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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 2η
ΤΑΚΤΙΚΗ
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 15 η ς Μαρτίου 2017
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 19:30

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
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σελίδα 3

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ,
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ζ ΑΜΠΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΡΙΣ,
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΛΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ,
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΡΑΚΗ
ΦΑΝΗ,
ΧΟΥΡΔΑΚΗ Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΝ ΙΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΒΟΣΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΣΥΛΛΑΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Εκλογή Μελών Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου.

---------------------
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σελίδα 5

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Για την καταχώρηση στα
πρακτικά ανακοινώνω τους παρόντες προκειμένου να
διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία για την έναρξη της 2 η ς
συνεδρίασης τακτικής και κανονικής της Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ,
ΓΕΜΕΛΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ,
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΑ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Χ ΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, εδώ έχουμε ένα
πρόβλημα, μάλλον στην αίθουσα είναι παρών ο συνάδελφ ος
Βοσκάκης, έχει υπογράψει όμως στη θέση της Πατεροπούλου,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΥΛΛΑΣ,
ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .
Όσοι δεν άκουσαν τα ονόματα τους να συμπληρώσ ουν τη
λίστα των παρόντων, έχου με την πλειοψηφία που απαιτεί ο
κανονισμός, και ξεκινούμε τη διαδικασία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οι ανακοινώσεις σήμερα του
Προεδρείου είναι καλωσόρισμα και ευχές για καλή θητεία,
επειδή είναι η πρώτη συνεδρίαση. Απλώς να επισημάνουμε ότι
υπάρχει μια αργή θεραπεία του προβλήματος που υπάρχει στη
διαρροή νερού στην αίθουσα και απευθύνομαι στη Διοικούσα
Επιτροπή δηλαδή, το οποίο πρέπει να λυθεί, όσον αφορά το
θέμα εδώ στον κυρίως χώρο…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά, μετά συναδέλφισσα,
απλώς το επισημαίνουμε.
ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 2 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αφορά τις δραστηριότητες της Διο ικούσας Επιτροπής
στο παρελθόν διάστημα και θα καλέσω τον Πρόεδρο του
τμήματος το συνάδελφο κ. Χαρωνίτη…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι είναι να το ακούσουμε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να ακούσετε ότι με τον υ πάρχοντα κανονισμό
πάντα στην ημερήσια διάταξη υπάρχει το 3 ο θέμα το οποίο λέει
έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή, ανεξάρτητα τώρα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν,

σελίδα 7

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

αυτό πάντα μπαίνει. Εκτός κι αν είναι μια νέα…, (δεν
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…, τη θεωρώ
παράλειψη ή είναι κάποιος νεοτερισμός. Ο κανονισμός αυτό
λέει τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Γιάννη εκτιμούμε
πάρα πολύ, συνάδελφε Κασαπάκη τη συμβολή σου.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Είμαι πάντα θετικός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι, εκτιμούμε τη
συμβολή σου στην καλή λειτουργία της Αντιπροσωπείας, αλλά
έχει ληφθεί υπόψη στην ίδια παράγραφο παρακάτω, στο
επόμενο εδάφιο λέει, εφόσον έχει υπάρξει κατάθεση
αντίστοιχου θέματος και έχει δοθεί ο μήνας να απαντηθεί. Δεν
υπάρχει απ’ ό,τι ξέρω αντίστοιχη επερώτηση οπότε δεν
συζητείται.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πάντοτε
υπάρχει ή δεν υπάρχει.

μπαίνει

το

θέμα,

ανεξάρτητα

αν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Απορρίