν  σε  τελικές  αποφάσεις .  Αν  δεν  έδιναν  τ ις  
παρατηρήσεις  τους  τότε  θα  ίσχυε  το  σχέδιο  της  εταιρείας  δηλαδή  της  Περιφέρειας .  
Οι  ίδ ιες  εταιρείες  ανέλαβαν  την  ενσωμάτωση  των  ΣΔΑ  στον  ΠΕΣΔΑΚ .  Πρόκειται  
πρώτα  για  πολιτ ικό  σκάνδαλο  και  υποκρισία  όλων  των  αστικών  δυνάμεων  
συγκυβέρνηση ,  Περιφέρεια ,  δήμους  και  μετά  για  οικονομικό  σκάνδαλο .  

Από  άποψη  περιεχομένου  προφανώς  άλλο  μέρος  της  ιδ ιωτικοποίησης  
αναλαμβάνουν  οι  δήμοι  και  άλλο  η  Περιφέρεια .  Οι  δήμοι  στο  μέρος  της  συλλογής  
και  της  ανακύκλωσης ,  ενώ  η  Περιφέρεια  στο  μέρος  της  επεξεργασίας .  Ήδη  πολλοί  
δήμοι  έχουν  αποδυναμώσει  τ ις  υπηρεσίες  καθαριότητας  και  έχουν  αναθέσει  σε  
ιδ ιωτικές  εταιρείες  τη  συλλογή ,  ιδ ιαίτερα  στα  χωριά .  Την  ανακύκλωση  την  
αναθέτουν  σε  εργολάβους  μέσω  της  Ανώνυμης  Εταιρείας ,  Ελληνική  Εταιρεία  
Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης ,  που  το  70% όμως  των  μετοχών  το  ελέγχουν  οι  
πολυεθνικές  τροφίμων  και  χημικής  βιομηχανίας .  

Η  Περιφέρεια  με  τ ις  πανάκριβες  μεθόδους  επεξεργασίας  που  έχει  επιλέξει ,  
οδηγεί  σε  μεγάλους  όγκους  υποπροϊόντων ,  που  υποτίθεται  ότι  θα  διαθέτουν  στην  
αγορά ,  αλλά  λόγω  του  ότι  αυτό  δεν  πρόκειται  να  γίνε ι ,  θα  οδηγηθούν  σε  καύση  
μέσω  ιδ ιωτικοποίησης  της  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων  που  θα  κατασκευαστούν  
με  δημόσια  χρηματοδότηση .   

Οι  υποτιθέμενες  προτάσεις  της  ΔΚΜ  δεν  είναι  τ ίποτα  άλλο  παρά  η  δικαίωση  
και  η  έκφραση  συμφωνίας  σε  αυτό  που  ήδη  έχει  δρομολογήσει  η  Ευρωπαϊκή  
Ένωση ,  η  Κυβέρνηση ,  η  Περιφέρεια  και  οι  δήμοι  για  λογαριασμό  και  προς  όφελος  
των  μονοπωλιακών  ομίλων  που  είναι  ή  θέλουν  να  μπουν  στον  τομέα  διαχείρισης  
των  αποβλήτων .  

Οι  προτάσεις  του  ΚΚΕ  και  της  Λαϊκής  Συσπείρωσης  στην  τοπική  διοίκηση ,  της  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  στους  επιστήμονες ,  του  ΠΑΜΕ  στους  εργαζόμενους ,  είναι  σε  
εντελώς  αντίθετη  κατεύθυνση  για  λογαριασμό  και  προς  όφελος  των  εργαζομένων  
και  περιλαμβάνουν  το  εξής  τρίπτυχο .  

Πρώτον ,  εργατική  λαϊκή  ιδ ιοκτησία  και  έλεγχος  του  όλου  συστήματος  
διαχείρισης  των  αποβλήτων  με  προστασία  των  εργαζομένων  σε  αυτά  με  χαμηλό  
κόστος ,  χωρίς  οικονομική  επιβάρυνση  των  λαϊκών  στρωμάτων .  

Δεύτερον ,  μεθόδους  επεξεργασίας  φιλικές  στον  άνθρωπο  και  στο  περιβάλλον  
με  αποκλεισμό  της  καύσης  που  θα  αφήνουν  τον  ελάχιστο  δυνατό  όγκο  
υπολειμμάτων .  

Και  τρίτον ,  χωροθέτηση  των  θέσεων  και  των  χώρων  συγκέντρωσης  και  
επεξεργασίας  των  απορριμμάτων  στα  πλαίσια  της  γενικότερης  χωροθέτησης  των  
κοινωνικών  λειτουργιών ,  με  βάση  τα  λαϊκά  συμφέροντα .  

Αυτά .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε  τη  Μελίνα  και  προχωράμε  στην  
Τρίτη  εισήγηση ,  παρακαλώ  την  Ειρήνη  Βρέντζου  στο  βήμα .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Να  καλωσορίσω  καταρχήν  και  από  εδώ  τους  συναδέλφους  από  την  
Περιφέρεια  που  είναι  εδώ  μαζί  μας  σήμερα ,  γιατ ί  για  μένα  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  
που  έχει  ο  καθένας ,  το  πιο  σημαντικό  είναι  αυτή  του  συναδέλφου .  
 Να  πω  καταρχήν  ότι  όταν  γράψαμε  αυτή  την  εισήγηση  δεν  είχαμε  δει  το  ότι  
αναρτήθηκε  ο  περιφερειακός  σχεδιασμός ,  οπότε  οι  αναφορές  μας  γίνονται  χωρίς  να  
έχουμε  λάβει  υπόψη  μας  το  τ ι  έχει  αναρτηθεί .  Εξάλλου  το  λέμε  και  μετά  σαν  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  ότι  θα  πρέπει  άμεσα  να  καταθέσουμε  τυχόν  προτάσεις  και  
παρατηρήσεις .  
 Επίσης  να  πω  ότι  στάλθηκε  λίγο  αργά  η  εισήγηση  η  δική  μας ,  γενικά  
προσπαθούμε  να  πούμε  κάτι  όταν  θεωρούμε  ότι  έχουμε  κάτι  το  σημαντικό  και  το  
ιδ ιαίτερο .  Και  από  αυτή  την  άποψη  μελετήσαμε  πολύ  προσεκτικά  και  τ ις  δύο  
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εισηγήσεις  που  ήρθαν .  Θεωρήσαμε  ότι  δεν  μας  καλύπτουν ,  από  την  άποψη  ότι  η  
ΔΚΜ  όντως  είναι  ένα  επιστημονικό  κείμενο ,  δεν  θα  διαφωνήσει  κανείς ,  βάζει  τους  
στόχους  αλλά  δεν  βάζει  ένα  πολιτ ικό  πλαίσιο  που  θα  θέλαμε  εμείς  και  μια  συνέχεια  
των  θέσεων  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  και  όσον  αφορά  και  την  εισήγηση  της  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  σε  διάφορα  θέματα  δεν  μας  βρίσκει  σύμφωνους ,  οπότε  
αποφασίσαμε  τελικά  σε  συνέχεια  της  μέχρι  τώρα  πολύ  καλής  παρουσίας  του  
Επιμελητηρίου  και  των  θέσεων  του  για  τα  θέματα  των  απορριμμάτων ,  το  θέμα  της  
αποτροπής  μέχρι  τώρα  της  καύσης  και  της  συμβολής  του  σε  αυτό ,  να  καταθέσουμε  
ένα  σχέδιο  απόφασης ,  το  οποίο  θα  συνεχίζε ι  να  στηρίζε ι  αυτή  στάση  και  τ ις  θέσεις  
και  να  συμβάλουμε  τα  μέγιστα  στον  όποιο  σχεδιασμό  των  απορριμμάτων .  
 Θα  προχωρήσω  στο  κείμενο  και  θα  το  διαβάσω ,  νομίζω  θα  είναι  πιο…, επειδή  
στάλθηκε  και  τελευταία  στιγμή ,  θα  συμβάλει  καλύτερα  στη  συζήτηση .  
 Σχέδιο  απόφασης  προς  την  Αντιπροσωπεία  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  στις  21 Απριλίου .  
 Το  ζήτημα  της  διαχείρισης  των  στερεών  απορριμμάτων  στην  Κρήτη  βρίσκεται  
στο  επίκεντρο  της  συζήτησης  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  για  πολλά  χρόνια .  Στην  πιο  πρόσφατη  
απόφασή  της  28 Ιουνίου  του  ’11 η  Αντιπροσωπεία  του  Τμήματος  τόνισε  ότι  το  
μοντέλο  διαχείρισης  των  στερεών  απορριμμάτων  στην  Κρήτη ,  αλλά  και  
συνολικότερα  στην  Ελλάδα  πρέπει  να  τοποθετεί  τον  πολίτη  στο  κέντρο  των  
δράσεων  για  μια  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  στερεών  απορριμμάτων .  Να  δίνει  
έμφαση  στη  μείωση  των  σκουπιδιών ,  τη  διαλογή  στην  πηγή ,  στην  επανάχρηση  και  
την  ανακύκλωση .  Να  θεσπίζε ι  μέτρα  για  τη  διαλογή  του  οργανικού  υλικού  στην  
πηγή ,  για  την  εκτροπή  μεγάλων  ποσοτήτων  απορριμμάτων  από  την  ταφή .  Να  
θεσμοθετεί  κίνητρα  για  την  ενίσχυση  της  οικ ιακής  κομποστοποίησης .  Να  
αναβαθμίζε ι  και  να  ενισχύει  τα  προγράμματα  ανακύκλωσης  και  να  δημιουργεί  δίκτυα  
πράσινων  σημείων ,  κέντρων  ανακύκλωσης .  Να  αντιμετωπίζει  το  ζήτημα  της  
διαχείρισης  του  σημαντικού  όγκου  των  απορριμμάτων  και  των  υπολειμμάτων  των  
οικοδομικών  υλικών  στον  τομέα  των  κατασκευών ,  που  εδώ  και  πολλά  χρόνια  
τυγχάνει  εξαιρετ ικής  αντιμετώπισης  σε  πολλές  ευρωπαϊκές  χώρες ,  επιτρέποντας  τη  
χρήση  τους  στις  νέες  κατασκευές  και  περιορίζοντας  σημαντικά  το  περιβαλλοντικό  
κόστος .  Να  προωθεί  αποτελεσματικές ,  σύγχρονες  μεθόδους  επεξεργασίας  των  
στερεών  απορριμμάτων ,  με  επιστημονικά ,  τεχνικοοικονομικά ,  περιβαλλοντικά ,  αλλά  
και  κοινωνικά  κριτήρια .  Να  μην  προκρίνει  πανάκριβες  τεχνολογίες  καύσης  με  τον  
πολίτη  απλό  καταναλωτή ,  παρατηρητή ,  να  τροφοδοτεί  συνεχώς  τους  
αποτεφρωτήρες  με  σκουπίδια .  
 Η  Αντιπροσωπεία  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  κατέληξε  τότε  στην  απόφαση  να  προτείνε ι ,  
μετά  από  εκτενή  μελέτη  και  συζήτηση  του  προβλήματος  στη  μόνιμη  επιτροπή  
περιβάλλοντος ,  τη  Διοικούσα  Επιτροπή  αλλά  και  την  Αντιπροσωπεία  του  τμήματος ,  
ως  κύριο  άξονα  της  επεξεργασίας  των  στερεών  απορριμμάτων  στην  Κρήτη ,  τη  
διαλογή  στην  πηγή ,  μηχανική  διαλογή ,  ανακύκλωση ,  κομποστοποίηση  και  
υγειονομική  ταφή  των  υπολειμμάτων .  
 Σήμερα  έχουμε  ένα  νέο  αναθεωρημένο  γενικό  σχέδιο ,  εθνικό  σχέδιο  
διαχείρισης  αποβλήτων  ΕΣΔΑ ,  το  οποίο  θέτει  τους  ακόλουθους  άξονες  
προτεραιότητας  με  βάση  την  πράξη  Υπουργικού  Συμβουλίου  του  ’15.  
 Την  αποκέντρωση  των  δραστηριοτήτων  σε  επίπεδο  δήμων ,  την  ποιοτική  και  
ποσοτική  ενίσχυση  της  ανακύκλωσης  με  έμφαση  στη  διαλογή  στην  πηγή .  Τη  
διακριτή  διαλογή  και  επεξεργασία  του  οργανικού  κλάσματος ,  τη  μικρή  κλίμακα  των  
μονάδων  επεξεργασίας  και  ανάκτησης ,  την  ενθάρρυνση  της  κοινωνικής  συμμετοχής ,  
την  κατοχύρωση  του  δημόσιου  χαρακτήρα  της  διαχείρισης  των  αποβλήτων .   
 Το  νέο  ΕΣΔΑ  υιοθετεί  την  ελληνική ,  δηλαδή  το  νόμο  4042 του  ’12 αλλά  και  
την  κοινοτική  νομοθεσία ,  σε  σχέση  με  την  ιεράρχηση  στη  διαχείριση  των  στερεών  
αποβλήτων .  Πρόληψη ,  επαναχρησιμοποίηση ,  ανακύκλωση ,  άλλου  είδους  ανάκτηση ,  
διάθεση  και  προκρίνει  τη  μείωση  της  παραγωγής  αποβλήτων  και  τη  διαλογή  στην  
πηγή  ανακυκλώσιμων  υλικών  και  βιοαποβλήτων ,  έναντι  των  συγκεντρωτικών  
μονάδων  διαχείρισης ,  σύμμικτων  αστικών  απορριμμάτων .  
 Οι  στόχοι  που  τ ίθενται  σε  εθνικό  επίπεδο  για  το  2020 ε ίναι ,  τα  κατά  κεφαλή  
παραγόμενα  απόβλητα  να  έχουνε  μειωθεί  δραστικά .  Η  προετοιμασία  προς  
επαναχρησιμοποίηση  και  η  ανακύκλωση  με  χωριστή  συλλογή  ανακυκλώσιμων  



 Συνεδρίαση  3η          21ης   Απριλίου    2016             σελίδα    20 

 
βιοαποβλήτων  να  εφαρμόζεται  στο  50% του  συνόλου  των  αστικών  στερεών  
αποβλήτων .  Η  ανάκτηση  ενέργειας  να  αποτελεί  συμπληρωματική  μορφή  
διαχείρισης ,  όταν  έχουν  εξαντληθεί  τα  περιθώρια  κάθε  άλλου  είδους  ανάκτησης .  Και  
η  υγειονομική  ταφή  να  αποτελεί  την  τελευταία  επιλογή  και  να  έχει  περιοριστεί  σε  
λιγότερο  από  το  30% του  συνόλου  των  αστικών  στερεών  αποβλήτων .  
 Εδώ  πρέπει  να  τονιστεί  ξεκάθαρα  ότι  οι  έννοιες  ανάκτησης  της  ενέργειας  και  
ενεργειακή  αξιοποίηση  αποβλήτων  στον  ΕΣΔΑ ,  ορίζονται  ως  οι  πρακτικές  ήπιας  
περιβαλλοντικής  όχλησης ,  οι  οποίες  βάσει  βιολογικών  ή  και  χημικών  διεργασιών  
παράγουν  δευτερογενή  αέρια  ή  υγρά  καύσιμα  για  την  παραγωγή  ενέργειας .  Τέτοιες  
πρακτικές  ενδεικτ ικά  είναι  η  ανάκτηση  βιοαερίου  από  ΧΥΤΑ  ΧΥΤΥ ,  η  παραγωγή  
βιοαερίου  μέσω  αναερόβιας  αποδόμησης ,  η  παραγωγή  βιοντίζελ  από  απόβλητα  
έλαια  και  άλλα .  
 Μέθοδοι  θερμικής  επεξεργασίας ,  μέθοδοι  θερμικής  ανάκτησης ,  ενέργειας  
δευτερογενών  στερεών  καυσίμων ,  όπως  η  καύση ,  η  αεριοποίηση ,  η  πυρόλυση ,  η  
αεριοποίηση  πλάσμα  και  άλλα ,  θεωρούνται  διεργασίες  υψηλής  περιβαλλοντικής  
όχλησης  και  βάσει  της  αρχής  της  προφύλαξης  δεν  ενδείκνυται  από  τον  παρόντα  
σχεδιασμό .  Ως  εκ  τούτου  τεχνικές  που  παράγουν  RDF, SRF δεν  ενδείκνυται  για  την  
επεξεργασία  των  απορριμμάτων ,  καθότι  απομακρύνουν  υλικά  που  πρέπει  να  
οδεύουν  προς  την  ανακύκλωση .  Τα  δευτερογενή  καύσιμα  ορίζονται  ως  καύσιμα  που  
προκύπτουν  έπειτα  από  επεξεργασία  αποβλήτων ,  αυτό  είναι  ακριβώς  απόσπασμα  
από  την  πράξη  Υπουργικού  Συμβουλίου  με  τον  οποίο  εγκρίθηκε  ο  ΕΣΔΑ .  
 Για  την  εφαρμογή  των  κατευθύνσεων  του  ΕΣΔΑ  καταρτίζονται  και  εγκρίνονται  
τα  περιφερειακά  σχέδια  διαχείρισης  αποβλήτων  ΠΕΣΔΑ ,  τα  οποία  εξειδικεύουν  την  
ολοκληρωμένη  διαχείριση  του  συνόλου  των  στερεών  αποβλήτων  που  παράγονται  
στη  γεωγραφική  τους  ενότητα .  Σύμφωνα  με  τους  στόχους  και  τ ις  προβλέψεις  του  
ΕΣΔΑ .  
 Επίσης  οι  δήμοι  υποχρεώνονται  να  σχεδιάσουν  και  να  εφαρμόσουν  τοπικά  
σχέδια  αποκεντρωμένης  διαχείρισης  αποβλήτων ,  τα  οποία  ενσωματώνονται  τον  
αντίστοιχο  ΠΕΣΔΑ .   
 Η  αποκέντρωση  της  διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων  μας  βρίσκει  
σύμφωνους .  Σημαντικό  για  την  προϋπόθεση  όμως  για  την  επιτυχία  του  όποιου  
εγχειρήματος  είναι  η  ενεργή  συμμετοχή  των  πολιτών  και  ιδ ιαίτερα  της  νεολαίας .  
Αυτό  προϋποθέτει  δράσεις  ενημέρωσης  και  κίνητρα  για  τους  πολίτες .  Πρέπει  όμως  
παράλληλα  να  προχωρήσει  και  η  εφαρμογή  των  μέτρων ,  να  τοποθετηθούν  
επιτέλους  οι  τέσσερις  κάδοι .  Η  εφαρμογή  των  μέτρων  θα  συντελέσει  στη  μείωση  
των  στερεών  αποβλήτων ,  τη  διαλογή  στην  πηγή ,  την  εκτροπή  του  
βιοαποικοδομίσιμου  κλάσματος  των  απορριμμάτων  και  την  ανακύκλωση .  Αν  δεν  
γίνουν  όλες  οι  απαραίτητες  εκείνες  δράσεις ,  ώστε  να  περιοριστούν  σημαντικά  τα  
στερεά  σύμμικτα  απορρίμματα  που  οδηγούνται  προς  επεξεργασία  και  εντέλει  προς  
υγειονομική  ταφή ,  τότε  δεν  θα  καταφέρουμε  να  προσεγγίσουμε  τους  υψηλούς  
στόχους  του  νέου  ΕΣΔΑ  για  το  2020. 
 Δυστυχώς  τα  βήματα  που  έχουν  γίνε ι  από  την  τελευταία  απόφαση  της  
Αντιπροσωπείας  του  τμήματός  μας  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  ε ίναι  ανεπαρκή .  Τα  
αποτελέσματα  του  ΠΕΣΔΑ  Κρήτης  όσον  αφορά  τη  διαλογή  στην  πηγή ,  την  
ανακύκλωση ,  σύστημα  τεσσάρων  κάδων  με  οργανικά ,  συσκευασίες  χαρτί ,  
υπόλοιπα ,  τη  δημιουργία  πράσινων  σημείων  και  την  ενημέρωση  ενεργή  συμμετοχής  
των  πολιτών ,  είναι  πολύ  φτωχά .   
 Τα  τοπικά  σχέδια  με  τον  τρόπο  που  εκπονήθηκαν  δεν  συνέβαλαν  στην  
ουσιαστική  συμμετοχή  των  δήμων  και  των  πολιτών ,  έτσι  ώστε  να  αυξηθεί  το  μερίδιο  
ευθύνης  και  η  συμμετοχής  τους  και  κινδυνεύουν  να  μετατραπούν  σε  απλά  
διαβατήρια  για  τη  δημοπράτηση  των  ήδη  προγραμματισμών  έργων .   
 Θεωρούμε  ότι  σε  συνέχεια  της  απόφασης  μας  τον  Ιούνιο  του  ’11 πρέπει  να  
διεκδικήσουμε  ένα  ΠΕΣΔΑΚ  που  να  στηρίζεται  στην  ενεργή  συμμετοχή  των  
πολιτών .  Να  βασίζεται  στους  άξονες  πρώτον  της  μείωσης  των  στερεών  αποβλήτων ,  
δεύτερον  της  διαλογής  στην  πηγή ,  της  εκτροπής  του…  (αλλαγή  κασέτας)  
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Να  αναβαθμίζε ι  και  να  ενισχύει  τα  προγράμματα  ανακύκλωσης  και  να  
δημιουργεί  δίκτυα  πράσινων  σημείων .  

Προτείνουμε  στοχευμένες  δράσεις  σε  συγκεκριμένους  χώρους  όπως  για  
παράδειγμα  είναι  τα  σχολεία ,  τα  ανώτατα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και  τα  ερευνητικά  
κέντρα  της  Κρήτης ,  καθώς  και  τα  μεγάλα  συγκροτήματα  δημόσιων  υπηρεσιών .  

Οι  απαραίτητες  μονάδες  επεξεργασίας  να  σχεδιαστούν  και  να  δημοπρατηθούν  
κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  υποδέχονται  σταδιακά  σαφώς  μειωμένες  ποσότητες  
στερεών  απορριμμάτων .  Να  μην  υπάρχει  σε  καμία  περίπτωση  δέσμευση  για  τη  
διαιώνιση  των  ποσοτήτων  στερεών  απορριμμάτων  που  καταλήγουν  σε  αυτές ,  αλλά  
σαφής  πολιτ ική  για  τη  μείωσή  τους .  Να  αποκλείε ι  σαφώς  τ ις  πανάκριβες  
τεχνολογίες  καύσης  με  τον  πολίτη  απλό  καταναλωτή  παρατηρητή ,  να  τροφοδοτεί  
συνεχώς  τους  αποτεφρωτήρες  με  σύμμικτα  απορρίμματα .  Να  μην  περιλαμβάνει  τη  
μονάδα  βιοξήρανσης  στο  Δήμο  Ηρακλείου ,  αλλά  τη  μετατροπή  της  σε  μονάδα  
μηχανικής  διαλογής .  Να  προβλέπει  κατάλληλα  εργαλεία  παρακολούθησης  της  
εφαρμογής  του  ΠΕΣΔΑ  αλλά  και  των  τοπικών  σχεδίων ,  όπως  σύσταση  επιτροπής  
παρακολούθησης  της  υλοποίησης ,  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  από  την  
εφαρμογή  των  επιμέρους  δράσεων ,  διαμόρφωση  προτάσεων  για  τη  βελτίωση ,  
επικαιροποίηση  και  ανατροφοδότηση  και  άλλα .   Κατάλληλη  στελέχωση  των  
υπηρεσιών  για  να  υλοποιηθεί  με  επιτυχία  ο  σχεδιασμός .  Να  κατοχυρώνει  το  
δημόσιο  χαρακτήρα  στη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  και  να  μειώνει  το  
κόστος  διαχείρισης  ανά  τόνο  απορριμμάτων ,  ώστε  να  μην  επιβαρύνεται  υπερβολικά  
ο  πολίτης .  

Στη  διαβούλευση  της  Περιφέρειας  για  το  νέο  ΠΕΣΔΑ  θα  πρέπει  το  ΤΕΕ /ΤΑΚ  
να  καταθέσει  τ ις  θέσεις  που  έχει  διαμορφώσει  όλα  τα  προηγούμενα  χρόνια ,  οι  
οποίες  αποτυπώνονται  και  στην  προηγούμενη  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας ,  αλλά  
και  στο  νέο  ΕΣΔΑ  σύμφωνα  με  τ ις  παραπάνω  αρχές .  

Εδώ  θα  ήθελα  να  πω  κάτι  σε  σχέση  με  το  κόστος ,  επειδή  έκανε  μια  αναφορά  
προηγουμένως  ο  Νικήτας  ο  Μαυράκης  στην  τοποθέτησή  του ,  ότι  το  πώς  τελικά  
αξιολογείται  το  κόστος  είναι  λίγο  περίπλοκο  αλλά  θα  ήμουνα  δηλαδή  πολύ  
επιφυλακτική  το  να  πω  ότι  κοστίζε ι  η  ανακύκλωση  ή  πως  κοστίζε ι  η  ανακύκλωση ,  
γιατ ί  καταρχήν  έχουμε  ήδη  ένα  στρεβλό  σύστημα  που  λειτουργεί .  Οπότε  είναι  λίγο  
οι  παράμετροι  λίγο  περίεργοι .  Όπως  επίσης  και  το  κόστος  ας  πούμε  που  έχουμε  
αυτή  τη  στιγμή  της  ταφής ,  το  ήδη  λειτουργικό  στο  Ηράκλειο  ας  πούμε  για  
παράδειγμα  στο  ΦΟΔΕΛΕ  ανεξάρτητα  από  το  κόστος  που  μπαίνει  και  οι  ρήτρες  που  
μπαίνουν  στο  νέο  σχεδιασμό ,  είναι  πάρα  πολύ  αυξημένο  ακριβώς  επειδή  
εγκληματικά  θα  έλεγα  τόσα  χρόνια  δεν  έχει  απαλλοτριωθεί  ο  χώρος  αυτός  και  
πληρώνουνε  πανάκριβα  ενοίκ ια  σε  ιδ ιώτες .  Κάποια  πράγματα  δηλαδή  μπορεί  
αφαιρετ ικά  κάποιος  άμα  τα  δει  να  βγάλει  λαθεμένα  αποτελέσματα  και  νομίζω  ότι  
πρέπει  να  είμαστε  πάρα  πολύ  προσεκτικοί  σε  σχέση  με  τα  κόστη .  Όπως  και  να  έχει  
όμως  που  σίγουρα  θα  πρέπει  να  γίνουν  μελέτες  κόστους  – οφέλους  και  να  
αξιολογηθούν ,  θα  πρέπει  σίγουρα  να  ληφθούν  υπόψη  κάποια  πράγματα  σε  σχέση  
με  τ ις  κοινωνίες  και  ενδεχομένως  όπως  για  παράδειγμα  στη  Γαύδο  που  είπαν  τώρα  
ότι  θα  γίνε ι  ένας  νέος  ΧΥΤΥ ,  φαντάζομαι  εκεί  που  ήτανε  ο  παλιός  ο  ΧΑΔΑ ;  Ναι  μα  
ήτανε  μικρός  από  την  αρχή ,  εκεί  ενδεχομένως  να  έχουμε  όντως  ένα  παραπάνω  
κόστος  γιατ ί  οι  κάτοικοι  είναι  λίγοι ,  όμως  θα  πρέπει  να  αξιολογηθεί  και  να  είναι  σε  
μια  θετική  κατεύθυνση .  

Σαν  κοινωνία  δηλαδή  αυτά  τα  θέματα  πρέπει  να  τα  βλέπομε  συνολικά ,  αυτό  
θέλω  να  πω .Ευχαριστώ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε  την  Ειρήνη  και  όλους  φυσικά  τους  
εισηγητές  για  την  αναλυτική  παρουσίαση  του  ζητήματος .  Ανέδειξαν  πολλές  
παραμέτρους  και  έθεσαν  προβληματισμούς  άξιους  αναφοράς .   

Προχωράμε  με  τ ις  ερωτήσεις  επί  των  εισηγήσεων .  Ανοίγει  κατάλογος  
ερωτήσεων ,  παρακαλώ .  Συγγνώμη  δεν  ήρθε  εισήγηση ,  αν  υπάρχει  κι  άλλη  εισήγηση  
δεν  έχει  κατατεθεί  στο  Προεδρείο .  
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ :   Την  έχουμε  κατατεθειμένη  την  απόφαση ,  ναι  δεν  είχαμε  εισήγηση  
καταθέσαμε  την  απόφαση  την  προηγούμενη ,  της  προηγούμενης  Αντιπροσωπείας .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Θα  θέλατε  να  διαβάσετε  την  παλιά  απόφαση .  
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ :   Ουσιαστικά  η  εισήγησή  μας  είναι  η  απόφαση  της  προηγούμενης  
Αντιπροσωπείας… 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ :   Ισχύει  αυτό…, (δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)  
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ :  Όχι  να  την  ξαναθυμηθούμε .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Συγγνώμη ,  συγγνώμη ,  συνάδελφοι  δεν  νομίζω  ότι  
είναι  εισήγηση ,  ο  πρώην  Πρόεδρος  ο  Γιώργος  ο  Αγαπάκης… 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ :  Όχι  εισήγηση  δεν  είναι  γιατ ί  είναι  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας ,  
δεν  θα  μπορούσε  να  είναι .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Παρακαλώ  Γιώργο .  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ :   Συνάδελφοι… 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ :  Τουλάχιστον  τότε  εάν  μπορούμε  να  τοποθετηθούμε .  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ :   Συνάδελφοι  με  συγχωρείτε ,  επί  της  διαδικασίας  Πρόεδρε  και  αγαπητό  
Προεδρείο .  Επειδή  εδώ  έχουμε  τρεις  εισηγήσεις  οι  οποίες  είχαν  αποσταλεί  έγκαιρα  
πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης ,  με  βάση  το  άρθρο  13 προβλέπεται  ότι  θα  πρέπει  
να  επιλεγεί  από  το  Σώμα  μία  εισήγηση ,  αφού  βέβαια  επί  των  ερωτήσεων  
απαντήσουν  οι  εισηγητές  και  στη  συνέχεια  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  
να  επιλεγεί  μία  εισήγηση  η  οποία  θα  συνεχίσει  τη  συζήτηση  και  στην  οποία  πάνω  
θα  γίνουν  τοποθετήσεις ,  διορθώσεις ,  συμπληρώσεις  και  οτιδήποτε  άλλο  για  να  
καταλήξουμε  σε  μια  απόφαση .  
 Συνεπώς…, εκτός  εάν  όλοι  οι  εισηγητές  συμφωνούν  σε  ένα  συγκερασμό  μίας  
απόφασης ,  που  δεν  μου  φαίνεται  και  τόσο…, δεν  ξέρω  αυτό  θα  το  δουν  οι  
εισηγητές ,  οπότε  δεν  θα  υπάρχει  θέμα  επιλογής .  
 Επομένως  εγώ  προτείνω  το  εξής ,  να  εφαρμόσουμε  το  άρθρο  13,  δηλαδή  να  
ερωτηθούν  οι  εισηγητές ,  να  απαντήσουν  στη  συνέχεια  και  ακολούθως  να  τεθεί  η  
διαδικασία  σε  ψηφοφορία .  Τώρα  μια  παλιά  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας  η  οποία  
είναι  σε  ισχύ  προφανώς  μπορεί  να  αναγνωστεί  στη  συνέχεια ,  επί  της  εισηγήσεως  η  
οποία  θα  παρατεθεί .  
 Ευχαριστώ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε  το  Γιώργο ,  προφανώς  έτσι  έχει  η  
διαδικασία ,  γι ’  αυτό  ζήτησα  να  ανοίξε ι  κατάλογος  ερωτήσεων  προς  οποιοδήποτε  εκ  
των  τριών  εισηγητών .    
 Ο  Γιάννης  ο  Κασαπάκης ,  άλλος  για  ερωτήσεις ;  Χαίρομαι  για  την  άρτια  
ανάλυση  που  έδωσε  σαν  αποτέλεσμα  να  μην  υπάρχει  καμία  ερώτηση  επί  των  
εισηγήσεων  και  ο  λόγος  λοιπόν  στον  Γιάννη .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :   Ήθελα  να  ρωτήσω  στην  πόλη  του  Ηρακλείου  υπήρχαν  μέχρι  
πρότινος  κάποια  σημεία  στα  οποία  γινόταν  η  προσκόμιση  και  σε  ε ιδ ικό  μηχάνημα  
πλαστικά ,  μπουκάλια ,  αλουμίνιο  και  κάποιες  άλλες  συσκευασίες .  Από  το  βράδυ  
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μέχρι  το  πρωί  κάποια  στιγμή  αυτά  τα  μηχανήματα  αφαιρέθησαν .  Απορίας  άξιο  γιατ ί  
υπήρχε  κι  ένα  κίνητρο  τότε  είχανε  πει  στα  παιδιά  ότι  όποιο  σχολείο  φτάσει  κάποιο  
νούμερο  θα  πάρει  ένα  κομπιούτερ .  Το  κίνητρο  δηλαδή ,  το  άμεσο  κίνητρο ,  με  
αποτέλεσμα  κάθε  βράδυ  να  έβλεπες  τα  παιδιά  να  κάνουνε  ουρές  και  να  μαζεύουνε  
μπουκάλια  στο  μηχάνημα  το  οποίο  στη  συνέχεια  τα  συνέθλιβε  και  ο  όγκος  
εμίκραινε .  
 Ερώτηση  η  οποία  είναι  εύλογη .  Έγιναν  μετρήσεις  του  τ ι  είχαν  αυτά  τα  σημεία  
και  εάν  ήταν  οικονομικά  ή  τέλος  πάντων  γιατ ί  αυτά  τα  μηχανήματα  απεσύρθησαν  
μήπως  κρύβεται  τ ίποτα  πίσω ;  Γιατί  απεσύρθησαν  αυτά  τα  μηχανήματα ;  Απλή  
ερώτηση .  Αν  κάποιος  από  όλους  τους  εισηγητές  το  έχει  λάβει  αυτό  υπόψη  ή  και  αν  
υπάρχουν  κάποιες  μετρήσεις  .  Όποιος  μπορεί ,  η  ερώτηση  είναι  σε  όλους .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :  Όποιος  από  όλους  τους  εισηγητές .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ο  Νικήτας  ο  Μαυράκης  στο  βήμα  για  να  απαντήσει  
στην  ερώτηση .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Λοιπόν  τα  μηχανήματα  αυτά  που  ήτανε  νομίζω  δύο  σε  αριθμό ,  το  ένα  
ήτανε  στην  Πλατεία  Ελευθερίας  το  άλλο  ήτανε  κάπου… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :  Στην  Πλατεία  Κύπρου .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Στην  Πλατεία  Ελευθερίας  θυμάμαι  το  ένα ,  το  άλλο  στο  κηποθέατρο ,  
αυτά  τα  δύο  θυμάμαι  εγώ ,  εν  πάση  περιπτώσει .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :  Η  Πλατεία  Κύπρου  ναι  εντάξει ,  ωραία .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Αυτό  λοιπόν  ήταν  το  σύστημα  της  ανταποδοτικής  ανακύκλωσης ,  ένα  
ξεχωριστό  σύστημα  πέρα  της  ελληνικής  εταιρείας  της  ΕΕΑΑ ,  Ελληνική  Εταιρεία  
Αξιοποίηση  Ανακύκλωσης ,  υπήρχε  η  ανταποδοτική  η  οποία  δούλευε  με  τα  
μηχανήματα  αυτά  που  μπορούσε  να  τοποθετήσει  νομίζω  τρία  υλικά ,  γυαλί ,  
πλαστικό ,  μπουκάλι  κυρίως  και  αλουμίνια .  Αυτά  τα  τρία  υλικά .  
 Αυτό  που  τουλάχιστον  γνωρίζω  εγώ  είναι  ότι  τα  μηχανήματα  αυτά  δεν  
βγαίνανε .  Δηλαδή  η  επιστροφή  υποτίθεται  ότι  περίπου  ένα  σεντ  στο  μπουκάλι ,  αυτό  
θυμάμαι  ότι  σου  έδινε ,  ένα  σεντ  και  μπορούσες  να  το  ρίξε ις  και  υπέρ  ξέρω  εγώ  του  
ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ  ΤΟΥ  ΠΑΙΔΙΟΥ ,  ένα  από  αυτά  τα  δύο  ή  δηλαδή  να  έπαιρνες  το  σεντ  ή  
να  το  έριχνες  υπέρ  του  χαμόγελου  του  παιδιού .   Απ ’  ό ,τ ι  γνωρίζω  η  ανάκτηση  που  
είχε  δεν  ήταν  τόσο  μεγάλη  και  προφανώς  κάποια  στιγμή  κόστιζε  περισσότερο  τα  
διαχειριστ ικά  του  ας  πούμε ,  τα  κόστη  τα  λειτουργικά  του… 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :   Το  όφελος  της  μείωσης  του  όγκου  των  απορριμμάτων  στη  χωματερή  
πού  το  βάζουμε ;  Αυτό  δεν  το  μετρούμε  πουθενά .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Ναι  συμφωνούμε  σε  αυτό  απλώς  σε  αυτή  την  περίπτωση…, ρωτάς  
τώρα  για  το  ΧΥΤΑ  ότι  αυτό  να  κατέληγε  στο  ΧΥΤΑ  το  διαχειριστ ικό  κόστος ;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :  Όχι  γιατ ί  αν  ήτανε…, ρωτώ  διότ ι  δεν  ήτανε  μόνο  το  τ ι  έπαιρνε  η  
εταιρεία ,  αλλά  ήτανε  και  όφελος  το  ότι  δεν  φέρναμε  όγκο  από  τη  πηγή  μέχρι  την  
εναπόθεση .  Αυτό  το  κόστος  μετρήθηκε  αυτό ;  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Θεωρητικά  η  εταιρεία  αυτή  δεν  είχε  μεγάλες  ποσότητες  για  να  την  
ωφελήσει  είτε  το  ενοίκ ιο  που  έδινε  στο  δήμο ,  αν  είχε  ενοίκ ιο ,  δεν  θυμάμαι  αν  είχε  
για  το  χώρο  που  καταλάμβανε  και  επιπλέον  και  τα  λειτουργικά  του  έξοδα .  Δηλαδή  
ήτανε  μια  πολύ  ακριβή  επένδυση  όλη  αυτή  σε… 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Συγγνώμη  είναι  ένα  ανεξάρτητο  σύστημα  εναλλακτικής… 
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Πέρα  της  ΕΕΑΑ .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:   Ναι  δεν  αφορούσε  το  φορέα  διαχείρισης .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Και  δεν  είμαι  σίγουρος  εάν  έδινε ,  αν  κληρώνανε  οι  παραγωγοί  
αποβλήτων ,  αν  του  δίνανε  στην  ανταποδοτική  ανακύκλωση .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :  Να  το  πούμε  στα  απλά  ελληνικά ,  ο  δήμος  δεν  είχε  κέρδος  στο  ότι  
αντί  να  κουβαλάει  ολόκληρα  τα  μπουκάλια  που  πετούμε  όλοι  στη  χωματερή ,  αυτό  
ένα  κόστος  δεν  έχει  το  να  το  πάρει  από  το  σπίτ ι  μου  και  να  το  πάει  στη  χωματερή .  
Δεν  είναι  κόστος ;  Αυτό  λοιπόν  ρωτώ ,  δεν  μελετήθηκε ;  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Συμφωνώ ,  συμφωνούμε ,  απλώς  δεν  ήταν  θέμα  του  δήμου ,  ήταν  θέμα  
της  εταιρείας ,  δεν  ήτανε  θέμα  του  δήμου ,  δεν  άνηκε  στο  δήμο .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Ο  δήμος  έδωσε  τ ις  άδειες .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Σίγουρα  δεν  υπάρχει  άλλη  ερώτηση ;  Ο  Νίκος  ο  
Κατσαράκης .  
 
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ :   Συγχωρέστε  με  που  δεν  είμαι  απόλυτα  ενημερωμένος  για  το  θέμα ,  
αλλά  επειδή  από  πλευράς  της  Περιφέρειας  στην  εισήγηση  που  έγινε  ακούστηκαν  
κάποια  πράγματα  και  είδαμε  κάποια  στοιχεία  στους  πίνακες ,  θα  με  ενδιέφερε  να  δω  
αν  μπορούμε  εδώ  να  μάθουμε  ως  Αντιπροσωπεία  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ ,  διαβάζουμε  και  
κάποια  στοιχεία  στον  τύπο  και  στο  διαδίκτυο  σε  σχέση  με  τα  χρήματα  τα  οποία  έχει  
εξασφαλίσει  η  Περιφέρεια  για  τον  περιφερειακό  σχεδιασμό  για  τ ις  εγκαταστάσεις .  
Μπορούμε ,  είμαστε  σε  θέση  αυτή  τη  στιγμή  αυτά  τα  πράγματα  τα  οποία  
αναφέρονται  στις  εισηγήσεις ,  διαφόρων  παρατάξεων  δίνοντας  την  έμφαση  τη  
διαλογή  στην  πηγή ,  στην  ανακύκλωση  κ .ο .κ . ,  στα  πράσινα  σημεία ,  στην  
κομποστοποίηση .  Είμαστε  αυτή  τη  στιγμή  σε  θέση  να  μπορέσουμε  να  τα  
εφαρμόσουμε  τα  επόμενα  χρόνια ;  
 Έγιναν  κάποιες  παρατηρήσεις ,  από  ενδιαφέρον  ρωτάω  πραγματικά  για  να  
ακούσουμε  έτσι  μια  επίσημη  άποψη ,  γιατ ί  πραγματικά  όλα  αυτά  τα  βήματα  που  
είναι  στη  βάση  της  πυραμίδας ,  πήγαν  πάρα  πολύ  πίσω  όλα  τα  προηγούμενα  χρόνια  
και  υπάρχει  το  ζήτημα  αυτή  τη  στιγμή  από  τ ις  χρηματοδοτήσεις  που  έχουμε  
εξασφαλίσει  που  είναι  της  τάξης  των  100 – 150 εκατομμυρίων  ευρώ  απ ’  όσο  
διαβάζω  στον  τύπο  και  με  βάση  τα  κόστη  που  έχουμε  αυτή  τη  στιγμή  για  τ ις  
μονάδες  που  συζητάμε  ότι  έχουν  ήδη  εγκριθεί  οι  μονάδες  στη  Χερσόνησο  και  στο  
Αμάρι  και  με  βάση  και  το  κόστος  που  έχουμε  της  απόθεσης  αυτή  τη  στιγμή  των  
υπολειμμάτων  στους  ΧΥΤΑ ,  μπορούμε  αυτή  τη  στιγμή  να  χρηματοδοτήσουμε  όλες  
αυτές  τ ις  δράσεις  που  συζητάμε ,  που  ακούσαμε  στις  εισηγήσεις  και  των  τριών  
παρατάξεων  εδώ  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου ,  υπάρχει  τέτοιο  περιθώριο ;  
 Συνεχίζω  την  ερώτησή  και  κλείνω  και  συγγνώμη  για  το…, αλλά  έχω  αυτή  την  
αγωνία .  Άκουσα  από  τη  συνάδελφο  την  Κα  Καργάκη  ότι  κατά  κάποιο  τρόπο  στο  
δήμο  ας  γίνε ι ,  είναι  κάτι  το  οποίο  είναι  εγκεκριμένο ,  είναι  μέσα  στα  πλαίσια  του  
νέου  ΕΣΔΑ ,  δεν  έχει  να  κάνει  με  την  παραγωγή  δευτερογενών  καυσίμων ,  δεν  έχει  
να  κάνει  με  τ ίποτα  άλλο ,  ας  κάνουν  ό ,τ ι  θέλουν  κάποια  στιγμή ,  κάτι  τέτοιο  άκουσα  
νομίζω  τουλάχιστον .  Το  θέμα  είναι  ότι ,  προλαβαίνει  αυτό  να  ενταχθεί  ένα  τέτοιο  
έργο ,  προλαβαίνει  να  ενταχθεί  αυτή  τη  στιγμή  στον  περιφερειακό  σχεδιασμό ;  Δεν  
ξέρω ,  ρωτάω  ως  πολίτης  αυτή  τη  στιγμή  κι  ως  μηχανικός  γιατ ί  είναι  προφανές  ότι  
το  Ηράκλειο  δεν  μπορεί  να  μείνει  πίσω ,  είναι  σαφές .  Το  Ηράκλειο  αυτή  τη  στιγμή  
παράγει  τα  απορρίμματα ,  είναι  σαφές  ότι  δεν  μπορεί  να  αποκλειστεί  το  Ηράκλειο .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Παρακαλώ  στο  μικρόφωνο .  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   Καταρχάς  ο  περιφερειακός  σχεδιασμός  δεν  εντάσσει  έργα ,  δηλαδή  
προβλέπει  ποια  έργα  ποιας  δυναμικότητας  απαιτούνται  και  ποιας  τεχνολογίας  
περίπου  βάζει  τ ις  γεωγραμμές  κάποια  περιοχή .  Από  εκεί  και  πέρα  δεν  ήταν  στο  
έργο  μέσα ,  το  έργο  αυτή  τη  στιγμή  πρέπει  να  μελετηθεί ,  να  ωριμάσει  και  να  
ενταχθεί  σε  ένα  πρόγραμμα ,  πρέπει  να  προλάβει ,  είναι  ένας  αγώνας  δρόμου .  
 Αυτό  θέλω  να  σας  πω  και  είναι  μια  γενική  απάντηση  σε  όλα  τα  ερωτήματα .  
 Αυτή  τη  στιγμή  έχουν  αμβλυνθεί  οι  διαφορές ,  δηλαδή  έχουμε  ένα  νόμο  
μπροστά  μας ,  τον  νέο  εθνικό  σχεδιασμό ,  ο  οποίος  βάζει  κάτι  στόχους  εξαιρετ ικά  
φιλόδοξους .  Επιπέδου  Ευρώπης  αλλά  θα  έλεγα  μετά  από  μεγάλη  έτσι  προσπάθεια .  
Αυτός  είναι  για  όλους ,  δηλαδή  ισχύει  για  όλους  τους  δήμους ,  για  όλους  μας ,  για  
όλους  τους  πολίτες ,  δηλαδή  αυτό  το  έχουμε  μπροστά  μας  και  είναι  πεδίο  δόξης  
λαμπρό  δηλαδή  για  να  προσεγγίσουμε  όλα  αυτά  τα  πράγματα .   
 Εγώ  θα  σας  πω  το  εξής ,  ότι  η  Κρήτη  μπορώ  να  πω  ότι  είναι  η  μοναδική  
περιφέρεια  που  έχει  ελπίδα  να  τους  πιάσει  και  να  εξηγηθώ  γιατ ί  το  λέω  αυτό  το  
πράγμα .  Γιατί  εμείς  είχαμε  προβλέψει  στο  προηγούμενο  σχεδιασμό  πολύ  
φιλόδοξους  στόχους  εμείς ,  ποντάροντας  όμως  και  στις  μονάδες .  Είχαμε  εμπιστευτεί  
την  κοινωνία  ποντάραμε  κι  εμείς  διαλογή  στην  πηγή  σε  ένα  βαθμό  αρκετά  
σημαντικό ,  αλλά  από  την  άλλη  μεριά  είχαμε  υπερσύγχρονες  μονάδες  με  συστήματα  
μέσα  διαλογής  οπτικούς  και  βαλλιστικούς  διαχωριστές  τα  οποία  αυτά  που  ήτανε  
που  δουλεύουνε  και  στην  Ευρώπη  και  μπορείς  να  πάρεις  υλικά  πολλά  μέσα  από  τ ις  
μονάδες .  Μπορεί  να  μην  είναι  στην  ποιότητα  που  θα  πάρουμε  από  τον  ΕΣΔΑ  τώρα  
με  τη  διαλογή  στην  πηγή ,  πράγμα  θα  είναι  υποδεέστερα  γιατ ί  θα  έχουν  ανακατευτεί  
υλικά ,  αλλά  τέλος  από  το  σύστημα  τεσσάρων  κάδων  το  οποίο  το  λοιδορείτε  εδώ  
στην  ΑΜΑΚ  και  λέτε ,  ας  πούμε  το  υποβαθμίζετε ,  την  εποχή  εκείνη  ήτανε  πολύ  
προωθημένο  και  μάλιστα  κατηγορηθήκαμε  ότι  βάζουμε  εξαιρετ ικά  φιλόδοξους  
στόχους .  Πέστε  πως  δικαιωθήκαμε  με  τη  δουλειά  που  κάνουμε  και  γι ’  αυτό  και  
μπορούσαμε  γρήγορα  να  προσαρμοστούμε  ακριβώς  στη  νέα  κατάσταση ,  στο  νέο  
πολύ  αυστηρό  και  πολύ  απαιτητ ικό  ΕΣΔΑΚ .  
 Από  ‘κει  και  πέρα  διαβάζω  διάφορα ,  διαβάζω  στην  ΑΜΑΚ ,  συμφωνώ ,  στα  
υπόλοιπα ,  μιλάτε  για  την…, εξηγώ  αυτά  που  λέτε  για  τα  αποτελέσματα  του  ΠΕΣΔΑ  
του  προηγούμενου  προφανώς .  Τα  τοπικά  σχέδια  που  λέτε  να  σας  ρωτήσω ,  στο  
τοπικό  σχέδιο  του  Ηρακλείου  που  είναι  και  η  πόλη  σας ,  ποια  είναι  η  παρέμβασή  
σας ;  Εγώ  ξέρω  ότι  διάβασα  στις  εφημερίδες  ότι  διαβουλευότανε  δεν  ξέρω  για  πόσο  
διάστημα ,  και  έκλεισε  η  διαβούλευση  με  πενιχρά  αποτελέσματα .  Μάλιστα  βγήκε  ο  
αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  και  είπε ,  μα  καλά  τέλος  πάντων  δεν  συγκινήθηκε  κανείς  να  
έρθει  να  καταθέσει  μία  πρόταση ;  
 Για  να  μην  κοροϊδευόμαστε  μεταξύ  μας ,  μηχανικοί  είμαστε ,  συνάδελφοι ,  όλοι  
παλιοί  στο  κουρμπέτι .  Αυτά  τα  πράγματα  είναι  να  τα  λέμε  μόνο  για  να  
δημιουργούμε  εντυπώσεις .  Υπήρχαν  διαβουλεύσεις  ποιος  πολίτης  θα  κάτσει  να  
διαβάσει  ένα  πολυσέλιδο  πράγμα  λεπτομέρειες  πως  οργανώνεται  το  σύστημα  αύριο  
– μεθαύριο  συλλογής  στο  δήμο  του  ας  πούμε .  Αυτά  ε ίναι  λιγάκι…, ούτε  μπορεί  να  
πει  τ ίποτα  ιδ ιαίτερο  είναι  συγκεκριμένα  τα  πράγματα  αυτά  τα  ξέρουν  αυτοί  οι  ειδικοί  
επιστήμονες  που  τα  κάνουνε .  Επομένως  λίγα  πράγματα  μπορείς  να  πεις  και  λίγα  
πράγματα  μπορείς  να  αλλάξεις .  Επομένως  όλα  αυτά  είναι  λιγάκι  κενά ,  τα  υπόλοιπα  
εμείς  δεν  έχουμε  κανένα  πρόβλημα  να  συμφωνήσουμε .  
 Να  δώσω  μια  απάντηση  τώρα  μια  που  σηκώθηκα  στην  κοπέλα  που  μίλησε  για  
το  συνάδελφο  για  τα  σκάνδαλα  της  Περιφέρειας .  Ναι  κάναμε  κάποια  σκάνδαλα  
οικονομικής  φύσης ,  δηλαδή  με  αδιαφανείς  διαδικασίες  αναθέσαμε  110.000 ευρώ  για  
να  λύσουμε  το  θέμα  του  ΠΕΣΔΑΚ  στην  Περιφέρεια .  Μας  βρήκε ,  μας  βρήκε ,  κ .  
Ορφανέ  μας  βρήκε  αυτό  διότ ι  ορισμένοι  δήμοι  το  έκαναν  μόνοι  τους ,  δεν  το  κάνανε  
όλοι  οι  δήμοι  της  Κρήτης ,  το  έκαναν  6-7 νομίζω ,  εφτά  δήμοι  και  οι  υπόλοιποι  16,  
ναι  17 ναι  με  συγχωρείς ,  ζήτησαν  από  μας  μέσω  του  ΦοΔΣΑ ,  αλλά  και  με  
αποφάσεις  των  Δημοτικών  Συμβουλίων  να  τ ις  κάνουμε  εμείς .  Για  να  προλάβουμε  
όλη  τη  διαδικασία  και  πήραμε  στα  χέρια  μας  έξι  μελέτες .  Δηλαδή  μία  ανά  
περιφερειακή  ενότητα ,  μία  μελέτη  για  την  στρατηγική  μελέτη  περιβαλλοντικών  
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επιπτώσεων  και  μια  για  την  αναθεώρηση  του  περιφερειακού  σχεδιασμού .  Όλα  αυτά  
στην  εξαιρετ ική  τ ιμή  των  110.000 ευρώ .  Αν  βρίσκατε  κάτι  καλύτερο  εσείς  να  μας  το  
πείτε .   
 Κάτι  άλλο  που  θέλει  να  απαντηθεί  δεν  νομίζω  έτσι ;  Τα  κάλυψα .  Ευχαριστώ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ναι  βεβαίως .  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   Ο  χρόνος  στη  διακήρυξη ,  στη  διαβούλευση  ε ιδ ικά  στα  τοπικά  
διαχειριστ ικά  τα  βάζει  το  Υπουργείο ,  είναι  ασφυκτικό  το  χρονοδιάγραμμα  και  το  
γνωρίζετε ,  δηλαδή  δεν  φταίμε  εμείς  ότι  πρέπει  κι  εμείς  να  πάμε ,  είναι  αμαρτία  
δηλαδή  να  σεβαστούμε  δημοκρατικές  διαδικασίες  και  να  βρεθούμε  δυο  χρόνια  
καθυστέρηση  έναντι  όλων  των  υπολοίπων ,  το  καταλαβαίνετε  αυτό  φαντάζομαι .   
Όπως  επίσης  η  δημόσια  διαχείριση  που  τη  λέτε  και  καλώς  τη  λέτε ,  αυτός  είναι  ο  
στόχος  ο  δικός  μας .  Αυτή  τη  στιγμή  βλέπουμε  και  αυτή  ανησυχούμε ,  ότι  ελλείψει  
χρημάτων  τα  ΣΔΙΤ  είναι  προτιμητέα ,  δηλαδή  βλέπω  και  έχουνε  πολύ  καλή  έτσι ,  
έχουνε  σουξέ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Πάντως  για  το  χρονικό  διάστημα  δεν  νομίζω  ότι  
χρειάζεται  σχολιασμός ,  ήταν  απαράδεκτο  να  υπάρχει  τόσο  μικρό  και  τόσο  
ασφυκτικό  χρονικό  διάστημα .  
 Παρακαλώ  Κα  Καργάκη .  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Γιατί  για  τα  λεφτά  είναι  συζητήσιμο ;  Ένα  τοπικό  διαχειριστ ικό  αυτή  τη  
στιγμή  γενικά  στην  Ελλάδα  ενός  μικρού  δήμου  ας  πούμε ,  μπορεί  να  έχει  από  πέντε  
χιλ ιάρικα ,  ενός  μεγάλου  μέχρι  20,  το  Ηράκλειο  πήγε  20 χιλ ιάρικα .  20 χιλ ιάρικα  πήγε  
όλος  ο  Νομός  Χανίων  από  την  Περιφέρεια .  Δηλαδή  και  το  ποσό  είναι  μικρό  δεν  είναι  
μεγάλο .  
 Τέλος  πάντων ,  εγώ  θέλω  να  απαντήσω  στην  ερώτηση  του  Νικήτα  όσον  αφορά  
τον  μπλε  κάδο  και  την  ΕΕΑΑ .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)  
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   Εγώ  δίνω  τ ις  πληροφορίες  που  ξέρω  ως  υπηρεσιακός .  
 Ο  μπλε  κάδος ,  για  τον  Νικήτα  είναι  η  απάντηση ,  ο  μπλε  κάδος  της  ΕΕΑΑ  
προδιαγράφεται  μέσα  στον  ΕΣΔΑ  ότι  θέλει  και  αυτός  ξεχωριστή  διαλογή ,  
προδιαλογή  σε  κάθε  υλικό .  Άρα  θα  έπρεπε  κανονικά  να  έχουμε  δέκα  κάδους  και  
μάλιστα  ο  ΕΣΔΑ  θέλει  δέκα  κάδους  σε  κάθε  γειτονιά ,  όχι  τέσσερις  κάδους  που  λέμε  
εμείς .  Εμείς  λοιπόν  είχαμε  βάλει  στον  ΠΕΣΔΑ  πρόταση  σε  αυτό  τώρα ,  με  την  
ενσωμάτωση ,  είχαμε  βάλει  πρόταση  για  τέσσερις  κάδους  και  αναλογικά  και  κατά  
περίπτωση  μεγάλης  παραγωγής  ανά  υλικό  δηλαδή  σε  εστιατόρια  βάζαμε  γυαλί ,  
πλαστικό ,  κάδους  εκεί  κοντά ,  στα  σχολεία  χαρτί  κ .τ .λ . ,  κ .τ .λ .  κι  έτσι  καλύπταμε  
όλους  τους  κάδους ,  νησίδες  περισσότερων  κάδων  κ .τ .λ . ,  όμως  στις  γειτονιές  είχαμε  
τέσσερις .  
 Το  Υπουργείο  μας  υποχρέωσε  να  βάλουμε  έξι  κάδους  σε  κάθε  γειτονιά .  
Δηλαδή  ουσιαστικά  και  τα  τοπικά  διαχειριστ ικά  ακυρώνονται  έτσι  και  είπαμε  στο  
Υπουργείο  και  τ ι  γίνεται  με  τα  τοπικά  διαχειριστ ικά  που  δεν  μπορούν  να  
εφαρμόσουν  το  σύστημα  των  έξι  κάδων ;  Θα  τεκμηριώνουνε  οικονομικά  και  
επιστημονικά  και  τεχνικά  ας  πούμε  ότι  δεν  μπορούν  να  το  επιτύχουνε  και  θα  
παίρνουν  εξαίρεση .  Και  τ ι  γίνεται  με  τον  μπλε  κάδο ;  Το  Υπουργείο  αναγκάστηκε  να  
υποχωρήσει  εκεί  πέρα ,  δηλαδή  αφαίρεσε  και  τους  ξεχωριστούς  κάδους  του  μπλε  
κάδου  ανά  υλικό .  Αποφασίσαμε  λοιπόν  να  φτάσομε  στο  σημείο  να  συμφωνήσουμε  
στους  έξι  κάδους  κι  όχι  στους  δέκα .  
 Τι  γίνεται  τώρα  με  την  ΕΕΑΑ .  Η  ΕΕΑΑ  δεν  την  πετάμε  έξω ,  ούτε  τον  μπλε  
κάδο  τον  πετάμε  έξω .  Απλά  ο  μπλε  κάδος  θα  γίνε ι  κάτι  άλλο ,  η  ΕΕΑΑ  θα  αναλάβει  
τα  υλικά  αυτά  τα  ξεχωριστά .  Δεν  σημαίνει  ότι  αυτά  τα  υλικά  δεν  θα  ξαναπηγαίνουνε  
στο  ΚΔΑΥ .  Πάλι  η  ΕΕΑΑ  συμμετέχει  αλλά  με  άλλο  σχήμα ,  δεν  θα  είναι  ο  μπλε  κάδος  



   σελίδα  27           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 
της  ΕΕΑΑ  θα  είναι  ανά  περίπτωση  ή  ανά  δήμο  αναλόγως ,  γιατ ί  ο  δήμος  μπορεί  να  
έρθει  μπροστά  μετά  τη  νομοθετική  ρύθμιση  και  να  παίρνει  τα  δικά  του  τα  υλικά .  
Αυτό  δηλαδή  δεν  έχει  καταλήξει  ακόμα ,  ούτε  νομοθετική  ρύθμιση  έχει  γίνε ι ,  ούτε  
έχει  ξεκαθαριστεί  τ ι  θα  γίνε ι  με  την  ΕΕΑΑ  και  τους  κάδους  της .  Όμως  σίγουρα  θα  
συμμετέχει ,  δεν  σταματάει  η  συμμετοχή  της  ΕΕΑΑ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Εγώ  μάλλον  πρέπει  να  ρωτήσω  ποιες  εταιρείες  
φτιάχνουν  τους  κάδους !  Πόσες  ερωτήσεις  υπάρχουν  ακόμα  για  να  προχωρήσουμε  
στη  διαδικασία ;  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Θέλω  να  πω  σε  σχέση  με  αυτά  που  είπε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Μια  πολύ  σύντομη  τοποθέτηση  από  την  Ειρήνη  την  Βρέντζου ,  υπάρχει  
άλλη  ερώτηση ;  Έκλεισε  το  ζήτημα  των  ερωτήσεων ,  παρακαλώ  Ειρήνη .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Να  πω  εγώ  καταρχήν  γιατ ί  δεν  θέλω  να  υπάρχουν  πράγματα  που  δεν  
θα  απαντηθούν  γιατ ί  δεν  ξέρω  το  χρόνο  εδώ  των  συναδέλφων .   (αλλαγή  κασέτας)  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  …, για  να  πάμε  στη  διαβούλευση .  Το  καταθέτω  λοιπόν  πριν ,  θα  το  
έλεγα  μετά  μια  που  αλλάξαμε  τη  διαδικασία  αφού  ήταν  εδώ  οι  συνάδελφοι ,  διότ ι  
αυτή  είναι  η  αλήθεια  και  πράγματι  υπάρχει  ένα  θέμα  στη  συμμετοχή  μας  και  στο  
ρόλο  που  πρέπει  να  παίξουμε ,  αλλά  δυστυχώς  πραγματικά  εμείς  ως  ΑΜΑΚ  δεν  το  
γνωρίζαμε  αυτό  γιατ ί  δεν  ήρθε  στη  Διοικούσα  αυτή  η  πρόσκληση  του  Αντιδήμαρχου ,  
ότι  σας  καλούμε .  Δεν  ξέρω  ποιος…, εγώ  λέω  τ ι  μου  είπε  ο  Αντιδήμαρχος  αν  
ψεύδεται  ο  Αντιδήμαρχος  ότι  κάλεσε  το  ΤΕΕ  και  εμείς  δεν  πήγαμε  τ ι  να  πω ;  
 Για  την  υποτίμηση  που  κάνουμε  στην…, μάλλον  την  αποτίμηση  του  
περιφερειακού  σχεδιασμού .  Νομίζω  ότι  είμαστε  δίκαιοι  σε  αυτό .  Σε  επίπεδο  
θεωρητικό  προφανώς  ήταν  όντως  μπροστά  ο  σχεδιασμός  ο  περιφερειακός ,  αλλά  
σαν  εφαρμογή ,  δηλαδή  πιάσαμε  στόχους ;  Μπράβο  αυτό ,  στην  ουσία  λέμε ,  ότι  δεν… 
 
ΚΑΡΓΑΚΗ:   (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ωραία ,  εμείς  λοιπόν  σαν  αποτίμηση  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  πούμε  
ότι  οι  στόχοι  δεν  πιάστηκαν ,  αυτό  λέμε  στην  ουσία  δεν  υποτιμά  κανείς  την  
προσπάθεια  που  γίνεται  από  την  Περιφέρεια .  όμως  αυτή  τη  στιγμή  έχουμε  τα  
αποτελέσματα  και  πράγματι  το  θέμα  και  σε  επίπεδο  του  κόσμου  σαν  συνείδηση ,  οι  
κάδοι  που  δεν  υπάρχουν ,  ότι  ένα  διάστημα  ήτανε  η  απεργία… 
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι  μα  εκεί  λέμε ,  για  το  πώς  αυτός  έχει  υλοποιηθεί  και  αποτιμώντας  
τα  αποτελέσματα  που  έχουμε .  
 Σε  συνδυασμό  λοιπόν  με  τ ις  εταιρείες  αυτές  που  είχαν  κλείσει  που  είχαν  αυτά  
τα  προβλήματα ,  που  ένα  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  δεν  πηγαίνανε  καν  τα  
ανακυκλώσιμα  αλλά  πηγαίνανε  και  θαβότανε  στο  ΦΟΔΕΛΕ ,  άρα  σίγουρα  έχουμε  ένα  
θέμα .  Με  το  εργοστάσιο  το  οποίο  παρέμενε  με  ένα  προϊόν  το  οποίο  λέγαμε  από  
τότε  να  βγει  να  μην  βγει ,  θα  παραμείνει ,  δεν  θα  παραμείνει .  Υπάρχουν  θέματα  αυτό  
λέμε .  Κάνοντας  αυτή  την  αποτίμηση  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  το  πούμε  αυτό .  
 Όσον  αφορά  τώρα  τ ις  προθεσμίες ,  πράγματι  ε ίναι  του  νόμου ,  δεν  το  συζητώ ,  
απαράδεκτες  δεν  το  συζητάμε  τώρα  δέκα  μέρες  από  την  έγκριση  και  βάζει  να  
προσλάβει  ο  δήμος  προσωπικό  να  εκπονήσει  τα  σχέδια .  Μέσα  τώρα  στις  δέκα  
μέρες  τ ι  προσωπικό  να  προσλάβεις ;  Δηλαδή ,  δεν  γίνεται  αυτό  το  πράγμα ,  ήτανε  
απαράδεκτο  δεν  ξέρω  ποιος  το  σκέφτηκε  δεν  το  συζητάμε .  Κι  όσον  αφορά  επίσης  
τον  χαρακτήρα  εμείς  επιμένουμε  στο  δημόσιο  χαρακτήρα ,  αλλά  πράγματι  φαίνεται  
ότι  υπάρχει  πρόβλημα .  Θα  επιμείνουμε ,  πού  θα  πάει  να  το  δούμε ,  αυτό .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε  Ειρήνη ,  προχωρούμε  τη  
διαδικασία .  
 
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ:   (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Λοιπόν  για  να  συνεχίσουμε  τη  διαδικασία ,  αν  δεν  
υπάρχει  κάποια  σύνθεση  επί  των  εισηγήσεων  προχωρούμε  στην  ψηφοφορία  για  την  
κύρια  εισήγηση .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Μετά  είναι  οι  τοποθετήσεις .  Επί  της  διαδικασίας ,  
αυτό  πράγματι  προβλέπεται  από  το  θεσμικό  πλαίσιο ,  όμως  εδώ  βλέπουμε  ότι  η  
συζήτηση  είναι  κοινή ,  οι  κατευθύνσεις  είναι  κοινές ,  νομίζω  ας  ψηφιστεί  στην  
απόφαση  στο  τέλος  το  τ ι  θα  ψηφίσουμε ,  αλλά  σαν  συζήτηση  δεν  νομίζω  να  έχει   
νόημα  να  πούμε ,  να  συζητήσουμε  επί  αυτής  ας  πούμε  της  εισήγησης  ή  επί  της  
άλλης .  
 Συγγνώμη ,  συνάδελφοι  ξέρετε  όλη  τη  διαδικασία ,  υπάρχει  μετά  ο  κύκλος  των  
τοποθετήσεων  που  θα  μπορείτε  να  τοποθετηθείτε  όλοι ,  να  αναφέρεται  οτιδήποτε .  
Το  διαδικαστικό  το  γνωρίζετε  και  πρέπει  να  γίνε ι  μία  ψηφοφορία  επί  της  κύριας  
εισήγησης .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Παρακαλώ ,  ο  Οδυσσέας  ο  Σγουρός  στο  βήμα .  
 
ΣΓΟΥΡΟΣ:   Συνάδελφοι  καταρχήν  να  καλωσορίσω  τους  συναδέλφους  από  την  
Περιφέρεια  Κρήτης  με  επικεφαλής  τον  φίλο  Αντιπεριφερειάρχη  το  Νίκο ,  με  τον  
οποίο  έχουμε  την  τύχη  να  βρισκόμαστε  τακτικά  στα  Χανιά  σε  ταβέρνες  με  εξαιρετ ικό  
φαγητό .  
 Ξεκινώντας  θέλω  να  θυμηθούμε  ότι  σήμερα  είναι  21 Απριλίου .  21 Απριλίου  
του  1967 πριν  από  49 χρόνια  μια  αμερικανοκίνητη  χούντα  κατάφερε  επί  εφτά  
χρόνια ,  μιας  που  μιλάμε  για  ανακύκλωση ,  να  ανακυκλώσει  με  τον  τελειότερο  τρόπο  
όλα  τα  κατάλοιπα ,  όλα  τα  προϊόντα  κι  ό ,τ ι  χειρότερο  είχε  γεννήσει  μεταπολεμικά  η  
Ελλάδα  μετά  τον  εμφύλιο ,  κομμουνιστοφάγοι ,  παρακρατικοί ,  δοσίλογοι ,  
μαυραγορίτες  που  είχαν  επιβιώσει  κι  ένα  σύστημα  το  οποίο  επί  πέντε  χρόνια  από  
το  ’60 μέχρι  το  ’65 είχε  διαλύσει  τ ις  αντοχές  του  τόπου ,  κατάφερε  να  ανακυκλωθεί  
με  τέλειο  τρόπο .   
 Όπως  αντιλαμβάνεστε  λοιπόν  η  αναφορά  μου  έχει  ένα  νόημα  μια  που  
συζητάμε  για  ανακύκλωση .  Το  σύστημα  λοιπόν  αυτό  κατάφερε  να  ανακυκλωθεί  επί  
εφτά  χρόνια ,  να  ξεπεράσει  τ ις  αδυναμίες  του  και  να  επιβληθεί  στη  συνέχεια  με  
άλλου  τρόπους .  Και  βέβαια  δεν  μπορώ ,  παρά  να  μην  αναφερθώ ,  2016, έχουν  
συμπληρωθεί  80 χρόνια  από  τότε  που  στη  σκοτεινή  ήπειρο  την  Ευρώπη  μια  
ολόκληρη  αντίληψη  κοινοτοπίας  του  κακού  που  είχε  κυριαρχήσει ,  κατάφερε  να  
ανακυκλώσει  7 εκατομμύρια  ανθρώπους  σε  φούρνους  στρατοπέδων  συγκέντρωσης .  
Θα  καταλάβετε  παρακάτω  γιατ ί  αναφέρομαι  σε  αυτές  τ ις  ιστορικές  αναφορές .  
 Εγώ  θα  περίμενα  ως  Τεχνικό  Επιμελητήριο  την  ώρα  Πρόεδρε  που  η  χώρα  
έχει  50.000 πρόσφυγες  κι  ένα  σοβαρό  ζήτημα  διαχειριστ ικό ,  την  ώρα  που  δεν  
ξέρουμε  ακόμα  τ ι  θα  γίνε ι  με  το  Κτηματολόγιο ,  την  ώρα  που  δεν  αποτελεί  
προαπαιτούμενο  το  χωροταξικό ,  την  ώρα  που  η  κρίση  της  οικοδομής  έχει  οδηγήσει  
τον  τόπο  και  τον  κλάδο  στην  κατάρρευση ,  εμείς  ξαναφέρνομε  για  συζήτηση  σε  
τέσσαρα  χρόνια  μέσα ,  το  ζήτημα  των  απορριμμάτων .  Ποιος  είχε  τη  φαεινή  ιδέα ;  Μία  
απόφαση  του  2011 να  επικαιροποιηθεί ;  Με  ποιος  τρόπους  χρειαζόμαστε  
επικαιροποίηση ;  Είναι  αυτό  ζήτημα  για  να  το  συζητάει  απόψε  η  Αντιπροσωπεία  του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου ;  Την  ώρα  που  υπάρχουν  σε  εξέλιξη  τόσα  ανοιχτά  μέτωπα ;  
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 Εγώ  θεωρώ  λοιπόν  διαδικαστικά  ότι  η  τοποθέτηση  αυτού  του  ζητήματος  
απόψε  είναι  απαράδεκτη  και  πρέπει  να  την  αποσύρετε .  Και  δεν  θέλω  σαφέστατα  να  
υποτιμήσω  ούτε  το  χρόνο  του  Νίκου  του  Καλογερή ,  ούτε  των  συναδέλφων  της  
Περιφέρειας ,  ούτε  των  υπολοίπων .  Υπάρχει  ή  δεν  υπάρχει  απόφαση  του  ’11;  Πολύ  
τολμηρή  για  την  εποχή  της ,  από  το  ’06 μέχρι  το  ’11 πέντε  χρόνια  ο  Πέτρος  ο  
Ιν ιωτάκης  πρωτοπορώντας  κατάφερε  να  επιβάλλει  μέσω  της  απόφασης  του  
Τεχνικού  Επιμελητηρίου  μια  διαφορετική  προσέγγιση  στο  ζήτημα .  Η  Περιφέρεια  με  
τον  τρόπο  της  ακολούθησε ,  έχει  κάνει  προφανέστατα  υστερήσεις ,  έχει  κάνει  λάθη ,  
αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  αυτή  τη  στιγμή  το  ζήτημα  αυτό  που  είναι  ένα  διαχειριστ ικό  
ζήτημα ,  δεν  κινε ίται  σε  μία  σωστή  κατεύθυνση .  
 Θεωρώ  λοιπόν  ότι  απόψε  περιττεύει  οποιαδήποτε  συζήτηση ,  εγώ  δηλώνω  ως  
μέλος  της  Αντιπροσωπείας  δεν  θα  ξαναπατήσω  τα  πόδια  μου  αν  δεν  υπάρχουν  
σοβαρά  ζητήματα  στην  ημερήσια  διάταξη .   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Όπως  καταλαβαίνετε  επειδή  σέβομαι  το  χρόνο  
όλων  σας  θα  προχωρήσω  στη  διαδικασία .  Όμως  θα  κάνω  ένα  πάρα  πολύ  σύντομο  
σχόλιο  επί  αυτών  που  είπε  ο  Οδυσσέας  ο  Σγουρός .  
 Δεν  ξέρω  προς  ποιον  είναι  η  μομφή  για  το  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  και  
δεν  ξέρω  ποιος  εμποδίζε ι  όλα  τα  μέλη  της  Αντιπροσωπείας  να  βάλουν  και  άλλα  
θέματα  που  κρίνουν  ότι  είναι  σοβαρότερα .  Γι ’  αυτό  πρέπει  να  είμαστε  πάρα  πολύ  
προσεκτικοί  σε  αυτά  που  λέμε  σε  αυτή  την  αίθουσα ,  γιατ ί  κρινόμαστε  από  πολύ  
σοβαρό  επιπέδου  ακροατήριο .  
 Προχωρώ  επί  της  διαδικασίας .  Μία  τοποθέτηση  επί  της  διαδικασίας  του  
συναδέλφου  Αναγνώστου  και  προχωράμε .  
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ :   Ουσιαστικά  εμείς  δεν  έχουμε  εισήγηση  ως  παράταξη ,  όπως  
γνωρίζετε  καταθέσαμε  ουσιαστικά  την  προηγούμενη  μας  απόφαση  που  αναφέρθηκε  
και  στην  εισήγηση  της  ΑΜΑΚ  του  2011. Θεωρούμε  ότι  εξακολουθεί  να  είναι  επίκαιρη  
η  τότε  απόφασή  μας ,  απ ’  ό ,τ ι  βλέπω  και  η  Περιφέρεια  εξακολουθεί  να  είναι  στα  ίδ ια  
χνάρια ,  γιατ ί  και  τότε  ήμασταν  κοντά  και  τώρα  πάλι .  Επίσης  διαπιστώνω  ότι  και  οι  
δύο  οι  εισηγήσεις   των  άλλων  δύο  παρατάξεων  όχι  τόσο  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ,  
ακολουθούν  πάνω  – κάτω  την  ίδ ια  χάραξη  και  την  ίδ ια  πορεία  της  προηγούμενης  
απόφασης .  Μάλιστα  η  εισήγηση  της  ΑΜΑΚ  το  αναφέρει  ξαναλέω .   
 Επομένως  το  βλέπω  σαν  μία  εξειδίκευση  της  γενικής  κατεύθυνσης  που  
πήραμε  με  την  τότε  απόφαση .  Άρα  δεν  βρίσκω  κανέναν  λόγο  να  μην  
επικαιροποιηθεί  η  παλιά  αυτή  η  απόφασή  μας ,  του  2011, εντάσσοντας  πράγματα  
που  απ ’  ό ,τ ι  καταλαβαίνω  έχουν  να  κάνουν  κυρίως  με  το  πώς  θα  περάσει  στον  
πολίτη  το  μήνυμα  της  ανακύκλωσης  και  του  διαχωρισμού  των  απορριμμάτων  και  
ταυτόχρονα  πως  θα  μπορέσουμε  ίσως  και  εμείς  σαν  Επιμελητήριο  με  τη  συμμετοχή  
μας ,  ίσως  σε  συνεννόηση  με  το  δήμο  εδώ  και  στο  Λασίθι ,  να  βοηθήσουμε  να  
περάσει  αυτό  το  μήνυμα  της  Περιφέρειες  κι  αν  θέλετε  να  βοηθήσουμε  ή  να  
τσιγκλήσουμε  να  το  πω  έτσι  λίγο  τους  δήμους  να  κάνουν  και  αυτοί  τ ις  απαραίτητες  
ενέργειες  προς  την  κατεύθυνση  αυτή .  
 Άρα  η  εισήγηση  μας ,  η  προσωπική  τοποθέτηση  της  παράταξης  είναι  αν  
μπορούμε  ναι ,  γιατ ί  όχι ,  να  εντάξουμε  στην  προηγούμενή  μας  απόφαση  τ ις  
εξειδικεύσεις  των  δύο  εισηγήσεων  και  να  ψηφίσουμε  μία  πρόταση  επικαιροποιημένη  
πια ,  σε  συνέχεια  της  απόφασης  του  ’11.  
 Επομένως  ας  κάνουν  ένα  πάντρεμα  οι  δύο  εισηγήσεις  η  ΑΜΑΚ  με  την  ΔΚΜ ,  
ας  πούμε  που  απ ’  ό ,τ ι  κατάλαβα  το  αναφέρει  ξαναλέω  η  εισήγηση  της  ΑΜΑΚ  την  
απόφαση  του  ’11 και  ας  πάμε  σε  ψήφιση .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Να  δώσουμε  δυο  λεπτά  στους  εκπροσώπους  των  
παρατάξεων  να  δούμε  αν  έχουμε  τη  δυνατότητα  σύνθεσης  ώστε  να  αποφύγομε  την  
ψηφοφορία  και  να  υπάρξει  μια  προσπάθεια  μερική  σύνθεσης .  
 Επί  της  διαδικασίας  ο  Στέλιος  ο  Ορφανός .  
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ΟΡΦΑΝΟΣ:   Αρκετά  υποβαθμισμένη  η  Αντιπροσωπεία  και  την  υποβαθμίζουμε  με  
διαδικασίες  χωρίς  ουσία .  Η  δική  μου  διαδικαστική  παρέμβαση  λέει  το  εξής .  Λέω  
αρκετά  υποβαθμισμένη  είναι  η  Αντιπροσωπεία  και  την  υποβαθμίζουμε  με  
διαδικαστικές  συζητήσεις  χωρίς  ουσία .  Στην  πραγματικότητα  αυτή  η  διάταξη  που  
μας  διάβασε  ο  Αγαπάκης  ο  συνάδελφος  λέω  δεν  έχει  ουσία  διότ ι  όποια  εισήγηση  
προκριθεί  σαν  βάση  με  μια  ψηφοφορία  ενδεχόμενη  ή  ακόμα  κι  αν  γίνε ι  σύνθεση  
όπως  λέτε  τώρα ,  ο  καθένας  θα  πει  την  άποψή  του  στις  τοποθετήσεις .  
 Κατά  συνέπεια  δηλαδή  αν  με  βάλετε  να  τοποθετηθώ  στην  εισήγηση  του  
Νικήτα ,  θα  πω  τη  δική  μου  άποψη  επί  της  εισήγησης  του  Νικήτα  που  θα  πω  κι  όλα  
τα  άλλα  που  θέλω  να  πω .  Άρα  μην  ταλαιπωρούμαστε  μα  διαδικασίες  χωρίς  ουσία ,  
πάμε  στις  τοποθετήσεις ,  να  έχετε  και  καιρό  δηλαδή…, έτσι  κι  αλλιώς  συμφωνείτε  η  
ΔΚΜ  με  την  ΑΜΑΚ  να  εκσυγχρονίσετε  την  εισήγηση  του  Αναγνώστου  και  της  
Αντιπροσωπείας  του  ’10,  ε ,  θα  βρείτε  μία  κοινή  βάση .  Εν  πάση  περιπτώσει  η  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  δεν  συμφωνεί ,  έχει  εκ  διαμέτρου  αντίθετη  τοποθέτηση  και  θα  
την  κάνει .  Λοιπόν  αφήστε  τ ις  διαδικασίες  τ ις  πολλές  και  πάμε  στην  ουσία .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Στέλιο  είσαι  πολύ  έμπειρο  μέλος  και  γνωρίζε ις  
καλά  τ ις  διαδικασίες  και  ξέρεις  ότι  αυτά  που  ακούγονται  τα  τελευταία  15 με  20 
λεπτά  μόνο  προκαλούν  καθυστέρηση  επί  της  διαδικασίας  κι  όχι  ο  κανονισμός .  
 Εντός  δύο  λεπτών  συνεχίζουμε  τη  διαδικασία ,  επειδή  οι  παρατάξεις  έχουν  
ζητήσει  ένα  μικρό  διάλειμμα  για  προσπάθεια  σύνθεσης .   
 Την  εισήγηση  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  πόσοι  υπερψηφίζουν ;  Γιάννη  για  
μέτρησε  σε  παρακαλώ .  Τρεις .  
 Προχωράμε  με  την  εισήγηση  της  ΑΜΑΚ ,  παρακαλώ  να  κάθεστε  στις  θέσεις  
σας  για  να  είναι  πιο  εύκολη  η  ψηφοφορία  και  η  μέτρηση ,  παρακαλώ  καθίστε  όλοι .  
Ξανά  παρακαλώ ,  παρακαλώ  σηκώστε  τα  χέρια  και  μην  κινε ίστε  παρακαλώ ,  καθίστε  
στη  θέση  σας .   
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :   11.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Της  ΔΚΜ ,  πόσοι  ψηφίζουν  την  εισήγηση  της  ΔΚΜ ;   
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :   17.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Πόσοι  ψηφίζουν  λευκό ;  Δηλαδή  καμία  εκ  των  
τριών  εισηγήσεων .  
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ :  Πόσοι  είναι  παρόντες  Πρόεδρε ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   17+11 = 28 + 3 = 31, είπαμε  το  λευκό  να  πούμε  
και  παρών ,  παρών ;    
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ :  Πρόεδρε  πόσοι  είναι  όλοι  μαζί ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Μαζί  με  τους  3 παρόντες  34,  17 άρα  δεν  έχουμε… 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ :  Όχι  η  ψήφος  σου  είναι  διπλή ,  ναι  Πρόεδρε ,  οπότε  έχει  περάσει  το  
θέμα .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Με  ενημερώνει  ο  πρώην  Πρόεδρος  ότι… 
 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ :  Η  ψήφος  σου  είναι  διπλή ,  σε  ισοψηφία .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Νομίζω  για  την  επιτάχυνση  των  διαδικασιών  
προχωράμε  στις  τοποθετήσεις  με  κύρια  εισήγηση  την  εισήγηση  της  ΔΚΜ .  
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 Ανοίγει  κατάλογος  τοποθετήσεων ,  γράφω  πρώτο  κι  ας  μην  το  ζήτησε  το  
Στέλιο  τον  Ορφανό .  Άλλος  στις  τοποθετήσεις ;  Χαμηλοθώρης ,  τοποθέτηση ,  
παρακαλώ  άλλος ,  αλλιώς  κλείνε ι  ο  κύκλος  των  τοποθετήσεων  με  το  συνάδελφο  
Χαμηλοθώρη .  Ο  Νικήτας  ο  Μαυράκης  ως  εισηγητής ,  παρακαλώ  Στέλιο .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Και  η  εισήγηση  της  ΔΚΜ  και  όλες  οι  άλλες  εισηγήσεις  πλην  της  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ήτανε  πολλαπλά  υποκριτ ικές .  Γιατί  πρώτον ,  υποτίθεται  ότι  
έλεγαν  λέει  τ ις  προτάσεις  και  τ ις  απόψεις  ή  τη  φιλοσοφία  και  τ ις  κατευθύνσεις  των  
αντίστοιχων  εισηγητών  και  παρατάξεων ,  πάνω  στο  θέμα  της  διαχείρισης  των  
απορριμμάτων .  Πρώτη  υποκρισία ,  ποιες  ήταν  δηλαδή  αυτές  οι  προτάσεις  γιατ ί  εγώ  
δεν  τ ις  κατάλαβα .  Ήταν  οι  αποφάσεις  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  τ ις  οποίες  
επικύρωσαν  και  η  προηγούμενη  και  η  τωρινή  κυβέρνηση  με  κάποιους  
εκσυγχρονισμούς .  Έχει  επικυρώσει  ήδη  ή  Περιφέρεια  που  και  αυτή  ετοιμάζεται  να  
κάνει  κάποιους  εκσυγχρονισμούς  και  έχουνε  επικυρώσει  και  οι  δήμοι .  Όλα  
επικυρωμένα  και  υπό  διαμόρφωση  ενσωματώνει  ο  ένας  τ ις  προτάσεις  του  αλλουνού  
και  πείτε  μου  πραγματικά  δηλαδή ,  σε  τ ι  διέφεραν  αυτές  οι  εισηγήσεις  είτε  της  ΔΚΜ  
είτε  της  ΑΜΑΚ  είτε  και  η  πρόταση  του  Αναγνώστου  για  την  απόφαση  του  ’11,  από  
αυτές  τ ις  κυβερνητικές  στην  ουσία  κατευθύνσεις ,  τ ις  κατευθύνσεις  δηλαδή  της  
διαχείρισης  των  απορριμμάτων  υπέρ  του  μεγάλου  κεφαλαίου .  Σε  τ ι  διάφεραν  από  
άποψη  κατευθύνσεων ;  Αυτό  που  είπε  η  Καργάκη  ότι  ο  ένας  προτείνε ι  λέει  4 κάδους  
και  ο  άλλος  προτείνε ι  6 κι  αυτό  μπλόκαρε  ή  ξέρω  εγώ  κάποιες  άλλες  επιμέρους  
τεχνοκρατικές  διαχειριστ ικές  διαφορές ;  Καμία  διαφορά .  Στην  κατεύθυνση  ποια  είναι  
η  διαφορά ;  Καμία  διαφορά .  
 Μάλιστα  επιμελώς  σαν  καλοί  μαθητές  ή  σαν  σπασίκλες  να  το  πούμε  αλλιώς ,  
σπεύδει  η  μία  εισήγηση  και  η  άλλη  εισήγηση  να  πει  ότι ,  ξέρετε  εδώ  εμείς  ψέγουμε  
την  Περιφέρεια  διότ ι  αργεί  να  υλοποιήσει  το  σχεδιασμό  της  είπε  η  Ειρήνη ,  αργεί  να  
υλοποιήσει  το  σχεδιασμό  της .  Αυτή  ήταν  η  κριτ ική  όλη  – όλη ,  αυτή  ήταν  η  
διαφοροποίηση .  Ή  εν  πάση  περιπτώσει  ο  κ .  Καλογερής  που  μας  παρουσίασε  την  
άποψη  της  Περιφέρειας ,  την  οποία  την  καταψηφίζουμε  εμείς  γιατ ί  είναι  ενταγμένη  
στην  ίδ ια  λογική .  Είπε ,  ότι  ξέρεις  εδώ  είχαμε  έτοιμη  την  προκήρυξη  να  πάρουμε  και  
κάποια  λεφτά  από  δημόσια  χρηματοδότηση ,  αλλά  μας  μπλόκαρε  διότ ι  προϋπέθετε  
ξέρω  εγώ  διάφορα  να  είναι  ενσωματωμένα  του  ΔΣ  και  τέτοια .  Δηλαδή  αν  δεν  είναι  
αυτό  υποκρισία  το  να  εμφανίζε ις  δήθεν  σαν  δικές  σου  επεξεργασίες ,  δήθεν  σαν  
δικές  σου  προτάσεις  πράγματα  τα  οποία  αποτελούν  ήδη  τον  επίσημο  κρατικό  και  
διακρατικό  σχεδιασμό  υπέρ  του  μεγάλου  κεφαλαίου  τ ι  είναι ;   

Όταν  σας  λέμε  εμείς  ότι  και  στη  ΔΚΜ  το  λέμε  και  στην  ΑΜΑΚ  το  λέμε ,  ότι  
εσείς  είσαστε  ευθυγραμμισμένοι  πλήρως ,  είσαστε  στην  ουσία  παπαγαλάκια  μιας  
κυβερνητικής  πολιτ ικής  και  συμφερόντων  τα  οποία  χαρατσώνουνε  το  λαό  και  δεν  
του  δίνουνε  λύσεις  προς  όφελός  του ,  τ ι  διαφορετικό  λένε ;  Αυτό  λένε .  Αυτό  που  
είπατε ,  αυτό  που  βεβαιώσατε  σήμερα ,  ότι  είσαστε  σε  αυτό  το  ρόλο  εντεταλμένοι .  
Ένα .  

Δεύτερη  υποκρισία ,  όλοι  θέλετε  τη  δημοκρατία  και  τη  λαϊκή  συμμετοχή  λέει  
και  η  ΑΜΑΚ  πρώτο  – πρώτο  ξέρουμε  και  τ ις  συμμετοχικές  διαδικασίες  του  πολίτη  
και  δεν  ξέρω  τ ι .  Και  σας  λέμε  εμείς ,  στη  δική  μας  εισήγηση  συγκεκριμένα  που  το  
παραδέχθηκε  ο  κ .  Καλογερής  γιατ ί  έτσι  είναι .  Έρχεται  μια  κυβέρνηση  και  σου  λέει ,  
ξέρεις  στα  πλαίσια  της  συμμετοχής  της  αποκέντρωσης  και  της  δημοκρατίας  που  την  
έχετε  και  σημαία ,  κοροϊδευόμαστε ,  πρέπει  μέσα  σε  τρεις  μήνες  να  είναι  ψηφισμένο  
και  από  όλους  τους  δήμους  τα  τοπικά  σχέδια  και  να  ενσωματωθούνε  στον  
περιφερειακό  και  εθνικό  σχεδιασμό .  Μα  γιατ ί  είσαστε  τόσο  ψεύτες ;  Γιατί  είσαστε  
τόσο  υποκριτές ;  Λέει  η  Ειρήνη ,  εμείς  διαφωνούμε  λέει  με  αυτή  την  κυβερνητική  
σπουδή  μέσα  σε  τρεις  μήνες ,  δεν  γινόταν  την  αποδοκιμάζουμε .  Ε ,  εντάξει  εκ  του  
ασφαλούς  λέω  εγώ ,  διότ ι  όταν  έρχεται  συγκεκριμένα  η  εισήγηση  μας  και  λέει  ότι  
αυτή  την  υποκρισία  της  Κυβέρνησης  έρχεται  η  Περιφέρεια  και  οι  δήμοι  και  τη  
συμπληρώνουνε  με  μια  διαδικασία  που  σας  την  περιγράψαμε  αναλυτικά  και  την  
επιβεβαίωσε  ο  κ .  Καλογερής .  28 του  μήνα  λέει  του  Μάρτη  διαγωνισμός  για  να  
εκδηλώσουν  ενδιαφέρουν  συμμετοχής  στην  επεξεργασία  των  τοπικών  σχεδίων  οι  
εταιρείες ,  28 του  Μάη  κατακυρώνεται  το  αποτέλεσμα ,  4 του  Απρίλη ,  δηλαδή  σε  μια  
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βδομάδα  με  το  υλικό  που  πήραν  έτοιμο  οι  εταιρείες  που  θα  πάρουνε  110.000 ευρώ  
από  την  Περιφέρεια ,  υποβάλλουν  τ ις  μελέτες  τους  και  οι  δήμοι  μέσα  σε  μια  
βδομάδα  τα  διαβάσανε ,  τα  συμφωνήσανε  και  τα  ψηφίσανε .  Γιατί  και  οι  εφτά  δήμοι  
που  δεν  συμφωνήσανε ,  π .χ .  ο  Δήμος  Ηρακλείου  που  ψήφισε  με  ανάθεση  σε  δικό  
του  μελετητή  και  με  20.000 ευρώ  όπως  είπε  η  Κα  Καργάκη  το  τοπικό  σχέδιο  σε  
κάποιο  γραφείο ,  τα  ίδ ια  λέει .  Και  το  τοπικό  σχέδιο  του  Ηρακλείου  που  δεν  ξέρω  
ποιοι  το  διαβάσατε ,  γιατ ί  έκανε  κριτ ική  λέει  ο  κ .  Ρασούλης ,  γιατ ί  δεν  υπήρχε  
συμμετοχή  στη  διαβούλευση .  Και  η  Ειρήνη  μας  είπε  εδώ  πέρα ,  ότι  ξέρεις  α ,  δεν  το  
ξέραμε ,  δεν  το  μάθαμε ,  αν  το  ξέραμε  θα  λέγαμε .  Τι  θα  λέγατε ;  Αυτά  που  λέτε  και  
σήμερα ,  τα  ίδ ια  δηλαδή  που  λέει  η  Περιφέρεια .   

Σιγά  τη  διαβούλευση !  Να  έρχομαι  να  σου  πω  ότι  εγώ  συμφωνώ .  Μπράβο  τ ι  
ωραία  που  τα  λες  μόνο  αργείς  να  τα  εφαρμόσεις ,  αυτό  μας  είπε  η  Ειρήνη .  Ειρήνη  
αυτό  μας  είπες  δεν  το  είπες ;   Ε ,  τότε  εγώ  είμαι  βλάκας  και  δεν  κατάλαβα  καλά .  

Τι  διαβούλευση  λοιπόν ;  Αυτή  ήτανε  η  διαδικασία ,  μια  διαδικασία  κοροϊδία  όχι  
από  την  άποψη  την  οικονομική ,  δηλαδή  ότι  δώσανε  110.000 για  να  κάνουνε  copy 
paste τέσσερις  εταιρείες  τ ις  μελέτες  και  τώρα  λέει ,  πληρώσανε  και  την  ενσωμάτωση  
στον  ΠΕΣΔΑ  που  θα  τον  αναθεωρήσουνε  κιόλας  και  είναι  στη  διαδικασία  της  
διαβούλευσης ,  αναρτημένα  στο  s i te της  Περιφέρειας .  Η  κοροϊδία  είναι  στο  εξής ,  τ ι  
καθόσαστε  και  τσαμπουνάτε  περί  δημοκρατίας ,  περί  συμμετοχικότητας  και  περί  
αποκέντρωσης ;  Αυτή  είναι  η  αποκέντρωση  που  εννοείτε  στην  πράξη ,  αυτή  δεν  
υπάρχει  άλλη .  Δεν  υπάρχει  άλλη  δημοκρατία ,  δεν  υπάρχει  άλλη…  (αλλαγή  
κασέτας)  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Και  κοροϊδεύει  την  Κυβέρνηση  του  ΣΥΡΙΖΑ  και  σου  λέει  ξέρεις  από  εκεί  
που  έλεγε  όχι  στα  ΣΔΙΤ  τώρα  τ ι  να  κάνει  δεν  υπάρχει  επαρκής  δημόσια  
χρηματοδότηση ,  πρέπει  να  δεχθούμε  τα  ΣΔΙΤ .  Είδατε ;  Ήρθατε  στα  νερά  μας  κι  έτσι  
όλοι  αγαπημένοι ,  ΣΥΡΙΖΑ ,  ΑΝΕΛ ,  Ευρωπαϊκή  Ένωση ,  μεγάλο  κεφάλαιο  και  οι  
πάντες  και  εσείς  εδώ  οι  παρατάξεις  που  γιατ ί  να  μην  συμφωνήσετε  άλλωστε  δηλαδή  
σε  ένα  ψήφισμα  αφού  τα  ίδ ια  λέτε ,  εκτός  επιμέρους  διαφορές  και  φωνάζει  και  ο  
Αναγνώστου  ότι  του  κακοποιήσανε  την  πρόταση  του  ’10 που  έλεγε  τα  ίδ ια  ακριβώς  
με  πρωτοπόρο  τον  Ιν ιωτάκη .  Πού  είναι  δηλαδή  η  ειλ ικρίνε ιά  σας ,  πού  είναι  η  θέση  
σας ,  πού  είναι  οι  προτάσεις  σας ;  Πουθενά  δεν  είναι  ό ,τ ι  πει  το  μεγάλο  κεφάλαιο ,  
ό ,τ ι  πει  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση .  Γιατί  στην  εισήγηση  μας  και  τελειώνω  με  μία  
επισήμανση  της  διαφορετικότητας  της  δικιάς  μας  προσέγγισης ,  που  είναι  η  
μοναδική  διαφορετική  προσέγγιση ,  φιλολαϊκή  προσέγγιση ,  γιατ ί  δεν  είναι  
τεχνοκρατικό  το  ζήτημα ,  είναι  τέσσερις  κάδοι  ή  έξι ,  θα  σου  πει  ο  άλλος  τ ι  με  
νοιάζει .  Τι  είπε  η  Κα  Καργάκη  το  ακούσατε ;  Για  το  Ηράκλειο  λέει  δεν  μας  κόφτει  ό ,τ ι  
πρόταση  και  να  κάνει  ο  Δήμος  Ηρακλείου ,  βιοξήρανση  ξεκίνησε ,  μηχανική  
επεξεργασία  τη  θέλουμε ,  αλλά  και  άλλη  πρόταση  να  φέρει  λέει  θα  την  εντάξουμε  
εμείς ,  σκασίλα  τους .   
 Σκασίλα  σας ,  ποια  τεχνολογία  θα  προτείνε ι  και  ποια  χωροθέτηση  θα  
προτείνε ι .  Το  ενδιαφέρον  σας  είναι  να  πάει  στην  ιδ ιωτικοποίηση ,  εκεί  είναι  το  
ενδιαφέρον  σας  στην  ουσία .  Αφού  δεν  υπάρχει  άλλο  ενδιαφέρον ,  αυτό  θέλει .  Γιατί  
δεν  τα  έχω  πει  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Γιάννη  μου ;  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Παρακαλώ  όχι  διάλογο ,  όποιος  θέλει  να  
τοποθετηθεί  στη  συνέχεια .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:   Γιάννη  μου  τα  έχω  πει  και  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Όχι  διάλογο  συνάδελφοι .  
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ΟΡΦΑΝΟΣ:   Ας  μην  φεύγανε  για  να  τα  ακούσουνε ,  εγώ  τώρα  πήρα  το  λόγο  δεν  είχα  
νωρίτερα  το  λόγο ,  άκουσα  όμως  την  εισήγηση  της…, κάτσε  μωρέ  Αναγνώστου  τώρα  
σε  παρακαλώ  τώρα ,  πλάκα  κάνεις  τώρα ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Παρακαλώ ,  παρακαλώ ,  συνάδελφοι  σταματήστε .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Κοιτάξτε  να  δείτε ,  το  θέμα  που  το  λέει  στην  αρχή  της  εισήγησής  της  η  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  δεν  είναι  τεχνοκρατικό ,  έχει  φυσικά  πολλές  τεχνοκρατικές  
πλευρές  αλλά  είναι  κατ ’  εξοχήν  κοινωνικό  και  πολιτ ικό .  Γιατί  πιπίλα  είναι  σε  
πολλούς  να  λένε  ότι  ξέρεις  όλα  τα  θέματα  είναι  πολιτ ικά .  Τι  θα  πει  πολιτ ικό ;  Σε  
ποιανού  την  πλάτη  πάει  να  λυθεί  το  πρόβλημα  και  ποιανού  τη  τσέπη  θα  επιβαρύνει ;  
Και  ποιος  θα  κερδίσει  ενδεχόμενα  από  το  ότι  κάποιοι  θα  βάλουνε  βαθειά  το  χέρι  
στην  τσέπη ;  Εκεί  είναι  η  πολιτ ική  διάσταση  του  προβλήματα .  
 Κι  εμείς  λέμε  λοιπόν  πολύ  καθαρά  στην  πρόταση  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ,  
εμείς  θεωρούμε  ως  κριτήριο  για  την  επεξεργασία  μίας  θέσης  φιλολαϊκής  το  
τρίπτυχο .  Ο  φορέας  της  χρηματοδότησης  και  της  διαχείρισης  αν  θα  είναι  δημόσιος  ή  
ιδ ιωτικός ,  εάν  θα  είναι  λαϊκός ,  δηλαδή  αν  θα  είναι  τα  μονοπώλια .  Δεύτερον  το  
ζήτημα  της  τεχνολογίας  που  βέβαια  αποκλείουν  την  καύση  κι  έχει  και  άλλες  
πλευρές .  Και  τρίτον  το  θέμα  της  χωροθέτησης  των  μονάδων  με  βάση  μια  γενικότερη  
χωροθέτηση  σύμφωνα  με  τα  λαϊκά  συμφέροντα  που  είχαμε  τοποθετηθεί  στο  
χωροταξικό  πάνω  σε  αυτό .  
 Τι  θα  πει  τρίπτυχο ;  Τρίπτυχο  για  να  αντιληφθείτε  καλύτερα  τη  θέση  μας  
σημαίνει ,  ότι  αν  υποθέσουμε  ότι  στις  δύο  από  τ ις  πλευρές  του  τρίπτυχου  
συμφωνήσουμε  όλοι ,  όλοι  ενωμένοι  και  πούμε  ναι  συμφωνούμε  στις  δύο  πλευρές  
αλλά  διαφωνήσουμε  στην  Τρίτη ,  τότε  εμείς  έχουμε  διαφορετική  θέση .  Και  επειδή  
θεωρούμε  και  το  είπαμε  ευθέως ,  δεν  το  είπαμε  πλαγίως ,  το  είπαμε  ειλ ικρινά ,  κύριοι  
από  τ ις  τρεις  πλευρές  του  τρίπτυχου  την  πρώτη ,  δηλαδή  την  πλευρά  του  ποιος  θα  
είναι  ο   φορέας  κατασκευής  και  διαχείρισης .  Χρηματοδότησης  της  κατασκευής  και  
της  διαχείρισης .  Θεωρούμε  λοιπόν  ότι  αυτή  είναι  η  κύρια  πλευρά .  Δεν  μπορούμε  να  
λέμε  εμείς  ότι  ξέρεις  συμφωνούμε  για  την  τεχνολογία ,  συμφωνούμε  για  τη  
χωροθέτηση  ε ,  άρα  έλα  να  συμψηφίσουμε  και  να  κάνουμε  κοινή  εισήγηση ,  θα  είναι  
φιλολαϊκή  η  λύση  για  τα  απορρίμματα ,  εάν  διαφωνήσουμε  στο  πρώτο .   
 Αν  δηλαδή  – να  το  πω  αλλιώς  – εσείς  πηγαίνετε  κι  όλοι  πηγαίνετε  για  την  
ιδ ιωτικοποίηση  ο  ένας  με  το  ένα  πρόσχημα ,  ο  άλλος  με  το  άλλο  πρόσχημα ,  ο  άλλος  
γιατ ί  δεν  γίνεται  αλλιώς ,  ο  άλλος  γιατ ί  θα  το  ήθελε  αλλιώς  αλλά  κρατάμε  λέει  για  το  
μέλλον ,  υποστηρίζουμε  τη  δημόσια  διαχείριση  αλλά  επιφυλασσόμαστε  για  το  
μέλλον .  Ε ,  εντάξει .  
 Εάν  λοιπόν  διαφωνήσουμε  σε  αυτή  την  πλευρά ,  διαφωνούμε  στο  σύνολο ,  
είναι  καθαρό  και  θεωρούμε  κατά  συνέπεια  ότι  ο  λαός  της  Κρήτης  και  οι  εργαζόμενοι  
της  Κρήτης  σε  αυτές  τ ις  προτάσεις  που  έχουνε  επεξεργαστεί  από  την  Ευρωπαϊκή  
Ένωση  μέχρι  τον  τελευταίο  δήμο  κι  εσείς  μαζί  όλες  οι  παρατάξεις  ομόφωνα  απ ’  ό ,τ ι  
φαίνεται ,  πρέπει  όχι  απλώς  να  σας  πάρει  στο  κυνήγι ,  πρέπει  να  αρχίσει  ο  κόσμος  
να  ξεσηκώνεται  εναντίον  σας .  Δεν  γίνεται  εσείς  τους  σκάβετε  το  λάκκο  κάθε  μέρα .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ο  συνάδελφος  Χαμηλοθώρης ,  μετά  ο  συνάδελφος  
Αναγνώστου .  
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ:   Να  χαμηλώσουμε  λίγο  τους  τόνους  και  την  ένταση .  
 Το  2011 πάρθηκε  εκείνη  η  απόφαση  ήταν  το  τελείωμα  μιας  περιόδου  στην  
αρχή  της  εκεί  από  το  ’06 -  ’07 που  ξεκίνησε  να  γίνεται  κουβέντα  για  τα  
απορρίμματα  δέναμε  τα  σκυλιά  με  τα  λουκάνικα .  Οπότε  γινότανε  μεγαλεπήβολες  
συζητήσεις  και  για  εργοστάσια  και  για  το  ένα ,  για  το  άλλο .  Για  τα  δεδομένα  της  
εποχής  η  πρόταση  που  διαμορφώθηκε  από  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  που  από  την  
αρχή ,  γιατ ί  φτάσαμε  να  έχουμε  την  απόφαση  αυτή  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  το  ’11,  είναι  στην  
κατεύθυνση  αυτή .  
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 Ενσωματώθηκε  από  την  Περιφέρεια  στη  συνέχεια  και  τουλάχιστον  εδώ  να  
πούμε  ότι  πρωτοστάτησε  τότε  το  Επιμελητήριο  και  στην  προηγούμενη  
Αντιπροσωπεία  με  το  συνάδελφο  τον  Ορφανό  είπαμε  ότι  ξεκινάνε  τα  πράγματα  από  
τη  διαφορετική  προσέγγιση  που  έχουν  για  τα  πράγματα  οι  πολίτες .  Στην  Ελλάδα  τ ι  
να  κάνουμε ;  δεν  θέλουν  ακόμα  οι  άνθρωποι  να  προχωρήσουν  σε  ζητήματα  λαϊκής  
δημοκρατίας  κατά  τον  τρόπο  τον  οποίο  πρεσβεύει  η  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  στους  
επιστήμονες ,  το  ΠΑΜΕ  στο  εργατικό  κίνημα ,  η  Λαϊκή  Συσπείρωση  – τα  λέω  σωστά ;  
Λαϊκή  Συσπείρωση  δεν  είναι ;  -  στην  Περιφέρεια  κ .τ .λ .  Άλλωστε  είναι  ξεκάθαρες  οι  
θέσεις  τους  σε  όλα  τα  μέσα  και  σε  όλα  τα  φόρα  με  σαφή  τον  ιδεολογικό  τους  
χαρακτήρα .  Παρόλα  αυτά  οι  Έλληνες  λειτουργούν  με  μία  άλλη  κατεύθυνση  οπότε  
άδικα  έχουμε  τέτοια  ένταση  γύρω  από  το  συγκεκριμένο  ζήτημα .  
 Εγώ  θεωρώ  ότι  το  κομμάτι  του  να  μιλάμε  πια  για  έναν  ενιαίο  σχεδιασμό  που  
ανατέθηκε  στην  Περιφέρεια  και  ουσιαστικά  φορείς  που  τρέχουν  τα  της  καθαριότητας  
και  των  απορριμμάτων  τους  δήμους ,  ε ίναι  ένα  σχήμα  καινούριο  για  τα  ελληνικά  
δεδομένα .  Δηλαδή  ένας  δημόσιος  φορέας  σχεδιάζει ,  άλλοι  δημόσιοι  φορείς  
εκτελούν  στα  πλαίσια  σχεδιασμού ,  είναι  κάτι  που  δεν  λειτουργούσε  πιο  πριν .  Τα  
σχήματα  που  είχαμε  σε  σχέση  με  τη  διαχείριση  των  απορριμμάτων  συνολικά  στο  
παρελθόν  ήταν  ο  καθένας  και  πάνω  του .  Καθένας  και  πάνω  του .  
 Όταν  άρχισε  αυτή  η  ιστορία  να  παίρνει  πιο  συστηματικό  τρόπο ,  αν  σκεφτείτε  
έχει  πίσω  της  πολλά  λεφτά  αυτή  η  υπόθεση  και  θα  έχει  πολλά  λεφτά ,  σε  όλη  την  
Ευρώπη  έχει  πολλά  λεφτά .  Έχει  πολλά  λεφτά  γιατ ί  οι  δημότες  και  σήμερα ,  οι  
πολίτες  και  σήμερα  πληρώνουν  για  να  μαζεύουν  τα  σκουπίδια  τους  από  το  σπίτ ι .  Οι  
παραγωγοί  πρέπει  να  καταβάλουν  κάποιο  κόστος  για  να  πάνε  κάπου  τα  σκουπίδια  
τους .  Η  διαχείριση  και  το  τ ι  θα  τα  κάνεις  μετά  έχει  και  αυτό  κόστος .  Το  να  κάνεις  
έργα  και  υποδομές  έχουν  κι  αυτά  κόστη .  Προσδιορίστηκε  ότι  συζητάμε  για  ένα  
κόστος  για  τ ις  επόμενες  λίγες  10ετ ίες  που  θα  είναι  200 – 300 εκατομμύρια  ευρώ ,  
λεφτά ,  πολλά  λεφτά .  Αν  συνυπολογίσει  κανείς ,  γιατ ί  στην  όλη  διαδικασία  δεν  
προσθέτουμε  και  το  κόστος  που  έχει  η  καθημερινή  διαχείριση  της  συλλογής  των  
απορριμμάτων  που  τα  πληρώνουν  οι  πολίτες ,  τα  χρήματα  είναι  πάρα  πολλά ,  η  πίτα  
είναι  πάρα  πολύ  μεγάλη  και  αυτά  καταβάλλονται  έτσι  κι  αλλιώς .  Οι  οικονομολόγοι  οι  
φίλοι  μας  λένε  ότι  αυτές  είναι  ανελαστικές  δαπάνες ,  γιατ ί  διαφορετικά  το  σκουπίδι  
θα  μας  πνίξει .  
 Άρα  στην  κατεύθυνση  αυτή  για  να  μπορέσει  να  έχει  αποτελεσματικότητα  
οποιοσδήποτε  σχεδιασμός ,  όπου  για  εμένα  δεν  μπορεί  να  ε ίναι  θέσφατο  σαν  τ ις  
πλάκες  του  Μωυσή ,  δεν  άκουσα  από  καμία  εισήγηση  με  ποιο  τρόπο  θα  
παρακολουθείται  αυτός  ο  σχεδιασμός  και  θα  αναπροσαρμόζεται  σύμφωνα  με  τ ις  
συνθήκες  και  τ ις  ανάγκες ;  Δεν  το  τοποθετήσαμε ,  δεν  το  βάλαμε  μπροστά .  Εγώ  λέω  
δεν  μου  έμεινε  κάπου  αυτό .  
 Εγώ  θεωρώ  ότι  τέτοιου  είδους  σχεδιασμός  είναι  δυναμικός  σχεδιασμός ,  
κουμπώνει  και  συνδέεται  άμεσα  με  το  χωροταξικό  και  τον  πολεοδομικό  σχεδιασμό ,  
με  τον  αναπτυξιακό  σχεδιασμό  και  με  όλα  τα  υπόλοιπα .  Άρα  πρέπει  να  έχει  
δυναμικά  χαρακτηριστικά  και  να  αναθεωρείται  τακτικά  όχι  με  την  έννοια ,  το  
αναθεωρήσαμε  γιατ ί  αποφάσισε  μία  κυβέρνηση  να  πει  ότι  θα  βάλουμε  άλλες  
προτεραιότητες  για  τη  διαχείριση  των  απορριμμάτων .  Είναι  κομμάτι  που  πρέπει  να  
απασχολεί  τ ις  τοπικές  κοινωνίες .  
 Στο  κομμάτι  αυτό  σε  όλες  αυτές  τ ις  μελέτες  που  έχουν  προηγηθεί ,  ακόμα  και  
στις  τοποθετήσεις ,  το  κομμάτι  της  διάστασης  πως  βλέπουν  οι  χρήστες  των  
προϊόντων  που  εξελίσσονται  και  γίνονται  σκουπίδια .  Ποια  είναι  η  άποψη  τους  για  το  
τ ι  πρέπει  να  γίνε ι ,  πως  πρέπει  να  είναι  η  εκτ ίμηση  από  τη  συμπεριφορά  τους  όχι  
από  τη  γνώμη  τους ,  από  τον  τρόπο  που  διαχειρίζονται  τα  απορρίμματά  τους  για  να  
ξέρουμε  και  το  προφίλ  που  έχει  η  κάθε  τοπική  κοινωνία  κι  όχι  ο  κάθε  δήμος .  Δεν  
έχω  δει  τέτοια  προσέγγιση .  Άκουσα  ας  πούμε ,  από  το  συνάδελφο  το  Μαυράκη  το  
κομμάτι  της  διάστασης  της  ενημέρωσης ,  ε ,  όλοι  το  ξέρουμε  αυτό .  Εγώ  θεωρώ  ότι  το  
κομμάτι  της  επικοινωνίας  γύρω  από  αυτό  το  θέμα  είναι  από  τα  σημαντικότερα  για  
να  μπορέσει  να  γίνε ι  κάτι  στην  κατεύθυνση  αυτή .   
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Είναι  καλό  το  ότι  και  οι  δύο  εισηγήσεις  που  παρουσιάστηκαν  και  η  εισήγηση  

τέλος  πάντων  που  τελικά  προκρίθηκε ,  έχουν  στη  διάστασή  τους  πράγματα  που  
αφορούν  τον  πολίτη .  Άρα  το  κομμάτι  της  επικοινωνίας  με  τον  πολίτη  για  εμένα  είναι  
στο  κέντρο  της  όλης  διαδικασίας .  Και  επίσης  δεν  ε ίναι  μόνο  το  κομμάτι  της  
συζήτησης  τ ι  θα  γίνε ι  με  τα  απορρίμματα  που  έχω  να  μαζέψω ,  έχει  να  γίνε ι  και  με  
το  κομμάτι  αν  θέλω  να  έχει  περιβαλλοντικά  θετικό  πρόσημο  η  όλη  η  διαδικασία .  
Πρέπει  να  συζητήσουμε  και  το  τ ι  γίνεται  στο  κομμάτι  των  συσκευασιών  ή  οτιδήποτε  
για  τα  προϊόντα  που  χρησιμοποιούμε .  Τι  γίνεται  με  το  κομμάτι ,  δηλαδή  πόσα  
πράγματα  παράγονται  σαν  συσκευασία ,  τα  οποία  ενδεχομένως  θα  μπορούσαν  να  
αποφευχθούν ,  ώστε  να  έχεις  μειώσει  τον  όγκο  των  απορριμμάτων  όχι  στην  πηγή ,  
πριν  από  την  πηγή .  Όταν  το  νερό  της  πηγής  είναι  ακόμα  βροχή .  

Δεύτερο  κομμάτι  που  θεωρώ  ότι  είναι  σημαντικό  και  που  επίσης  δεν  έχει  
φανεί  να  λειτουργεί  οργανωμένα  εδώ  στην  Κρήτη ,  τα  γεωργικά  απόβλητα  είναι  μία  
κρίσιμη  παράμετρος  και  σημαντική  παράμετρος  και  τα  συνοδά  με  αυτήν  πλαστικά .  
Κάτω  στο  Αντισκάρι  όταν  πήγαμε  να  δούμε  για  τ ις  φωτιές ,  υπήρχαν  καινούρια  
στρώματα  γεωλογικά  ο  πολυαιθυλενίτης  από  τ ις  στρώσεις  του  πολυαιθυλενίου  που  
υπάρχουν  θαμμένες  κάτω  από  το  χώμα .  Αυτά  δεν  άκουσα  να  μας  προβληματίζουν  
και  τέλος  πάντων  δεν  είναι  το  θέμα  να  με  προβληματίζε ι  αυτά  που  υπάρχουν ,  αλλά  
με  προβληματίζε ι  πως  θα  αλλάξει  στην  αντίληψη  αυτών  των  ανθρώπων  εκεί ,  όσα  
πράσινα  σημεία  να  βάλεις  και  «πράσινα   άλογα» γύρω  από  την  όλη  διαδικασία .  Να  
πάνε  τα  σκουπίδια  τους  και  να  δεχθούνε  ότι  θα  καταβάλουμε  ένα  κόστος  γιατ ί  είναι  
καλό  για  το  χωράφι  τους ,  όχι  γιατ ί  θα  τους  υποχρεώνει  ένας  νόμος  και  θα  τους  
κυνηγάει  ένας  χωροφύλακας ,  αλλά  γιατ ί  θα  είναι  καλό  για  το  χωράφι  τους .  Έτσι  
είναι  διαθέσιμος  κι  αυτός  που  είναι  παραγωγός  και  ιδ ιαίτερα  τέτοιου  τύπου  μεγάλοι  
παραγωγοί  που  σχετίζονται  με  τ ις  καλλιέργειες ,  να  διαχειριστούν  τα  πράγματα .  

Σε  αυτές  τ ις  κατευθύνσεις  και  σε  αυτά  τα  κομμάτια  που  λείπουν  από  το  
σχεδιασμό  και  της  Περιφέρειας  και  των  δήμων  στην  κατεύθυνση  που  είναι  
προσανατολισμένη  στο  να  εφαρμόσουν  πράγματα ,  εκεί  θεωρώ  ότι  υπάρχει  πεδίο  
για  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  και  για  τα  άλλα  Επιμελητήρια  που  χειρίζονται  και  
έχουν  άποψη  για  το  θέμα .  Ενδεχομένως  και  το  ΓΕΩΤΕ  που  έχει  αρκετούς  που  είναι  
ειδικότεροι  και  από  εμάς  στα  κομμάτια  αυτά .  Εκεί  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  
ενδυναμώσουμε  τη  συνεργασία  που  έχουμε  με  αυτούς  τους  φορείς ,  για  να  
μπορέσουμε  να  δουλέψουμε  προς  την  κοινωνία  κάνοντας  αν  θέλετε  και  μία  
αποτίμηση .  Καλός  ο  σχεδιασμός  που  θα  βγει ,  καλός ,  κακός  είτε  τον  καταψηφίσετε  
είτε  δεν  τον  καταψηφίσετε  κάποια  στιγμή  θεσμικό  κείμενο  θα  βγει  γι ’  αυτόν  και  θα  
ξέρουμε  ότι  αυτό  είναι .  Δεν  θα  μπορείς  να  βγάλεις  άδεια  εκε , ί  γιατ ί  είναι  αυτό ,  δεν  
θα  μπορεί  τούτο ,  δεν  θα  μπορεί  εκείνο ,  θα  μπορεί  να  γίνε ι  αυτό ,  θα  μπορεί  να  γίνε ι  
το  άλλο .  

Εμείς  τ ι  μπορούμε  να  κάνουμε  γι ’  αυτό ;  Μπορούμε  να  αξιολογήσουμε  πώς  
αυτό  το  πράγμα  το  οποίο  λέμε  περνάει  στις  κοινωνίες ;  Αν  δεν  περνάει ,  ποιος  θα  
μπορέσει ;  Εκτός  από  εμάς  φυσικά  που  και  εγώ  θεωρώ  ότι  είμαστε  οι  
καταλληλότεροι ,  υπάρχει  κανένας  που  θα  έρθει  να  πει  ότι  αυτό  έχει  επιτυχία  να  
προχωρήσει  καλύτερα ;  Αυτό  έχει  αποτυχία  και  πρέπει  να  αλλάξει ;  Περιμένετε  εσείς  
ότι  θα  ο  κάνουν  οι  υπηρεσίες  είτε  των  δήμων  είτε  της  Περιφέρειας ;  Δεν  νομίζω .   

Άρα  θεωρώ  ότι  στην  κατεύθυνση  αυτή  υπάρχει  πεδίο  δόξης  λαμπρόν  και  
θεωρώ  ότι  στο  κομμάτι  αυτό  μετά  από  την  οποιαδήποτε  απόφαση  πάρουμε  σήμερα ,  
θεωρώ  αυτονόητο  ότι  πρέπει  να  προχωρήσει  το  θέμα  και  στη  Διοικούσα  Επιτροπή  
για  να  συσταθούν  ομάδες  που  θα  εξειδικεύσουν  το  τ ι  δράσεις  θα  κάνουμε  στην  
κατεύθυνση  αυτή .  Και  εγώ  θα  ήθελα  στην  κατεύθυνση  αυτή  να  συμπληρωθούν  
πράγματα ,  γιατ ί  σε  αυτό  το  κομμάτι  θεωρώ  ότι  ήτανε  αρκετά  ελλιπής  της  ΔΚΜ  και  
λιγότερο  ελλιπής  της  ΑΜΑΚ .  

Αυτά ,  ευχαριστώ ,  ελπίζω  να  τελείωσε  και  η  ένταση .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε  τον  Κώστα ,  ο  συνάδελφος  
Αναγνώστου .  
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ :   Το  λόγο  τον  ζήτησα ,  ο  κ .  Ορφανός  έτσι  με  ανάγκασε  να  πω  την  
αλήθεια ,  γιατ ί  λίγο  από  όσο  άκουσα  τα  λεγόμενά  του  ήταν  λίγο  αντιφατικά .  Δηλαδή  
μας  είπε  ότι   υπάρχει  κοινοτική  οδηγία ,  η  κοινοτική  οδηγία  εξυπηρετεί  το  ιδ ιωτικό  
κεφάλαιο .  Μας  είπε  ότι  η  κυβέρνηση  και  τέλος  πάντων  τα  αντιπολιτευόμενα  
κόμματα  κι  αυτά  εξυπηρετούν  το  ιδ ιωτικό  κεφάλαιο  το  οποίο  εξυπηρετούμε  εμείς  
στη  συνέχεια .  Ταυτόχρονα  μας  είπε  ότι  η  Περιφέρεια  κάνει  τα  ίδ ια  κι  ενώ  μας  είπε  
όλα  αυτά ,  άρα  όλοι  εξυπηρετούμε  το  ιδ ιωτικό  κεφάλαιο ,  μας  είπε  κιόλας  ότι  η  
Περιφέρεια  τσακώνεται  με  την  κεντρική  κυβέρνηση  γιατ ί  η  Περιφέρεια  θεωρεί  ότι  
δεν  είναι  σωστός  ο  τρόπος  αντιμετώπισης ,  άρα  πώς  τσακώνεται  η  Περιφέρεια ,  η  
τοπική  αυτοδιοίκηση  με  την  κεντρική  κυβέρνηση  που  εξυπηρετεί  το  ιδ ιωτικό  
κεφάλαιο  και  μετά  είναι  και  μαζί  είναι  λίγο  μπουρδούκλωμα  όλο  αυτό .  
 Μετά ,  σκοπός  φαντάζομαι  είναι  να  έχουμε  ένα  καθαρότερο  περιβάλλον ,  να  
είμαστε  όλοι  λίγο  πιο  καθαροί  με  τα  απορρίμματά  μας ,  να  φροντίζουμε  την  
ανακύκλωση ,  το  θέλει  και  η  πρόταση  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ,  αλλά  παρόλα  αυτά  
αυτό  που  θέλουμε  κυρίως  είναι  να  είμαστε  βρώμικοι  και  να  εξυπηρετούμε  το  
ιδ ιωτικό  κεφάλαιο .  Πώς  γίνεται  τώρα  αυτό  πάλι  είναι  λίγο  ανεξήγητο .  
 Μετά  σας  λέει  ο  Αντιπεριφερειάρχης  ότι  τους  εξηγούμε  γιατ ί  δεν  μπορεί  να  
γίνε ι  αυτό  και  πρέπει  να  γίνε ι  το  άλλο  για  να  εξυπηρετήσει  καλύτερα  τ ις  πόλεις  και  
τ ις  τοπικές  κοινωνίες .  Έρχεται  σε  διαφωνία  με  την  Κυβέρνηση ,  αλλά  πάλι  είμαστε  
όλοι  μαζί  κρατικοί  μηχανισμοί  και  εξυπηρετούμε  τα  συμφέροντα  του  ιδ ιωτικού  
κεφαλαίου .  
 Το  άλλο  ότι  εξυπηρετούμε  το  ιδ ιωτικό  κεφάλαιο  άρα  δίνουμε  σε  ΣΔΙΤ  ας  
πούμε  τα  απορρίμματά  μας ,  αλλά  βγαίνει  ο  Αντιπεριφερειάρχης  και  λέει  ότι  εμείς  
προσπαθούμε  με  αυτά  που  κάνουμε  να  πάρουνε  οι  δήμοι  τη  διαχείριση  κι  όχι  τα  
ΣΔΙΤ .  Άρα  πώς  γίνεται  πάλι  να  εξυπηρετούν  το  ιδ ιωτικό  κεφάλαιο  και  ταυτόχρονα  
να  πηγαίνουν  σε  δημόσια  διαχείριση  δεν  ξέρω ,  πραγματικά  δεν  ξέρω .  Πώς  γίνονται  
όλα  αυτά  μαζί  ας  μας  εξηγήσει  ο  κ .  Ορφανός  που  διάλεξε  να  φύγει  τώρα  επειδή  
είναι  η  πρώτη  φορά  που  απαντάει  κάποιος  στις  τοποθετήσεις  απ ’  ό ,τ ι  φαίνεται .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ο  συνάδελφος  ο  Φραγκιαδάκης .  
 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ :  Καλησπέρα  συνάδελφοι ,  πραγματικά  πρέπει  να  μιλάμε  έτσι  με  
ήρεμο  τόνο  κι  εγώ  πιο  πολύ  θέλοντας  να  απαντήσω  σε  ορισμένα  πράγματα  που  λέει  
ο  συνάδελφος  ο  Ορφανός ,  ο  οποίος  πιστεύω  ότι  συγχέουν  άδικα  τον  τρόπο  
λειτουργίας  της  δημοκρατίας  μας  και  του  πολιτεύματός  μας .  Υπάρχουν  τα  ιδ ιωτικά  
συμφέροντα  τα  οποία  δεν  είναι  απορριπτέα  αλλά  είναι  για  το  καλό  του  τόπου .  
Υπάρχει  ο  ανταγωνισμός  και  όλα  αυτά  πρέπει  να  δουλέψουν  και  στη  συγκεκριμένη  
περίπτωση .  Τι  θα  πει  ανταγωνιστικά  συμφέροντα ;  Ανταγωνισμός ,  όταν  ο  
ανταγωνισμός  είναι  επιστημονικός  είναι  μαγεία ,  όταν  είναι  ανταγωνισμός  
απάνθρωπος  και  ανήθικος  είναι  πρόβλημα .  Τι  μένει  να  καταλάβουμε  εμείς  σε  μια  
περίπτωση ,  σε  αυτή  την  περίπτωση ;  Αλλά  όχι  να  καταργήσουμε  την  ιδέα  του  
καλύτερου ,  του  παραπάνω .  
 Το  ανθρωποφαγικό  στοιχείο  που  μπορεί  να  έχει  ο  ανταγωνισμός  μας  ζητάει  
μυαλό  και  αίσθημα ,  να  το  σκεφτούμε  σοβαρά  κι  όχι  να  πολλαπλασιάσουμε  τον  
ανταγωνισμό  θέλοντας  κάποιον  να  τον  εξοντώσουμε .   
 Πρώτα  απ ’  όλα  ο  πρώτος  ανταγωνισμός  είναι  η  καλυτέρευσή  μας ,  χωρίς  
ανταγωνισμό  δεν  θα  θελήσεις  ποτέ  να  βελτιωθείς .  Θα  είσαι  πάντα  βολεμένος  και  
ευχαριστημένος  με  αυτό  που  είσαι .  Το  ανθρωποφαγικό  στον  ανταγωνισμό  είναι  το  
πρόβλημα ,  αλλά  εκεί  χρειάζεται  η  ισορροπία  μίας  ψυχικής  διάθεσης  για  
καλυτέρευση .  Χωρίς  ανταγωνισμό  θα  παραμέναμε  συνεχώς  σε  ένα  είδος  
μανιταριών .  
 Τι  έχει  γίνε ι  στην  ανθρώπινη  ιστορία ;  Πάντα  υπήρχε  μια  προσπάθεια  για  το  
καλύτερο .  Ο  ανταγωνισμός  ο  ανθρωποφαγικός  είναι  το  πρόβλημα  κι  έχει  σημασία  
να  φύγει  από  τη  μέση ,  να  απομακρύνεται  ή  να  απωθείται .  Για  το  λόγο  αυτό  η  λύση  
είναι  οι  συνθέσεις  κι  όχι  οι  αποκλεισμοί .  Όχι  να  αποκλείουμε  αυτούς  τους  οποίους  
βαφτίζουμε  ανταγωνιστές ,  αλλά  η  σύνθεση  να  μας  κάνει  πιο  ανθρώπινους .  Ο  



   σελίδα  37           ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ    ΤΟΥ    Τ .Ε .Ε . /Τ .Α .Κ .  

 
άνθρωπος  σαν  έλλογο  ον  μαθαίνει  να  συνθέτει ,  αυτό  είναι  η  αξία  του .  Εμείς  γενικά  
δυσπιστούμε  σαν  λαός .  Εμάς  καθυστερεί  όμως  η  δυσπιστία ,  εμάς  φτωχαίνει  η  
δυσπιστία .  Ένας  δύσπιστος  άνθρωπος  είναι  φτωχός  άνθρωπος .  
 Ένα  άλλο  θέμα ,  για  ποιο  λόγο  ας  πούμε  στην  Ευρώπη  έχουμε  εθελοντισμό  
και  στην  Ελλάδα  έχουμε  μηδέν ;  Είμαστε  τελευταίοι .  Στις  χώρες  αυτές  είναι  όλοι  
εθελοντές ,  για  ποιο  λόγο ;  Επειδή  είναι  ψυχροί ;  Για  ποιο  λόγο ;  Εμείς  μια  φορά  
συμμετείχαμε  στον  εθελοντισμό  των  Ολυμπιακών  Αγώνων  του  2004 από  
ματαιοδοξία  για  να  δείξουμε  στους  άλλους  ότι  όταν  εμείς  είχαμε  Παρθενώνες  αυτοί  
τρώγανε  βελανίδια .  Έχει  σημασία  γιατ ί  η  δυσπιστία  μας  μάς  κάνει  επιφυλακτικούς ,  
δεν  προσφερόμαστε ,  δεν  μας  νοιάζει  το  κοινό  συμφέρον .  Τα  σπίτ ια  μας  είναι  
πεντακάθαρα ,  αλλά  τα  σκουπίδια  τα  πετάμε  στο  δρόμο  και  μετά  βγαίνουμε  έξω  και  
τα  πατούμε .  Οι  δρόμοι  μας  είναι  βρώμικοι ,  έχει  μεγάλη  σημασία  αυτό ,  είναι  αιώνων  
ταλαιπωρία  αυτή .  Δεν  έχουμε  δημόσιο  χώρο .  Όταν  κατεβαίνει  το  αεροπλάνο  στην  
Αθήνα  νομίζε ις  ότι  έχεις  μπροστά  σου  ένα  σκουπιδοτενεκέ ,  όταν  πας  στο  κέντρο  
της  Αθήνας  που  έφτιαξε  όμως  ο  Χάνσεν  με  τους  Βαυαρούς  που  είναι  η  τριλογία  
Πανεπιστήμιο ,  Βιβλιοθήκη ,  Κλαυθμώνος ,  Ακαδημία ,  είναι  μια  τάξη  υπέροχη .  Τι  έγινε  
μετά ;  Κατέβηκαν  τα  χωριά  και  φτιάξανε  την  Πολεοδομία  τους  και  έχουμε  αυτή  την  
κατάσταση  του  σκουπιδοτενεκέ .  
 Επίσης  ήθελα  να  πω  ότι  όσο  είμαστε  ριζωμένοι  στα  στενά  στοιχεία  της  
πραγματικότητα  στην  οικογένεια ,  στο  χωριό ,  στη  συντεχνία ,  τόσο  το  μυαλό  μας  δεν  
μπορεί  να  χωρέσει  πολλά  πράγματα .  Αυτό  δηλαδή  που  λέμε  αν  κάνετε  λογική ,  αν  
δηλαδή  έχουμε  διαβάσει  λογική  κι  αν  την  χρησιμοποιούμε ,  γιατ ί  υπάρχει  από  τη  
γέννησή  μας ,  να  σκεφτούμε  καθολικά .  Όταν  υπάρχει  λογική  σκέφτεσαι  καθολικά ,  
δεν  πρέπει  να  σκεφτόμαστε  μόνο  μερικά  αποκλείοντας .  Επομένως  έχοντας  μια  
τεράστια  παράδοση  μερικότητας ,  ακόμα  και  στα  μεγάλα  επιτεύγματα  όπως  αυτά  της  
αρχαίας  πόλεως ,  ενώ  ο  Αριστοτέλης  και  ο  Πλάτων  έδιναν  τη  δυνατότητα  στην  
καθολική  σκέψη ,  η  κοινωνική  μας  σκέψη  δεν  μπορούσε  να  το  χωρέσει  αυτό  το  
πράγμα .  Δηλαδή  η  πόλις  ας  πούμε  των  Αθηνών  που  είχε  δημοκρατία  απέκλειε  την  
αντιπολίτευση ,  δεν  της  επέτρεπε  να  εκφραστεί  και  γι ’  αυτό  καταστράφηκε .  Δεν  
μπορούσε  να  χωρέσει  μαζί  της  ας  πούμε  τη  Σπάρτη  ή  τη  Θήβα ,  έπρεπε  να  την  
κατακτήσει  γι ’  αυτό  καταστράφηκε .  Δηλαδή  το  καθολικό  αυτή  τη  στιγμή  πάλι  μας  
ζητάει  να  το  δούμε ,  γι ’  αυτό  είχαμε  φτάσει  όπως  θυμάστε  από  διηγήματα ,  όπου  
όταν  διασταυρώνονταν  επιτάφιοι  βγάζανε  τα  κουμπούρια  και  σκοτώνονταν  για  το  
ποιος  θα  περάσει  πρώτος .  
 Αυτό  το  γεγονός  δείχνει  ότι  η  σκέψη  μας  είναι  απολύτως  αρπαγμένη  από  το  
απολύτως  συγκεκριμένο  χωρίς  να  πάει  στη  σύνθεση .  Και  είναι  μια  αιτ ία  
καταστροφής ,  όχι  μόνο  για  μας ,  δείτε  στη  Λιβύη  σφάζονται  οι  φυλές  σήμερα  μεταξύ  
τους .  Το  1821 άρχισε  η  επανάσταση ,  το  ’23 είχαμε  τον  πρώτο  εμφύλιο  στην  
Ελλάδα .  Σημαίνει  λοιπόν  ότι  έχουμε  μία  σκέψη  που  δεν  χωράει  την  καθολικότητα ,  
όχι  γιατ ί  είμαστε  κατώτεροι  άνθρωποι ,  αλλά  γιατ ί  δεν  το  έχει  το  μυαλό  μας  σκεφτεί .  
Όπως  κατάφεραν  στην  Ευρώπη  να  σκεφτούν  το  σύνολο ,  η  σκέψη  του  συνόλου  
σημαίνει  δυνατό  κράτος ,  η  σκέψη  του  μερικού  σημαίνει  λαμογιές .  Για  να  τα  
αλλάξουμε  αυτά  τα  συνειδητοποιούμε  πρώτα  γιατ ί  είναι  δύσκολος  τόπος  η  Ελλάδα  
και  στη  μεγαλύτερη  ευθύνη  από  όλους  τη  φέρουνε  οι  διανοούμενοι  οι  οποίοι  δεν  
βοηθούν  καλά  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  και  τους  πολιτ ικούς .  
 Αυτό .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστούμε  το  Μανώλη ,  υπάρχει  άλλος  για  
τοποθέτηση ;  Ο  Νικήτας  ο  Μαυράκης .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ο  Νικήτας  θα  κάνεις  κλείσιμο .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Δευτερολογία ,  μα  αφού  δεν  υπάρχει  κανένας  
άλλος .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Α ,  πάμε  στις  δευτερολογίες ;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Αφού  δεν  υπάρχει  κανείς .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ωραία  εντάξει .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Όπως  έχετε  καταλάβει  εγώ  ως  Πρόεδρος  είναι  της  
επιτάχυνσης  των  διαδικασιών  κι  όχι  της  επιβράδυνσης ,  ναι  αν  υπάρχει  άλλος  
παρακαλώ .  
 Οπότε  ο  λόγος  στο  Νικήτα .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Θα  ήθελα  να  πω  ότι  εδώ  μπροστά  γράφει   Τεχνικό  Επιμελητήριο ,  εδώ  
μέσα  διατυπώνουμε  τεχνικές  απόψεις .  Αν  έλεγε  βουλή  των  Ελλήνων  ίσως  να  ήτανε  
τα  πράγματα  λίγο  διαφορετικά .  
 Άρα  λοιπόν  θα  πρέπει  οι  απόψεις  μας  και  οι  εισηγήσεις  μας  να  έχουν  ένα  
τεχνικό  χαρακτήρα ,  αυτό  φέραμε  εδώ  πέρα  και  αυτό  προσπαθήσαμε  να  
εξειδικεύσουμε  και  από  την  παλιότερη  απόφαση  του  2011. Προφανώς  στο  γενικό  
πλαίσιο  και  όλες  οι  εισηγήσεις  εδώ  μέσα  πέραν  της  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  είχαν  μια  
κοινή  συνιστώσα ,  θα  έπρεπε  λοιπόν  να  εξειδικεύσουμε ,  αυτό  κάναμε .  Έχουμε  ένα  
ΠΕΣΔΑΚ  που  βγήκε  το  ’13,  άλλον  έναν  ΠΕΣΔΑΚ  που  βγήκε  σήμερα .  Η  απόφαση  
ήταν  το  ’11,  άρα  λοιπόν  θα  έπρεπε  να  κάνουμε  ένα  βήμα  μπρος .  
 Επιπλέον  είπανε ,  ακούστηκε  κάποια  στιγμή  ότι  αν  θα  μπορούσαμε  να  
παρακολουθούμε  αυτό  το  σύστημα  στο  σχέδιο  της  δικιάς  μας  πρότασης  υπάρχει  
επιτροπή  για  παρακολούθηση  των…  (αλλαγή  κασέτας)  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Οπότε  δηλαδή  να  οργανώσουμε  ένα  συνέδριο  τα  δύο  ΤΕΕ  μαζί  για  να  
μπορέσουμε  να  διατυπώσουμε  και  άλλες  απόψεις  βάζοντας  μέσα  ακόμα  και  
ακαδημαϊκούς  φορείς ,  να  ανεβάσουμε  ακόμα  το  επίπεδο .  
 Εγώ  αφήνω  και  ακόμα  την  πόρτα  ανοιχτή  εάν  επιθυμεί  η  ΑΜΑΚ  να  βάλετε  ή  
να  συμπληρώσουμε  κάποια  κομμάτια  μέσα  στην  πρόταση ,  μπορούμε  να  το  
συζητήσουμε .  Εντάξει  εγώ  το  λέω  ότι  θα  μπορούσαμε  να  το… 
 Ένα  τελευταίο  που  ήθελα  να  πω ,  πριν  περίπου  ενάμιση  μήνα ,  επειδή  
αναφέρθηκε  ο  κ .  Καλογερής  ότι  δεν  ακούστηκαν  απόψεις  για  το  τοπικό  σχέδιο  
διαχείρισης  απορριμμάτων  του  Ηρακλείου ,  σας  λέω  ότι  εγώ  προσωπικά  είχα  γράψει  
ένα  άρθρο ,  δεν  ξέρω  πόσοι  το  διαβάσατε  αυτό  στην  εφημερίδα ,  το  οποίο  
αναφερόμουνα  και  έλεγα  αυτό  ακριβώς  με  αφορμή  το  τοπικό  σχέδιο  του  Ηρακλείου ,  
το  οποίο  θα  σας  διαβάσω  μόνο  τον  τ ίτλο   και  εκεί  θα  παραμείνω  μόνο ,  «η  γνώση  
δεν  σταματάει  στον  κάδο». Ας  μάθουν  λοιπόν  οι  πολίτες  κι  εμείς  πάνω  από  όλα ,  το  
πέρα  από  τον  κάδο ,  μόνο  έτσι  θα  καταλάβουμε  και  θα  μπορέσουμε  να  κάνουμε  
σωστή  διαχείριση  ξεκινώντας  από  το  σπίτ ι  μας ,  δηλαδή  τον  πολίτη ,  αυτός  είναι  
πάντα  ο  στόχος ,  ο  πολίτης ,  από  εκεί  ξεκινάνε  όλα  κι  από  εκεί  θα  έχουν  επιτυχία  και  
όλα  τα  συστήματα  που  θα  προτείνουνε  ή  δεν  θα  προτείνουνε .  Τα  καλύτερα  
συστήματα  να  φέρουνε  εάν  συνεχίζουμε  να  πετάμε  μέσα  σ ’  όλους  αυτούς  τους  
κάδους  άλλα  ντα  άλλα ,  δεν  θα  έχουμε  επιτυχία .  Φανταστείτε  ότι  σε  έναν  κίτρινο  
κάδο  που  λέμε  σήμερα  ότι  πρέπει  να  πετάξουμε  χαρτί  – χαρτόνι  να  πηγαίνω  να  
ρίχνω  εγώ  το  οτιδήποτε  άλλο  πέρα  από  χαρτί  – χαρτόνι .  Ποιος  θα  το  διαχωρίσει  
παρακάτω ;  Αυτός  ο  κάδος  κάπου  θα  καταλήξει .  
 Άρα  πάλι  ένα  πανάκριβο  σύστημα  διαλογής  με  οπτικούς  διαχωριστές  
βαλλιστικούς  κι  όλα  αυτά  που  έλεγε  ο  κ .  Καλογερής  θα  πρέπει  να  το  διαχωρίσει .  
Άρα  λοιπόν  ξεκινάμε  από  εμάς ,  αυτός  είναι  ο  στόχος  κι  αυτό  πρέπει  να  
προκρίνουμε .  
 Ευχαριστώ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε  το  Νικήτα .  Υπάρχει  κανείς  άλλος  ή  
έκλεισε  ο  κύκλος  των  τοποθετήσεων ;  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   (Δεν  αποδίδεται  καθαρά ,  μιλάει  εκτός  μικροφώνου)…, αυτό  είναι  
κλείσιμο .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ήτανε  δευτερολογία  γι ’  αυτό ,  δίνω  μία  τελευταία  
ευκαιρία ,  υπάρχει  κανείς  άλλος  που  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Εάν  δεν  υπάρχει  
κλείνουμε .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Δεν  νομίζω  αλλά  θα  γίνε ι  μία  μέτρηση  για  να  
βεβαιωθείτε .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Υπάρχει  καμία  αμφιβολία ;  Γι ’  αυτό  παρακαλώ… 
 Δεδομένου  ότι  αυτή  τη  στιγμή  που  μιλάμε  δεν  έχει  κατατεθεί  κάποια  
τροπολογία  επί  της  κύριας  εισήγησης  και  δεν  βλέπω  κάποια  κίνηση  για  να  
κατατεθεί ,  σημαίνει  ότι  αυτούσια  η  κύρια  εισήγηση  εισάγεται  για  ψήφιση  για  να  
δούμε  αν  είναι  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ .  
 Οπότε  δεν  νομίζω  να  θέλετε  να  την  ξαναδιαβάσω ,  είναι  κατανοητή  από  
όλους ,  παρακαλώ .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Επί  της  διαδικασίας  δεν  πρέπει  να  κλείσουμε ;  Εγώ  δεν  έκλεισα .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Συγγνώμη  ζήτησα  να  κλείσουν  αν  υπάρχει  άλλος  
που  θέλει  να  μιλήσει ,  είπα  δίνω  ευκαιρία ,  παρόλα  αυτά  κανείς  δεν… 
 Υπάρχει  κανείς  άλλος ,  η  Ειρήνη  σηκώθηκε ,  υπάρχει  κανείς  άλλος  που  θέλει  
να  κλείσει ;  Παρακαλώ ,  Ειρήνη  ο  λόγος… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Μα  ένα  λεπτό ,  άλλο  πράγμα  είναι  δίνουμε  ευκαιρία  να  τοποθετηθούν  
συνάδελφοι  που  ενδεχομένως  δεν  έχουν  μιλήσει ,  που  κι  αυτό  πρέπει  να  γίνε ι  πριν  
τα  κλεισίματα  κι  άλλο  πράγμα  είναι  να  κλείσει  με  εισηγητές .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ειρήνη  ίσως  δεν  έγινε  κατανοητό ,  αφού  είδες  ότι  
έγινε  η  δευτερολογία  του  εισηγητή ,  ουσιαστικά  κλείνε ι  ο  κατάλογος ,  όμως  
προχωράμε  να  ακούσουμε  το  κλείσιμο .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Το  κλείσιμο ,  αυτό  πρέπει  να  γίνε ι  εφόσον  έχουν  τοποθετηθεί  όλοι ,  
υποτίθεται  ότι  μαζεύουμε  εισηγητές  αυτά  που  ακούγονται  και  κάνουμε  ένα  κλείσιμο .  
 Λοιπόν ,  σε  σχέση  λοιπόν  με  αυτό ,  θέλω  καταρχήν  να  κάνω  μία  τοποθέτηση  
σε  σχέση  με  την  τοποθέτηση  του  συναδέλφου  του  Ορφανού ,  παρόλο  που  απ ’  ό ,τ ι  
βλέπω  έφυγε  και  λυπάμαι  γι ’  αυτό .  
 Θεωρώ  ότι  είναι  πλέον  πολύ  σημαντικό ,  δεν  βρίσκω  λόγια  να  χαρακτηρίσω  
τον  τρόπο  που  απευθύνεται  ιδ ιαίτερα  ως  προς  εμάς  και  προσωπικά  πλέον  ο  
συνάδελφος  ο  Στέλιος .  Και  επίσης  δεν  καταλαβαίνω  από  πού  αντλεί  αυτό  το  ηθικό  
πλεονέκτημα .  Δηλαδή  αυτό  το  ηθικό  πλεονέκτημα  του ,  είναι  ο  πιο  σωστός ,  ο  πιο  
δίκαιος ,  ο  πιο  ειλ ικρινής ,  που  έχει  το  δικαίωμα  να  κρίνε ι  ό ,τ ι  θέλει ,  όπως  το  θέλει  
και  να  πρέπει  όλοι  να  θεωρούμε  ότι  το  κάνει  με  πλήρη  ανιδιοτέλεια ,  ενώ  όλοι  οι  
υπόλοιποι  είμαστε  παπαγαλάκια ,  δεν  είμαστε  ειλ ικρινε ίς ,  κρίνουμε  εκ  του  
ασφαλούς ,  είμαστε  φερέφωνα  του  καθενός ,  υπερασπιζόμαστε  δεν  ξέρω  κι  εγώ  
ποιοι ,  το  κράτος ,  την  Περιφέρειας ,  τον  εκάστοτε  δήμο  κ .τ .λ . ,  αυτό  ειλ ικρινά  δεν  
μπορώ  να  το  καταλάβω .  Νομίζω  ότι  σήμερα  ξέφυγε  τελείως  από  τα  όρια  της  
δημοκρατίας  και  το  λέω  με  πλήρη  συνείδηση  αυτό  που  λέω .  Ότι  σήμερα  η  
τοποθέτηση  του  συνάδελφου  του  Στέλιου  του  Ορφανού  ξέφυγε  από  τα  όρια  της  
δημοκρατίας .  Διότι  είναι  μεγάλο  θέμα  η  δημοκρατία ,  οι  δημοκρατικές  διαδικασίες  
είναι  μεγάλο  ζήτημα  και  πρέπει  να  έχεις  πολύ  μεγάλο  έτσι  πολύ  ισχυρή  
προσωπικότητα  και  χαρακτήρα  για  να  μπορέσεις  να  το  σεβαστείς .  Και  διαπιστώνω  
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ότι  σήμερα  δεν  τη  σεβάστηκε .  Και  την  προηγούμενη ,  ε ιδ ικά  για  την  παράταξη  της  
ΑΜΑΚ  κατά  καιρούς  έχει  πει  πάρα  πολλά .  
 Αυτή  τη  στιγμή  ερχόμαστε  και  έχουμε  μία  θέση  σαν  ΤΕΕ  που  προφανώς  με  
πρώτον  τον  Ιν ιωτάκη  πέρασε ,  αλλά  ξέρουμε  πάρα  πολύ  καλά  πριν  ποιοι  τη  
στηρίξανε ,  ποιοι  την  ξεκινήσανε  και  πως  έγινε  και  τη  συνεισφορά  που  είχε  η  
παράταξή  μας  σε  αυτό .  Ξέρουμε  πολύ  καλά  τ ι  ρόλο  παίζουμε  σε  αυτό  το  
Επιμελητήριο  και  το  να  αρχίσουμε  να  κρίνουμε  και  να  κατακρίνουμε  και  να  
θεωρούμε  ότι  ερχόμαστε  εδώ  και  κρίνουμε  εκ  του  ασφαλούς  γιατ ί  εκφράζουμε  κατά  
το  δοκούν  του ,  όποιο  σκέφτεται  ο  καθένας  κάτι  που  το  έχει  στο  μυαλό  του ,  νομίζω  
ότι  δεν…, δηλαδή  υπερβαίνει  τα  εσκαμμένα  πλέον  αυτό .  Και  λυπάμαι  που  δεν  είναι  
εδώ .  
 Η  τοποθέτησή  μου  έχει  να  κάνει  δηλαδή  και  θεωρώ  αναγκαίο  να  το  κάνω ,  μου  
βγήκε  και  ως  ανάγκη  αυτό  το  πράγμα  μόνο  και  μόνο  για  να  καταγραφεί  στα  
πρακτικά ,  από  τη  στιγμή  που  λείπει ,  που  δεν  έχει  λήξει  όμως  η  διαδικασία  και  
έφυγε .  Μόνο  και  μόνο  για  να  γραφτεί  στα  πρακτικά ,  το  θεωρώ  τ ι  να  πω ;  δηλαδή  δεν  
υπάρχουν  λόγια ,  είναι  απαράδεκτο .  
 Τώρα  επί  της  ουσίας  και  για  να  πούμε  σε  σχέση  με  το  θέμα  που  φέραμε  
σήμερα .  Εμείς  η  εισήγησή  μας  ήτανε  πραγματικά  και  το  εννοώ  και  νομίζω  ότι  
ειπώθηκε  κιόλας  από  αρκετούς  συνάδελφους  μια  συνέχεια  των  θέσεων  που  είχε  το  
ΤΕΕ  μέχρι  τώρα .  εμπεριστατωμένο ,  κάναμε  την  κριτ ική  μας  στην  παλιά ,  
αποτιμήσαμε  τέλος  πάντων  τον  παλιό  τον  σχεδιασμό  και  τ ις  δράσεις  που  γίνανε  
μέχρι  τώρα .  Βάλαμε  κάποια  ζητήματα  που  θα  πρέπει  θεωρούμε  σθεναρά  το  Τεχνικό  
Επιμελητήριο  να  συνεχίζε ι  να  το  παλεύει ,  όπως  είναι  αυτό  της  καύσης .  Μας  είπανε  
ότι  ναι  δεν  υπάρχει  αυτή  τη  στιγμή ,  δεν  είναι  στο  πλάνο ,  δεν  είναι  ωραία ,  δεν  
πειράζει  εμείς  είμαστε  εδώ  και  θεωρώ  ότι  θα  πρέπει  να  είμαστε  εδώ  για  να  
παραμείνουμε ,  να  τα  λέμε  να  τα  παλεύουμε  και  να  μην  γίνουν  πραγματικά ,  να  μην  
φτάσουμε  δηλαδή  να  γίνουνε ,  γιατ ί  ο  κάθε  σχεδιασμός  όταν  δεν  φτάσει  σωστά  στην  
υλοποίησή  του ,  δηλαδή  αν  δεν  πιάσουμε  τους  στόχους  της  ανακύκλωσης ,  αν  δεν  
μπορέσουμε  να  κάνουμε  τη  διαλογή  στην  πηγή ,  αν ,  αν ,  αν  και  ξαφνικά  έχουμε  ένα  
τεράστιο  όγκο  σκουπιδιών  που  δεν  έχουμε  τ ι  να  τα  κάνουμε ,  είναι  πάρα  πολύ  
εύκολο  να  πούμε  α ,  τ ι  ωραία  ας  τα  κάψουμε .  
 Δεν  το  λέμε  λοιπόν  εμείς ,  ούτε  λέμε  ότι  α ,  λένε  ψέματα  ο  ένας ,  ο  άλλος  και  ο  
βήτα ,  απλά  λέμε  ότι  πρέπει  να  διασφαλιστεί  αυτό  έτσι  ώστε  να  μην  μείνει  στα  
χαρτιά .  Και  για  να  διασφαλιστεί  και  να  μην  μείνει  στα  χαρτιά  ακριβώς  έχοντας  και  
το  προηγούμενο  πλάνο ,  γιατ ί  ωραία  η  Περιφέρεια  μας  είπε ,  εμείς  ξέρετε  δεν  είχαμε  
τη  χρηματοδότηση ,  υπήρχε  ένα  θέμα  με  την  έγκριση  του  ΠΕΣΔΑ  που  θέλαμε  να  
εξαιρεθούμε  και  να  μην  μπούμε  στις  διαδικασίες  του  νέου  ΕΣΔΑ ,  ωραία ,  αυτό  
κράτησε  γύρω  στα  δύο  χρόνια .  Ναι ,  αλλά  ποιος  μας  διασφαλίζε ι  ότι  ο  νέος  ΕΣΔΑ  
δεν  θα  υλοποιηθεί ,  δεν  θα  έχει  πάλι  προβλήματα  ή  ενδεχομένως  δεν  θα  δοθούν  οι  
χρηματοδοτήσεις  που  ειπώθηκε  ότι  το  ΕΠΠΕΡΡΑ  αυτή  τη  στιγμή  δεν  καλύπτει  ούτε  
τη  Θράκη .  Νομίζω  ότι  τη  Θράκη  ειπώθηκε  ότι  δεν  καλύπτει  το  ΕΠΠΕΡΡΑ  αυτή  τη  
στιγμή .  Άρα  αμέσως ,  αμέσως  δηλαδή  από  τον  ίδ ιο  τον  προβληματισμό  της  
Περιφέρειας  έτσι  όπως  κατατέθηκε  εδώ  από  τον  Αντιπεριφερειάρχη  μπαίνουν  
ζητήματα .  Υπάρχει  ένα  ποσό  χρημάτων ,  εκεί  υπήρχε  ένα  άθροισμα ,  «χι» 
εκατομμύρια  ευρώ ,  τ ι  θα  γίνε ι  εάν  δεν  τα  βρούμε  αυτά  τα  «χι» εκατομμύρια  ευρώ ;  
Από  πού  θα  ξεκινήσουμε  να  κόβουμε ;  Τι  θα  είναι  αυτό  που  θα  προκρίνουμε ;  Θα  
μείνουμε  αταλάντευτοι  στους  στόχους  που  έχει  ο  νέος  εθνικός  σχεδιασμός ;   

Εμείς  αυτό  είναι  ο  στόχος  της  εισήγησής  μας ,  να  κάνομε  την  κριτ ική  μας ,  να  
πούμε  ότι  αυτές  τ ις  αρχές  θα  παλέψουμε  και  δεν  θα  πάμε  πίσω .  Πρέπει  να  βρούμε  
τρόπους  να  υλοποιηθούν ,  γιατ ί  είναι  οι  μόνες  σωστές  αρχές  για  έναν  περιφερειακό  
σχεδιασμό  και  γι ’  αυτό  βάζουμε  και  τα  τοπικά  και  η  κριτ ική  μας  στα  τοπικά  σχέδια  
δεν  ήταν  ότι  δεν  γίνανε  νόμιμα ,  νόμιμα  γίνανε .  Έτσι  έλεγε  και  οι  προθεσμίες  σε  
αυτό ,  βάζανε  και  ο  4030 αυτό  έβαζε .  Οι  διαδικασίες  εξπρές  ναι  μεν  αλλά  ήτανε  έτσι .  
Όμως  ήταν  σωστές  από  το  νόμο ;  Γι ’  αυτό  κάναμε  και  την  κριτ ική  μας  στο  νόμο  και  
στην  πράξη  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  αλλά  και  στο  νόμο .  Είναι  δυνατόν  να  
ορίζε ις  ότι  θα  πάρει  ο  δήμος  προσωπικό  και  από  τη  μέρα  που  γίνεται  ΦΕΚ  ο  ΕΣΔΑΚ  
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μέσα  σε  δέκα  μέρες  να  πρέπει  να  έχει  εγκρίνε ι  σχέδιο ;  Δεν  προλαβαίνει  να  σκεφτεί  
ποιον  θα  πάρει ,  ούτε  να  βγάλει  τη  διακήρυξή  του  ποιον  θα  προσλάβει .  Δηλαδή  αυτά  
τα  πράγματα  δεν  γίνονται .  

Εμείς  λοιπόν  θεωρούμε  ως  Τεχνικό  Επιμελητήριο  ότι  πρέπει  να  είμαστε  εκεί  
βάζοντας  θέματα  και  κρατώντας  και  δίνοντας  γραμμή  με  κάποιες  σταθερές  αρχές  
και  γι ’  αυτό  καταθέσαμε  αυτή  την  εισήγηση ,  για  να  υπενθυμίσουμε  την  κριτ ική  μας ,  
τ ις  αρχές  μας  και  να  πούμε  ότι  με  όποιες  δυσκολίες  κάποια  πράγματα  πρέπει  να  
κρατηθούν .  

Τώρα  από  τη  στιγμή  που  έγινε  αυτή  η  διαδικασία  και  είπαμε  προκρίθηκε  μία  
εισήγηση ,  τώρα  στο  τέλος  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  δούμε  το  ζήτημα  αυτής  της  
εισήγησης .  Δεν  ξέρω  αν  έχουμε ,  φαίνεται  ότι  έχουμε  απαρτία ,  αν  μπορούν… Α ,  
κάναμε  μία  συζήτηση  πριν  για  να  τα  πούμε  ξεκάθαρα  με  το  Νικήτα  το  Μαυράκη  και  
Νικήτα  με  ακούς ;  Και  στην  ερώτησή  μου  και  θέλω  αν  ε ίναι  να  το  κλείσουμε  αυτό  το  
θέμα ,  ότι  αν  θα  πρέπει  να  παραμείνουν  στην  εισήγηση  ας  πούμε  στην  ενδεχόμενη  
εισήγηση  που  θα  βγει .  Η  αποτίμηση  του  παλιού  σχεδιασμού ,  το  θέμα  της  καύσης  
ότι  θα  πρέπει  να  είμαστε  αταλάντευτοι ,  θα  μπορούν  να  παραμείνουν  σε  ένα  νέο  
σχέδιο  απόφασης ;  Ρωτάω .  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ειρήνη  όπως  είπα  και  πριν  λίγο… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Και  κλείνω .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   …μπορούν  να  προταθούν  τροπολογίες ,  ώστε  να  
συμπεριληφθούν ,  δεν  σημαίνει  ότι  ψηφίστηκε  πριν ,  πάει  οριστικά  προς  ψήφιση .  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Κάνω  το  κλείσιμο  και  το  βάζω  αυτό .  Για  μας ,  αυτό  λέω ,  υπάρχει  μια  
συνέχεια ,  αυτά  τα  δύο  ζητήματα  μπορούν  να  παραμείνουν ;  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Παρακαλώ  συνάδελφοι  προσπαθήστε ,  επειδή  
καταλαβαίνω  ότι  αυτές  είναι  προτάσεις  κατάθεσης  τροπολογιών ,  αν  μπορείτε  να  
μου  γράψετε  κάτι  να  κατατεθεί  στο  Προεδρείο .  
 Ο  Πρόεδρος ,  έλα  Γιάννη .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εγώ  στην  εισήγηση  που  έχει  προκριθεί  προτείνω  να  
μπει  από  την  εισήγηση  της  ΑΜΑΚ  η  πρώτη  σελίδα  όπως  έχει ,  η  σελίδα ,  στην  Τρίτη  
σελίδα  η  πρώτη  παράγραφος  όπως  έχει  και  να  μπει  πού  το  έχετε  ρε  συ  Ειρήνη  το  
κομμάτι  για  την  καύση  που  λέτε  κάπου  το  έχετε… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το  λέει  στην  πρώτη  σελίδα  νομίζω .  Το  λέει  στην  πρώτη  
σελίδα  οπότε  με  καλύπτει  αυτό .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Γιάννη  το  θέμα  της  καύσης  έχει  τελειώσει ,  έχει  βγει  νόμος .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν  πειράζει  να  το  ξαναπούμε .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Ο  τελευταίος  νόμος  που  βγήκε  και  προτείνε ι  τον  ΕΣΔΣΑ  από  τώρα  τον  
10ο  του  ’15,  λέει  ότι  αυτές  οι  μέθοδοι  δεν  προκρίνονται .  Δηλαδή  ένα  τοπικό  
σχέδιο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Δεν  μας  πειράζει  να  το  ξαναπούμε  ρε  παιδί  μου .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Περίμενε  να  σου  εξηγήσω .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Για  δύο  γραμμές  τώρα  παραπάνω  θα  τα  χαλάσουμε ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Το  να  το  τονίζουμε  δηλαδή  δείχνει  ότι  δεν  έχουμε  
τη  γνώση  της  νομοθεσίας  για  κάτι  που  έχει  ήδη  αποκλειστεί  εμείς  να  το… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Κοίτα  να  σου  πω  κάτι ;  Ας  τους  το  λέμε  εμείς ,  να  το  πω  
αλλιώς ,  να  τους  το  λέμε  εμείς ,  ας  το  έχουνε  ψηφισμένο  για  να  μην  το  περάσουνε  
από  καμιά  πίσω  πόρτα .  Τόσο  απλά .  
 Εγώ  λοιπόν  προτείνω  να  μπει  η  πρώτη  σελίδα  της  ΑΜΑΚ  όπως  είναι  και  από  
την  Τρίτη  σελίδα  η  πρώτη  παράγραφος  όπως  είναι .  
 Ευχαριστώ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Πέραν  αυτού  που  ανέφερε  ο  Πρόεδρος  δεν  έχει  
κατατεθεί  κάτι  άλλο  γραπτώς  ως  τροπολογία .  Δίνουμε  δύο  λεπτά  περιθώριο  για  να  
προχωρήσουμε  στην  ψήφιση  της  απόφασης .  (αλλαγή  κασέτας)  
 

ΘΕΜΑ  2ο  
 

Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ηταν  το  Σαββατοκύριακο  η  Αντιπροσωπεία ,  όπου  στην  
Αντιπροσωπεία  συζητήθηκε  το  ασφαλιστικό .  Δυστυχώς  για  άλλη  μια  φορά  δεν  
καταλήξαμε  σε  κάτι  ενιαίο  παρά  μόνο  ότι  δεν  συζητάμε  με  αυτές  τ ις  συνθήκες ,  δεν  
συζητάμε  με  προαποφασισμένα  κείμενα  και  νομοσχέδια  και  ζητάμε  να  αποσυρθεί  το  
νομοσχέδιο  και  να  έρθουμε  εξαρχής  σε  συζήτηση  από  μηδενικής  βάσης .  Αυτό  ήταν  
η  απόφαση  της  Αντιπροσωπείας ,  γιατ ί  δυστυχώς  ο  Κώστας  τα  ξέρει  αυτά ,  τα  έχει  
δει  πολλές  φορές .  Ξεκινήσαμε  με  καμιά  100στή ,  120αριά  άτομα  και  στο  τέλος  της  
ημέρας  ήτανε  40,  ήτανε  δεν  ήτανε  καμιά  40αριά  και  για  να  μην  διαλυθεί  η  
Αντιπροσωπεία  χωρίς  να  κάνει  τ ίποτα  όπως  την  προηγούμενη  φορά  θυμάσαι  Κώστα  
που  είχανε  βγάλει  το  ίδ ιο  πράγμα  κάνανε  και  τώρα .  Είπανε  ότι  με  τα  συγκεκριμένα  
δεν  συζητάμε ,  να  αποσυρθούνε  και  από  μηδενική  βάση .  Και  εξουσιοδοτήσανε  τη  
Διοικούσα  για  να  πάρει  μέτρα  και  τ ις  κινήσεις  που  να  κάνει .  
 Αυτό  που  είχαμε  πει  εμείς  την  Παρασκευή  στη  συνάντηση  των  Προέδρων  που  
το  έβαλα  με  τ ’  επιτάσεως  εγώ  που  ήτανε  η  απόφαση  που  πήραμε  εμείς  για  να  
ρίξουμε  το  ηλεκτρονικό  σύστημα ,  το  ενστερνιστήκανε  και  οι  άλλοι  Πρόεδροι ,  καθώς  
τ ις  προηγούμενες  φορές  αντιδρούσαν  όλοι  οι  άλλοι  Πρόεδροι ,  δεν  θέλανε  ούτε  καν  
να  το  ακούσουνε ,  αυτή  τη  φορά  το  δεχθήκανε  γιατ ί  είχε  διαρρεύσει  ήδη  ότι  θα  
κατατέθοταν  την  Πέμπτη  το  νομοσχέδιο ,  οπότε  σου  λέει  δεν  έχουμε  και  άλλα  
περιθώρια  ή  τα  ρίχνουμε  τώρα  ή  δεν  τα  ρίχνουμε  ποτέ .  
 Εγώ  από  την  πρώτη  στιγμή  αυτό  που  τους  είπα ,  τους  λέω  κοιτάξτε  να  δείτε ,  
από  την  εμπειρία  που  έχουμε  μέχρι  τώρα ,  γιατ ί  ανέβηκα  σε  δύο  συσκέψεις  πάνω  
στα  Υπουργεία ,  σαν  Πρόεδρος  από  τα  περιφερειακά ,  κάναμε  όλες  αυτές  τ ις  
κινήσεις ,  συμμετοχές  σε  πορείες ,  στην  πορεία  των  αγροτών ,  στην  πορεία  που  
κάναμε  εδώ  στο  μπλόκο  πάνω ,  είδα  ότι  δεν  υπήρχε  καμία  απολύτως…, δεν  
προχωρούσε  ρε  παιδί  μου ,  δεν  κερδίζαμε  τ ίποτα .  Τους  λέω ,  πείτε  μου  τ ι  έχετε  στο  
μυαλό  σας  εδώ  κεντρικά  να  κάνουμε  την  επόμενη  μέρα ,  εφόσον  κατατεθεί  το  
νομοσχέδιο  ή  θα  ψηφιστεί  ή  θα  πέσει  η  κυβέρνηση ,  δεν  υπάρχει  άλλη  λύση ,  δεν  
υπάρχει  άλλη  γραμμή .  Εφόσον  ψηφιστεί  το  νομοσχέδιο  τ ι  κάνουμε ;  
 Τους  έπιασα  όλους  απροετοίμαστους  βέβαια  περιττό  να  σας  το  πω  αυτό ,  
είπαν  ότι  εφόσον  ψηφιστεί  το  νομοσχέδιο  θα  συνεδριάσουμε  για  να  δούμε  από  
κοινού  και  με  τους  άλλους  συλλόγους  τ ι  θα  κάνουμε .  Εγώ  δεν  είμαι  τόσο  
πεπεισμένος  ότι  θα  γίνε ι  κάτι  δραματικό  και  θα  αποσυρθεί ,  απ ’  ό ,τ ι  καταλαβαίνω  
μάλλον  θα  ψηφιστεί  το  νομοσχέδιο  και  από  την  πληροφόρηση  που  είχαμε  πάνω ,  
που  είχανε  δηλαδή  από  βουλευτές  του  ΣΥΡΙΖΑ ,  το  νομοσχέδιο  πάει  για  ψήφιση  
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Μεγάλη  Πέμπτη  βράδυ ,  γιατ ί  φαντάζομαι  ότι  προσπαθούν  να  έχουν  τ ις  ελάχιστες  
αντιδράσεις  από  τον  κόσμο ,  σωστό  ναι  είναι  και  η  σταύρωση  ακριβώς .  
 Να  σας  πω  ότι  πάρθηκε  απόφαση  για  να  γίνε ι  48ωρη  απεργία  με  πορεία  τ ις  
ημέρες  που  θα  είναι  το  νομοσχέδιο ,  δηλαδή  Τετάρτη  – Πέμπτη ,  απλά  δεν  έχει  
ανακοινωθεί  ακόμα  γιατ ί  θα  το  συζητούσανε  με  τους  επιστημονικούς  συλλόγους  
πάνω  κεντρικά .  Και  ουσιαστικά  οι  διαδικασίες  είναι  αυτές ,  ρίχνουμε  το  σύστημα  το  
οποίο  όμως  εδώ  είναι  και  ένα  παράλογο ,  ρίχνουμε  το  σύστημα  αλλά  δεν  ρίχνουμε  
το  σύστημα  των  εξετάσεων ,  δηλαδή  τη  Δευτέρα  θα  διενεργηθούν  εξετάσεις  
ενεργειακών  επιθεωρητών .  Δηλαδή  μία  κατάσταση  άλλα  αντί  άλλων .  
 Πάντως  το  ότι  πέφτει  το  σύστημα  είναι  σημαντικό  γιατ ί  θα  πιεστούνε  σε  
διάφορα  άλλα  σημεία  όπως  είναι  οι  άδειες  δόμησης ,  όπως  είναι  τα  πιστοποιητ ικά  
ενεργειακής  απόδοσης ,  όλα  αυτά ,  η  υπαγωγή  στο  νόμο  4178 των  αυθαιρέτων .  Εκεί  
θα  υπάρξει  μία  πίεση ,  δεν  ξέρω  τώρα  βέβαια  κατά  πόσο  θα  είναι  μεγάλη ,  γιατ ί  
Μεγαλοβδομάδα  ούτως  ή  άλλως  θα  είναι  ένα  ψιλονεκρό  σημείο .  
 Αυτές  είναι  οι  εξελίξε ις  από  πάνω .  Δυστυχώς  στην  Αθήνα  αυτό  που  κατάλαβα  
κι  από  τα  περισσότερα  περιφερειακά ,  ακόμα  και  τώρα  το  μόνο  που  τους  ενδιαφέρει  
είναι  η  μοιρασιά  της  πίττας  των  χρημάτων  τ ι  θα  πάρει  το  κάθε  περιφερειακό  και  δεν  
τους  ενδιέφερε  κι  αυτό  το  λέω  με  μεγάλη  λύπη ,  γιατ ί  εγώ  πραγματικά  την  
Παρασκευή  έτσι  μου  ήρθε  να  σηκωθώ  να  γυρίσω  ό ,τ ι  τραπέζι  έβρισκα  μπροστά  μου  
και  να  σηκωθώ  να  φύγω .  Τους  λέω ,  δηλαδή  έχουμε  αυτή  την  ιστορία  και  πάτε  και  
μου  λέτε…, σε  ποιο  λες  τώρα ;  Όχι  στη  συνάντηση  των  Προέδρων  λέω ,  στη  
συνάντηση  των  Προέδρων .  Α ,  η  Νάνσυ  η  Κάπουλα ;  Άμα  τη  δεις ,  είχε  φάει  πολύ  
ρετούς ,  είχε  φάει  πολύ  ρετούς  η  φωτογραφία .  
 Πραγματικά  όμως ,  δηλαδή  λέω ,  είναι  δυνατόν  να  καθόμαστε  να  συζητάμε  
ποιος  θα  πάρει  δέκα  χιλ ιάρικα  παραπάνω  στη  χρηματοδότηση  και  να  τσακωνόμαστε  
για  το  ποιος  θα  πάρει  δέκα  χιλ ιάρικα  παραπάνω  στη  χρηματοδότηση ,  ενώ  έχουμε  
το  ασφαλιστικό ;  Με  ποια  λογική ;  Πραγματικά  στεναχωρήθηκα  πάρα  πολύ  με  αυτή  τη  
διαδικασία ,  παρόλα  αυτά  ευτυχώς  βγήκε  έστω  και  την  τελευταία  στιγμή  αυτή  η  
απόφαση .  Τους  έκανα  και  την  πρόταση  να  καταθέσουμε  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  
συμβολικά  τα  πτυχία  μας ,  την  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος ,  συμβολικά .  Δεν  το  
δεχθήκανε ,  δεν  ξέρω  αν  το  δεχθούνε  σε  κάποια  επόμενη  φάση .  Η  διαδικασίας  όμως  
είναι  αυτή ,  τη  βδομάδα  που  έρχεται  δεν  γίνονται  ηλεκτρονικές ,  πέφτει  το  σύστημα  
το  ηλεκτρονικό  και  Τετάρτη ,  Πέμπτη  θα  είναι  οι  μεγάλες  απεργίες  και  με  την  ΓΕΣΕΕ ,  
με  την  ΑΔΕΔΥ ,  με  όλους  τους  φορείς ,  γιατ ί  σας  ξαναλέω  Πέμπτη ,  Μεγάλη  Πέμπτη  
βράδυ  ψηφίζεται  και  θεωρώ  ότι  θα  ψηφιστεί .  Μακάρι  να  διαψευστώ ,  μακάρι  να  γίνε ι  
κάτι  και  να  το  πάρουνε  πίσω .  Ήδη  σήμερα  μου  είπανε  ότι  σε  μία  συνάντηση  εδώ  
στο  Ηράκλειο  που  ήτανε  ο  Μιχελογιαννάκης  που  του  το  βάλανε  είπε  ότι  δεν  το  
ψηφίζε ι ,  αλλά  εντάξει  πάντα  έτσι  λέει  και  στο  τέλος  του  χαϊδεύουν  το  κεφάλι  και  
είναι  όλα  καλά .  
 Τι  να  σας  πω ;  Να  σας  πω  ότι  όλο  αυτό  το  διάστημα  ε ιδ ικά  με  το  κομμάτι  του  
ασφαλιστικού  κάναμε  πολλά  πράγματα  και  προσπαθήσαμε  να  το  επικοινωνήσουμε  
και  όσο  περισσότερο  γίνεται  και  απ ’  ό ,τ ι  είδα  και  από  την  Αθήνα  αλλά  και  από  τα  
άλλα  περιφερειακά  ο  καθένας  στο  μέτρο  των  δυνατοτήτων  του  το  έκανε  στην  
περιφέρειά  του ,  στους  βουλευτές  του ,  στα  Μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης .  Δεν  νομίζω  
ότι  υπάρχει  κάποιος  που  να  μην  ξέρει  τ ι  πραγματικά  συμβαίνει ,  αλλά  δυστυχώς  και  
θα  το  πω ,  πραγματικά  πιστεύω  ότι  είναι  πολύ  δύσκολα  τα  πράγματα  και  οι  
αποφάσεις  είναι  ειλημμένες .  
 Εγώ  να  σας  πω  κι  ένα  χαρακτηριστικό  στιγμιότυπο .  Είχα  ανέβει  στην  Αθήνα  
για  κάποιες  προσωπικές  μου  υποθέσεις  και  ήτανε  η  ημέρα  που  είχανε  πάει  στο   
Υπουργείο  στον  Σπίρτζη .  Δεν  τους  δέχθηκε  ο  Σπίρτζης ,  τους  δέχθηκε  ο  Σγουρίδης  
ο  Υπουργός .  Το  έμαθα  και  λέω  δεν  πετάγομαι  κι  εγώ ,  είχα  ένα  κενό ,  λέω  να  
πεταχτώ  κι  εγώ  ρε  παιδί  μου ,  ένας  παραπάνω  καλό  κάνει ,  κακό  δεν  κάνει .  
Καθόμασταν  μιλούσαμε  δύο  ώρες  με  τον  Υπουργό ,  του  αναλύσαμε  επακριβώς  το  τ ι  
συμβαίνει ,  το  τ ι  θα  γίνε ι ,  ο  οποίος  είναι  και  μηχανικός ,  είναι  συνάδελφος ,  μας  είπε  
πραγματικά  ότι  ναι  θα  το  μεταφέρω  στον  Κατρούγκαλο ,  θα  το  μεταφέρω  στο  
Υπουργικό  Συμβούλιο  και  μετά  από  δύο  ώρες  πήγε  και  παραιτήθηκε .  Ήτανε  η  
υπόθεση  αυτή  που  είχε  βγει  τότε  και  είχε  πει  ότι  ο  Τσίπρας  εξαπάτησε  το  λαό  και  
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τα  συναφή .  Δηλαδή  η  κοροϊδία  σε  όλο  της  το  μεγαλείο ,  να  συζητάς  μαζί  τους ,  να  
σου  λέει  ότι  ναι  τα  καταλαβαίνω  γιατ ί  είμαι  μηχανικός  κι  εγώ  και  πραγματικά  
καταλαβαίνω  το  πρόβλημα  ποιο  είναι  και  όλα  αυτά  και  θα  τα  μεταφέρω  στο  
Υπουργικό  Συμβούλιο  και  μετά  από  δύο  ώρες  πάει  και  παραιτε ίται .  Δηλαδή  τζάμπα  
και  βερεσέ  η  όλη  διαδικασία  που  κάναμε .  Αυτό  δεν  μπορώ  να  το  χωνέψω  ακόμα .  
 Εγώ  αυτά  ήθελα  να  σας  πω ,  όσον  αφορά  αυτό  που  είπες  Ειρήνη  για  να  το  πω  
λίγο  με  το  Ρασούλη ,  ναι ,  δεν  αμφιβάλω  ότι  σου  το  είπε ,  να  σου  πω  επακριβώς  τ ι  
έγινε .  Με  παίρνει  την  Παρασκευή  το  μεσημέρι  κατά  τ ις  2:00 η  ώρα  3:00 και  μου  
λέει ,  η  διαβούλευση  λήγει  αύριο  δεν  θα  πάρετε  θέση ;  Και  του  λέω ,  τ ι  θέση  ρε  να  
πάρουμε  μας  το  λέτε  το  μεσημέρι ,  ούτε  έγγραφο  στείλατε ,  ούτε  αυτό ,  τ ίποτα  
απολύτως ,  δηλαδή  να  πάρουμε  θέση  σε  τ ι  πράγμα ;  Σε  τ ι  πράγμα ;  Ποιος  θα  
προλάβει  να  διαβάσει  όλο  αυτό  το  τούβλο  που  έχετε  εκεί  πέρα  για  να  σας  πούμε  
μέχρι  αύριο  το  πρωί  τ ις  θέσεις  του  Επιμελητηρίου ;  Δεν  ντρέπεστε  του  λέω  λίγο ;  
Αυτή  είναι  η  αξία  που  μας  δίνετε ;  Και  να  πω  ότι  δεν  είσαστε  μηχανικοί  τέσσερις  εκεί  
μέσα  να  το  καταλάβω ,  αλλά  να  είσαστε  μηχανικοί ,  να  έχετε  περάσει  από  τα  όργανα  
του  Επιμελητηρίου ,  να  γνωρίζετε  τ ις  διαδικασίες  και  να  μας  παίρνετε  το  μεσημέρι  
της  προηγούμενης  ημέρας  και  να  βγαίνετε  και  από  πάνω ;  Και  προκαλώ  όποιον  
θέλει ,  κάτω  είναι  το  πρωτόκολλο  να  πάει  να  δει  εάν  υπάρχει  στο  πρωτόκολλο  το  
οτιδήποτε ,  γιατ ί  πραγματικά  με  στεναχώρησε  πάρα  πολύ  εκείνη  την  ημέρα  αυτό  το  
πράγμα ,  δεν  ήθελα  να  του  δώσω  βέβαια  παραπάνω  έκταση  γιατ ί  θα  έπρεπε  να  
αντιδράσουμε  ίσως  πολύ  άσχημα .  Κι  ίσως  και  να  πρέπει  να  το  κάνουμε  κάποια  
στιγμή ,  γιατ ί  αυτό  το  φτύσιμο  το  τελευταίο  διάστημα  και  όποτε  μας  θυμούνται  ή  
όποτε  έχουνε  το  ζόρι  βλέπε  ΔΕΠΤΑΗ  κι  όλα  αυτά  να  έρχονται  και  να  ζητάνε  
βοήθεια ,  το  θεωρώ  απαράδεκτο  έτσι ;  
 Αυτά  είχα  να  πω ,  ό ,τ ι  θέλετε .  Τώρα  μου  ζήτησαν ,  με  πήρανε  τηλέφωνο  να  
τους  κάνουμε  λέει  εξαίρεση  τα  μέλη  μας  γιατ ί  χάνουνε  κάποια  χρήματα  σε  κάποια  
έργα .  Δεν  ξέρω ,  τους  λέω  κάνετε  μας  έγγραφο ,  θα  το  δει  η  Διοικούσα  κι  εάν  η  
Διοικούσα  αποφασίσει  ναι ,  ναι .  Αν  η  Διοικούσα  αποφασίσει  όχι ,  όχι ,  τέλος .  Δεν  
ξέρω ,  εσύ  ξέρεις  καλύτερα  να  μας  τα  πεις  Ζαχάρη  γιατ ί  είσαι  στο  τέτοιο ,  αλλά  να  
μας  κάνουνε  έγγραφο  και  ό ,τ ι  τέτοιο .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Για  την  έκδοση  εγγυητικών ,  στον  νόμο  διατηρείται  ένα  
κομμάτι  το  οποίο  λέγεται  ΤΜΕΔΕ  και  παίρνει  ένα  τμήμα  της  περιουσίας  του  ταμείου  
για  να  μπορεί  να  εκδίδει  εγγυητικές  και  τ ι  άλλο  είναι ;  Και  κάτι  άλλο  το  οποίο  δεν  το  
θυμάμαι  τώρα .  Αλλά  βασικά  είναι . . . ,  το  βασικό  είναι  η  εγγυοδοσία .   Α ,  και  να  
διαχειρίζεται  και  την  Τράπεζα  Αττικής ,  μην  χάσουμε .  Ναι  γιατ ί  θα  πρέπει  κάτι  να  
έχει  για  να  κάνει  την  εγγυοδοσία  και  επειδή  απ ’  ό ,τ ι  κατάλαβα  μάλλον  δεν  θα  τους  
δώσουνε  ικανοποιητ ικό  κομμάτι  από  τα  αποθεματικά ,  ουσιαστικά  θα  τους  δώσουνε  
την  τράπεζα  Αττικής  και  μέσα  από  την  Τράπεζα  Αττικής  να  κάνει  την  εγγυοδοσία .  
Αυτό  το  διάβασα  χθες  στο  σχέδιο  νόμου ,  είναι  η  μόνη  παραχώρηση  υποτίθεται  που  
μας  κάνουνε  και  άλλη  μια  παραχώρηση  στην  5ετ ία  για  τους  νέους  συναδέλφους  
είναι  μόνο  αυτό ,  αντί  για  20 είναι  14 τα  τρία  πρώτα  χρόνια ,  14% και  17% τα  
επόμενα  δύο  και  στην  5ετ ία  πάει  στο  20%. Όμως  εκεί  είναι  αυτό  που  ήθελα  να  πω ,  
όμως  αυτά  τα  χρήματα  που  γλυτώνουνε  δεν  τα  γλυτώνουνε  απλά  θα  τα  δώσουνε  
στην  πορεία  τους  μέσα  μέχρι  να  πάρουνε  σύνταξη .  Προφανώς ,  προφανώς ,  το  λέει  
ξεκάθαρα ,  το  νομοσχέδιο…, ναι ,  το  νομοσχέδιο  το  λέει  ξεκάθαρα  όποιος  μπει  σε  
αυτή  τη  ρύθμιση  θα  είναι  μετά…, δηλαδή  για  την  5ετ ία  θα  έχει  αυτούς  τους…, αλλά  
μετά  ας  πούμε  ξέρω  εγώ  αν  πάει  να  τα  αποπληρώσει  μετά  από  10 χρόνια ,  θα  φάει  
και  το  10χρονο  των  προσαυξήσεων .  Αν  πάει  στα  5 χρόνια  να  τα  εξοφλήσει  θα  είναι  
μόνο  αυτά  τα  2 χρόνια ,  3 χρόνια  που  είναι  το  καθένα .  
 Κοροϊδία ,  κοροϊδία ,  η  απόλυτη  κοροϊδία  δυστυχώς .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Κοίτα  μέχρι  να  κλείσουνε  το  κείμενο  είπα  να  κάνω  την  
ενημέρωση  πάνω  στο  τέτοιο .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ωραία  όπως  καταλάβατε  επειδή  περιμέναμε  να  
γίνε ι  η  σύνθεση  των  τροπολογιών  για  να  κατατεθεί  στο  Προεδρείο ,  στο  
μεσοδιάστημα  ο  Πρόεδρος  έκανε  ενημέρωση  από  την  παρουσία  του  στην  Αθήνας  
στο  κεντρικό  ΤΕΕ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Για  το  ασφαλιστικό  για  το  νομοσχέδιο  που  έχουνε  
βγάλει  και  το  διάβαζα  τώρα  τρεις  μέρες .  
 

ΘΕΜΑ  4ο  (συνέχεια)  
 

Περιφερειακός  Σχεδιασμός  Απορριμμάτων  και  Τοπικά  Σχέδια  Διαχείρισης  
Απορριμμάτων  στην  Κρήτη .  Η  επόμενη  μέρα  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστώ  Πρόεδρε  και  τώρα  μπαίνουμε  στην  
ψηφοφορία  για  την  απόφαση .  Θα  ακολουθήσουν  στη  συνέχεια  ερωτήσεις  για  τα  
ζητήματα  αυτά .  
 Όπως  έχετε  ενημερωθεί  οι  παρατάξεις  κατέθεσαν  στο  Προεδρείο  κοινή  
εισήγηση  έπειτα  από  την  προσθήκη  τροπολογιών  προς  ψήφιση .  Δεδομένου  ότι  το  
Σώμα  είναι  ενήμερο  δεν  θα  διαβάσω  λεπτομερώς  την  απόφαση  που  γνωρίζετε ,  να  
μπούμε  κατευθείαν  στην  ψηφοφορία  αν  δεν  υπάρχει  αντίρρηση .  
 Πόσοι  καταψηφίζουν  την  κύρια  εισήγηση  με  τ ις  τροπολογίες  που  δέχθηκε ;  
Ένας ,  λευκό ;  Παρών ;  Υπέρ ;  Με  19 λοιπόν  υπερψηφίστηκε  η  εισήγηση .                              
 

ΘΕΜΑ  2ο  
 

Ενημέρωση  δραστηριότητας  Διοικούσας  Επιτροπής  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Αν  ο  Πρόεδρος  δεν  έχει  να  προσθέσει  κάτι  
σχετικά  με  τη  δράση  της  Διοικούσας ,  παρακαλώ  να  προχωρήσουμε  σε  ερωτήσεις ,  ο  
Ζαχαρίας  ο  Ασσαριωτάκης .  
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ :   Θέλω  να  ρωτήσω  για  την  εκπροσώπηση ,  με  απόφαση  της  
Διοικούσας  Επιτροπής  του  τμήματος  όρισε  εκπρόσωπο  το  Νικήτα  τον  Μαυράκη  στο  
διαγωνισμό  για  το  εργοστάσιο  σκουπιδιών  στη  Χερσόνησο ,  αν  ισχύει  αυτό .  Έχεις  
οριστεί ;  Έχεις  οριστεί  με…, αυτοπροτάθηκες  συνάδελφε ;  Στη  Διοικούσα  έκανε  
πρόταση  εσύ  ο  ίδ ιος ;  Ναι ,  δηλαδή  αυτοπροτάθηκες .  Αν  δεν  κάνω  λάθος  συμμετέχεις  
επαγγελματικά  ή  συνεργάζεσαι  επαγγελματικά  με  εταιρεία  η  οποία  συμμετέχει  σε  
τέτοιους  διαγωνισμούς  σωστά ;   
 Θεωρώ  λοιπόν  ότι  δεν  τηρείς  το  βασικό  κριτήριο  αμεροληψίας .  Κακώς  λοιπόν  
και  είναι  μέγα  σφάλμα  κατά  τη  γνώμη  μου  αυτοπροτάθηκες  στο  να  εκπροσωπείς  το  
ΤΕΕ  σε  μία  επιτροπή  διαγωνισμού ,  όπου  κατεβαίνουν  εταιρείες ,  πιθανόν  να  
συμμετέχει  εταιρεία ,  πιθανόν  με  την  οποία  συνεργάζεσαι .   
 Ζητώ  λοιπόν ,  ερώτημα  πρώτον ,  αν  έχει  ενημερώσει  – προς  εσένα  – αν  έχεις  
ενημερώσει  τη  Διοικούσα  γι ’  αυτή  σου  την  ιδ ιότητα  και  μετά  πάρθηκε  η  απόφαση ,  
πρώτον .  Δεύτερον  ζητώ  να  αλλάξει  η  απόφαση  της  Διοικούσας ,  να  αλλάξει  
εκπρόσωπος  είναι  απαράδεκτο  αυτό .  Και  τρίτον  επειδή  θεωρώ  πολύ  βασικό  αυτό ,  
σου  ζητώ  να  παραιτηθείς  από  Αντιπρόεδρος .  Είναι  πάρα  πολύ  σοβαρό  αυτό  το  
οποίο  έκανες .  Ο  απλός  εκπρόσωπος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  σε  οποιαδήποτε  
επιτροπή ,  τηρεί  το  πρώτο  κριτήριο  της  αμεροληψίας .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  μην  
συμβαίνει  με  τον  Αντιπρόεδρο ,  είναι  απαράδεκτο .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Εφόσον  είναι  προσωπική  τέτοια  πρέπει  να  απαντήσω .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Όχι ,  επιβάλλεται  να  απαντηθεί .  Παρακαλώ  το  
συνάδελφο  Μαυράκη .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Προφανώς  σαν  επαγγελματίας  και  ελεύθερος  επαγγελματίας  έχω  το  
δικαίωμα  και  αυτό  μου  το  έδωσε  το  Τεχνικό  Επιμελητήριο ,  να  συνεργάζομαι  με  
όποια  εταιρεία  θέλω ,  προφανώς ,  ελεύθερος  επαγγελματίας  είμαι .  
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ :  Κι  εγώ  το  ίδ ιο .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Επιπλέον  στο  να  συμμετέχεις  σε  τέτοιους  διαγωνισμούς  ή  θα  
μπορούσε  να  μπει  κάποιος  που  να  είναι  σχετικός  με  το  αντικε ίμενο  ή  ποιος  θα  
μπορούσε  άλλος  να  ήτανε ;  Κάποιος  άσχετος ;  Δηλαδή  να  βάλουμε  έναν  γεωλόγο ;  Να  
βάλουμε  έναν  ξέρω  εγώ  πολιτ ικό  μηχανικό ;   
 Εγώ  προτάθηκα ,  το  επόμενο  αναφέρατε  αν  συνεργάζομαι  με  εταιρεία ,  είμαι  
ελεύθερος  επαγγελματίας  και  είμαι  με  μπλοκάκι .  Δεν  είμαι  υπάλληλος  ωραία ;  Αυτό  
σημαίνει  ότι  αυτή  η  εταιρεία ,  η  οποιαδήποτε  εταιρεία  είναι  αυτή  δεν  ξέρουμε  αν  θα  
κατέβει  κι  αν  συνεχίσει  να  είναι  ή  να  πάει  σε  οποιοδήποτε  διαγωνισμό ,  εσείς  το  
γνωρίζετε ;  Αν  το  γνωρίζετε  πείτε  μου  κι  εμένα  γιατ ί  τότε  θα  πρέπει  να  το  ξέρουμε  
και  τότε  θα  πρέπει  να  βάλουμε  αυτό  το  ζήτημα  κι  όχι  εσείς ,  εγώ  θα  το  βάλω  αυτό  το  
ζήτημα .  Προφανώς .  Όταν  θα  πάμε  λοιπόν  σε  εκείνο  το  σημείο  ή  λοιπόν  θα  πρέπει  
να  παραιτηθεί  η  εταιρεία  εκείνη  ή  θα  πρέπει  να  παραιτηθώ  εγώ .  
 Αν  θέλετε  να  δημιουργήσετε  εντυπώσεις  είναι  πολύ  εύκολο  και  μάλλον  ίσως  
δημιουργήσατε  εντυπώσεις ,  αλλά  δυστυχώς  δεν  στέκει  και  θα  σας  παρακαλέσω  
πάρα  πολύ  να  ανακαλέσετε .  
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ :   Δεν  ανακαλώ .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Στο  κομμάτι  του  Αντιπροέδρου  και  να  παραιτηθώ .  
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ :   Δεν  ανακαλώ ,  το  θεωρώ  απαράδεκτο .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Ωραία ,  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  αυτό  που  λέτε ,  είναι  πάρα  πολύ  
σημαντικό ,  είναι  προσωπική  αιχμή  και  σας  το  λέω  ξανά  να  ανακαλέσετε .  
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ :  Όχι .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Όταν  θα  φτάσουμε  στο  σημείο  να  συζητάμε  εντάξει ;  Θα  μπορούσε  να  
γίνε ι  ένας  διαγωνισμός  μιας  γέφυρας ,  συνεργάζεστε  με  εταιρείες ;   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Παρακαλώ  να  μην  γίνεται  διάλογος .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Συνεργάζεστε  με  εταιρείες ;  Συνεργάζεστε  κ .  Ασσαριωτάκη  με  
εταιρείες ;  Απαντήσετε  μου .  
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ :  Με  πάρα  πολλές .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :   Πάρα  πολλές ,  εάν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Θα  αφαιρέσω  το  λόγο  και  από  τους  δύο ,  δεν  
γίνεται  διάλογος ,  παρακαλώ  Αντιπρόεδρε  ολοκλήρωσε .  
 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ :  Σας  ζητάω  άλλη  μια  φορά  να  ανακαλέσετε ,  διότ ι  αυτό  που  λέτε  είναι  
απαράδεκτο ,  λείαν  επιε ικώς  απαράδεκτο .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Προφανώς ,  προφανώς  και  ορίζουμε .  Θα  
παρακαλούσα  να  μην  γίνε ι  διάλογος  επί  του  θέματος ,  άλλωστε  καταγράφηκε  η  
άποψη  καταγράφηκε  στα  πρακτικά ,  ήτανε  σαφής ,  ήτανε  ξεκάθαρη .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Σύντομα  και  να  κλείσει  παρακαλώ  το  ζήτημα  και  
οι  δύο  απόψεις  γίνανε  κατανοητές .  
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ :  Πρώτον  η  αιχμή  δεν  είναι  προσωπική  στο  πρόσωπό  σου ,  δεν  έχω  
κάτι  προσωπικό  απέναντί  σου ,  θα  το  έκανα  με  οποιοδήποτε  μέλος  της  
Αντιπροσωπείας  ακόμα  και  αν  ήταν  μέλος  της  ΑΜΑΚ  εάν  συνέβαινε  κάτι  τέτοιο ,  για  
να  ξεκαθαρίζω  το  θέμα  εντάξει ;  Πρώτον .  
 Δεύτερον ,  δεν  ανακαλώ  και  δεν  ανακαλώ  για  τον  εξής  απλό  λόγο ,  κι  εγώ  είμαι  
ελεύθερος  επαγγελματίας ,  κι  εγώ  συνεργάζομαι  με  διάφορες  εταιρείες .  Όταν ,  ε ιδ ικά  
σε  διαγωνισμούς  για  σκουπίδια  που  γνωρίζουμε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  οι  εταιρείες  οι  
οποίες…, ε ιδ ικά  θα  σου  πω  γιατ ί  ε ιδ ικά ,  άφησέ  με  να  ολοκληρώσω .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Λοιπόν  θα  αφαιρέσω  το  λόγο  και  από  τους  δύο ,  το  
γνωρίζετε  ότι  απαγορεύεται  ο  διάλογος .  
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ :   Οι  εταιρείες  οι  οποίες  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  για  τα  
σκουπίδια ,  για  τους  βιολογικούς ,  για  τέτοιου  τύπου  έργα  είναι  λίγες .   (αλλαγή  
κασέτας)    
 
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ :   …έχει  πολύ  μεγάλη  πιθανότητα ,  μεγάλη ,  να  συμμετέχει  στο  
διαγωνισμό  αυτή  η  εταιρεία  με  την  οποία  έχει  συνεργαστεί .  Εκφράζω  ξανά  και  
διευκριν ίζω  την  άποψή  μου .  Ο  εκπρόσωπος  σε  αυτή  την  περίπτωση  του  ΤΕΕ  
σαφώς  και  μπορεί  να  βρεθεί ,  δεν  είστε  ο  μόνος  ο  οποίος  ασχολείστε  με  αυτό ,  την  
άποψή  μου  λοιπόν ,  εξέφρασα  λοιπόν  και  δεν  παίρνω  πίσω  αυτό  το  οποίο  είπα .  
 Ευχαριστώ .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ένα  λεπτό  παρακαλώ ,  ο  Κώστας  ο  Μπάκιντας .  
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ :   Όλο  επειδή  αφορά  απόφαση  της  Διοικούσας ,  να  πω  προσωπικά  για  
μένα .  Εγώ  δεν  γνώριζα  ότι  ο  Νικήτας  ο  Μαυράκης  ασχολείται  με  εταιρείες  που  
ασχολούνται  με  σκουπίδια ,  γιατ ί  γνωρίζω  Ζαχαρία  ότι  ο  χώρος  αυτός  είναι  πολύ  
συγκεκριμένος  και  γι ’  αυτό  το  λόγο  ας  πούμε  δεν  εξέφρασα  αντίρρηση  όταν  
αυτοπροτάθηκε .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ευχαριστούμε  Κώστα  για  τη  διευκρίν ιση .  
 Δεν  θα  ήθελα  πάνω  σε  αυτό  το  θέμα  να  γίνε ι  καμία  άλλη  τοποθέτηση ,  
παρακαλώ  το  Σώμα  και  όλους  σας  έναν  προς  έναν ,  δεδομένου  ότι  και  η  άποψη  που  
κατατέθηκε  ήτανε  σαφής  και  η  απάντηση  ήτανε  επίσης  σαφής .  Εάν  δεν  υπάρχει  κάτι  
άλλο  λύεται  η  συνεδρίαση .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Με  την  ενημέρωση  ας  πούμε  του  Προέδρου  της  
Διοικούσας ,  υπάρχει  κάτι  άλλο ,  κάποιο  ερώτημα ,  κάτι… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Ερώτημα  όχι ,  αλλά  σαν  Διοικούσα ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Α ,  ως  μέλος  της  Διοικούσας  κάποια ,  βεβαίως  
Ειρήνη  παρακαλώ .  
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Πολύ  σύντομα .  Καταρχήν  να  πω  ότι  το  θέμα  αυτό  που  έθεσε  ο  
Ζαχαρίας  προφανώς  θα  πρέπει  να  έρθει  ως  συζήτησης  στη  Διοικούσα  Επιτροπή ,  
Ζαχαρίας  είπα ,  δεν  πειράζει  ναι ,  προφανώς  θα  έρθει  σε  συζήτηση  στην  πρώτη  
σύγκλιση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  που  θα  κάνουμε ,  όπου  θα  εκφράσουμε  
απόψεις ,  γιατ ί  όντως  είναι  σοβαρό .  
 Τώρα ,  θα  ήθελα  να  πω  πολύ  σύντομα ,  αναφέρθηκα  και  λίγο  προηγουμένως  
σε  σχέση  με  τη  λειτουργία  της  Διοικούσας  και  κάποιες  αποφάσεις ,  τ ις  οποίες  τ ις  
μαθαίνουμε  λίγο  από  το  δελτίο  που  στέλνετε  σε  όλους  τους  άλλους  κι  όχι  σαν  
Διοικούσα  Επιτροπή .  
 Δηλαδή  ας  πούμε  το  θέμα  για  τα  ενεργειακά ,  ήρθε  μέσω  της  επιτροπής ,  δεν  
ήρθε  έγκαιρα  η  ενημέρωση  ότι  υπάρχει  αυτό  το  συνέδριο  κι  αυτές  είναι  οι  
εισηγήσεις  για  να  το  μάθουμε  έγκαιρα .  Επίσης  βγήκε…, πού  είναι  ο  συνάδελφος  ο  
Χαμηλοθώρης ,  ενημερωθήκαμε  για  μια  συνάντηση ,  μάλλον  όχι  συνάντηση  ημερίδα  
ήτανε ,  σεμινάριο  ήτανε ,  τ ι  ήτανε ,  όχι  άλλο  λέω ,  σε  ένα  σχολείο  για  τα  
επαγγελματικά  δικαιώματα  και  την  παρουσίαση  ας  πούμε  των…, ναι  το  3ο  Λύκειο ,  
όπου  το  θέμα  δεν  ήρθε  καν .  Δεν  το  συζητήσαμε ,  όχι  σαν…, πότε  το  πήραμε  
απόφαση ;  Απόφαση  πήραμε  πότε ;  Να  πάει  στη  συγκεκριμένη  ημερίδα  ως  
εκπρόσωπος ;  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι  ποιος  θα  πάει  εκπρόσωπος  πήραμε ;  Το  μάθαμε ;  Ε ,  πώς  πήγε ;  Ως  
τ ι ;  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Απόφαση  για  το  ποιος  θα  πάει  στη  συγκεκριμένη ,  άλλο  το  ΚΕΣΥΜ  
μπορεί  να  ορίσαμε ,  απόφαση  για  το  ποιος  θα  πάει  στη  συγκεκριμένη  παρουσίαση ,  
ημερίδα  τέλος  πάντων  δεν  πήραμε  ως  Διοικούσα ,  δεν  πάρθηκε  κάτι  τέτοιο  και  δεν  
έγινε  ενημέρωση .  Ωραία  για  κάποιους  λόγους  δεν  κάναμε  συγκλήσεις ,  η  αλήθεια  
είναι  ότι  έχουμε  δύο  από  την  προηγούμενη  Αντιπροσωπεία  που  έγινε  το  είχα  τώρα  
εκεί  στα  χαρτιά  μου ,  περιμένετε  λίγο  γιατ ί  τα  έχω  σημειώσει ,  η  προηγούμενη  
Αντιπροσωπεία  έγινε  2/2ου  και  από  τότε  κάναμε  8/2ου  μια  Διοικούσα  με  θέμα  μόνο  
την  υπηρεσία  δόμησης  και  τα  προβλήματα  που  είχαμε  εκεί  και  10/3ου  άλλη  μία .  
Ανεξάρτητα  από  το  χρόνο  ή  τα  όποια  αντικε ιμενικά  προβλήματα  μπορεί  να  
υπάρχουν ,  υπάρχουν  τα  μέιλς ,  υπάρχει  ενημέρωση ,  η  Διοικούσα  δεν  μπορεί  να  
ενημερώνεται  με  το  mass mai l ,  όποιο  θέμα  κι  αν  είναι  αυτό  είτε  είναι  για  συμμετοχή  
σε  οποιοδήποτε  σχέδιο  είτε  είναι  ένα  τηλέφωνο  έστω  και  τελευταία  στιγμή  είτε  είναι  
οτιδήποτε  η  Διοικούσα  πρέπει  να  ενημερώνεται  άμεσα .  Και  οτιδήποτε  χρειάζεται  θα  
πρέπει  να  το  αποφασίζουμε  για  τον  όποιο  εκπρόσωπο ,  για  το  ότι ,  γίνεται  αυτό  
συμφωνείτε ,  διαφωνείτε ;   
 Αυτό  θέλω  να  βάλω  διότ ι  ούτως  ή  άλλως  έχουμε  ένα  κενό  αυτή  τη  στιγμή  που  
υπάρχουν  πάρα  πολύ  σοβαρά  ζητήματα ,  πράγματι  δεν  ξέρω  γιατ ί  έφυγε  ο  
Οδυσσέας  που  έβαλε  αυτό  το  ζήτημα  των  θεμάτων .  Ασφαλώς  το  ασφαλιστικό  είναι  
ένα  ζήτημα  που  καίε ι ,  το  συζητάμε ,  θα  το  έχουμε  στην  ατζέντα  μας ,  πήραμε  
απόφαση ,  θα  μπορούσαμε  και  σήμερα  αν  είχαμε  άλλο  κόσμο  εδώ  περισσότερο ,  
ενδεχομένως  να  το  πούμε  ακόμα  καλύτερα  ή  να  είμαστε  σε  μια  άλλη  ετοιμότητα .  
Σίγουρα  είμαστε  πίσω  από  τ ις  καταστάσεις  αυτό  δεν  το  συζητάμε ,  αλλά  τουλάχιστον  
η  Διοικούσα  πρέπει  στοιχειωδώς  να  είναι  πιο  ενήμερη  και  να  συμμετέχει  στις  
όποιες  αποφάσεις .  Άμεσα…, δηλαδή  δεν  μπορεί ,  πολλές  φορές  πιάνω  τον  εαυτό  
μου  να  με  ρωτάνε  συνάδελφοι  και  να  μην  ξέρω ,  δηλαδή  δεν  γίνεται  αυτό  το  πράγμα .  
 Θεωρώ  σε  αυτό  πρέπει  να  κάνουμε  μία  προσπάθεια ,  δηλαδή  να  είμαστε  
ακόμα  πιο  ενημερωμένοι  για  να  μπορούμε  πραγματικά  να  συμμετέχουμε .  Και  στην  
τηλεόραση  πολλές  φορές  βγαίνουμε ,  δηλαδή  εντάξει  και  έλεος  πια  με  αυτά  τα  
αυθαίρετα ,  δηλαδή  δεν  ξέρω  ποια  με  αυτά  τα  αυθαίρετα ,  δηλαδή  δεν  μπορώ  να  
βλέπω  το  ΤΕΕ  στην  τηλεόραση  να  λέει  μόνο  για  τα  αυθαίρετα .  Ό ,τ ι  και  να  είναι  αυτό  
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πια ,  δηλαδή  δεν  ξέρω  κάποια  πράγματα  πρέπει  να  τα  δούμε ,  αυτό  ήθελα  εγώ  να  
βάλω .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Εγώ  δεν  το  ξέρω ,  Μύρωνα ,  ξέρω…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Εστάλη  προς  όλους  το  mai l  και  δεν  είναι  
ονομαστική  η  πρόσκληση  είναι  ανοιχτή  απ ’  ό ,τ ι  κατάλαβα  τουλάχιστον  εγώ .  
Μπορούν  όλοι  να  παραστούν ,  συγγνώμη  σε  ποιο  ξενοδοχείο  θυμάστε ;  Στο  
ΑΤΛΑΝΤΙΣ .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Επίσης  ενημερώθηκα  και  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  
τα  δύο  μέλη  της  Αντιπροσωπείας  του  ΤΕΕ /ΤΑΚ  που  εκλέχθηκαν  στην  ΕΜΔΥΔΑΣ ,  
τον  Σαράντο  το  Γέμελα  και  το  Μανώλη  τον  Ρουκουνάκη  και  να  ευχηθώ  καλή  θητεία  
στα  νέα  τους  καθήκοντα .  
 Α ,  και  το  πρώην  μέλος  της  Αντιπροσωπείας  τον  Αλέκο  τον  Κλάδο .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ :  Όχι  τον  Αλέκο ,  τον  μπαμπά ,  πηγαίνει  και  ο  μπαμπάς  ο… 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:   Α ,  ο  Γιάννης  ο  Κλάδος .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Και  να  ευχηθούμε  στο  συνάδελφο  Γιάννη  Κλάδο  
για  το  νεογέννητο ,  το  νέο  μέλος  της  οικογένειας .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Συνάδελφοι  θέλω  να  πω  δυο  πραγματάκια ,  δυο  μόνο .  Για  το  κομμάτι  
της  εκδήλωσης  που  έκανε  το  3ο  Λύκειο  σε  σχέση  με  τον  επαγγελματικό  
προσανατολισμό ,  είχε  παρθεί  αρκετό  καιρό  απόφαση  και  είχε  ζητήσει  το  ΚΕΣΥΠ  να  
οργανώσουμε  μία  ομάδα  μηχανικών  εθελοντών ,  ώστε  να  κάνουμε  μία  ενημέρωση  
στα  πλαίσια  του  σχολικού  επαγγελματικού  προσανατολισμού .   
 Στην  ομάδα  αυτή  σε  όλες  τ ις  συσκέψεις  που  είχαν  γίνε ι  πιο  πριν  μετείχε  ο  
Γιάννης  ο  Κουναλάκης ,  συνάδελφος  τοπογράφος  μηχανικός .  Ειδοποιήθηκαν  όλοι  οι  
συνάδελφοι  που  μετείχαν  σε  αυτή  τη  διαδικασία  για  να  στηρίξουμε  αυτή  την  
προσπάθεια  ενημέρωσης  των  μαθητών  και  σε  αυτή  την  εκδήλωση  δεν  ήταν  ο  
Χαμηλοθώρης  μόνο .  Ήτανε  ο  Αντώνης  ο  Ορφανουδάκης ,  ήτανε  ο  Αλέξανδρος  ο  
Σταμανωλάκης ,  ήτανε  άλλα  δύο  άτομα  που  δεν  τα  θυμάμαι ,  μία  κυρία  από  τους  
χημικούς ,  όπου  στη  διαδικασία  αυτή  με  το  ΚΕΣΥΠ  και  κάποιος  συνάδελφος  
μηχανολόγος  και  φυσικά  μηχανολόγοι  από  το  Σύλλογο  των  Μηχανολόγων  που  είχαν  
πάρει  τη  σχετική  απόφαση .  Είχαμε  από  τ ις  πιο  πολυπληθείς  παρουσίες  σαν  
μηχανικοί ,  αλλά  δυστυχώς  η  συγκεκριμένη  εκδήλωση  δεν  είχε  επιτυχία  γιατ ί  πολύ  
λίγα  παιδιά  ήρθαν  να  ρωτήσουν .  Ήμασταν  εκεί  8 άτομα  από  αυτή  την  ομάδα ,  από  
τ ις  ομάδες  που  ήτανε  αυτό .  Αν  χρειαζόταν  να  παρθεί  απόφαση… 
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγώ  σας  λέω  τ ι  έγινε .  Επίσης  μπορείτε  να  το  επιβεβαιώσετε  και  με  
το  Νίκο  τον  Τσικαλάκη  σχετικά .  
 Λοιπόν ,  πέραν  αυτού  αυτό  που  παρουσιάστηκε  εκεί  ήτανε  η  παρουσίαση  που  
είναι  έτοιμη  από  το  2013, η  οποία  έχει  παρουσιαστεί  και  στην  Αντιπροσωπεία ,  έχει  
παρουσιαστεί  και  στη  Διοικούσα  κι  έχει  εγκριθεί  και  από  την  Διοικούσα .  Εντάξει ,  
δεν  παρουσιάστηκε  ούτε  λέξη  παραπάνω .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνάδελφοι  πριν  κλείσουμε  τη  συνεδρίαση ,  γιατ ί  
είμαστε  όλοι  κουρασμένοι ,  για  ένα  λεπτό  θα  σας  κάνω  μία  σύντομη  ενημέρωση  για  
ένα  έγγραφο  που  θα  ήθελα  να  αποσταλεί  στην  υπηρεσία  που  ορίζε ι ,  που  είναι  
υπεύθυνη  για  τους  ελεγκτές  δόμησης .  Πιστεύω  οι  περισσότεροι  από  εσάς  να  
γνωρίζετε  τ ι  είναι  οι  ελεγκτές  δόμησης  στα  ιδ ιωτικά  οικοδομικά  έργα  που  έχει  
θεσπιστεί  από  το  2011 η  νομοθεσία  αυτή .  
 Υπάρχει  ένα  ζήτημα  στο  Νομό  Λασιθίου  και  στέλνουν  Χανιώτες  ελεγκτές  
δόμησης .  Πέρυσι  και  πρόπερσι  ήταν  τόσο  σπάνιο  το  φαινόμενο  που  δεν  ήταν  
μεγάλη  η  όχληση  και  δεν  έκρινα  προσωπικά  σκόπιμο  να  ασχοληθώ  περισσότερο .  
Επειδή  όμως  πρόσφατα  είναι  συχνότερο  το  φαινόμενο  και  ύστερα  και  από  
προφορική  επικοινωνία  με  την  υπηρεσία  στην  Αθήνα  μου  είπα  ότι  εκ  παραδρομής  
έχει  θεωρηθεί  όμορος  Νομός  ο  Νομός  Χανίων  του  Λασιθίου  και  ότι  δεν  μπορούσαν  
και  τόσο  εύκολα  να  το  διορθώσουν  και  επειδή  ταλαιπωρούνται  πολύ  οι  συνάδελφοι ,  
διότ ι  όπως  καταλαβαίνετε  οι  Χανιώτες  ελεγκτές  αρνούνται  τον  ορισμό ,  οπότε  
υπάρχει  καθυστέρηση  τουλάχιστον  3-4 ημερών .  Να  σταλεί  ένα  έγγραφο  που  να  
αναφέρει  την  κείμενη  νομοθεσία  και  θα  αναφέρει  τέλος  πάντων  ότι  αυτό  πρέπει  να  
διορθωθεί ,  ώστε  να  υπάρξει  έστω  μια  έγγραφη  όχληση ,  γιατ ί  είναι  απαράδεκτο  αυτό  
που  συμβαίνει .  
 
ΔΕΝ  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ  ΚΑΘΑΡΑ  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :   Ως . . ,  να  φύγει  μέσω  ΤΕΕ ,  να  φύγει  μέσω  ΤΕΕ .  
Εγώ  το  καταθέτω  σαν  κείμενο ,  είναι  έτοιμο  ως  επιστολή ,  αν  θέλετε  να  κάνετε  καμία  
μικροσυμπλήρωση… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Θα  το  στείλε ις  ηλεκτρονικά ,  να  το  στείλω  εγώ  
ηλεκτρονικά .  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Λύεται  η  συνεδρίαση  και  καλό  Πάσχα  σε  όλους  
σας .                      
 
 
                         
  

  
 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 
 

 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 

 
 

 
 
 

  
 


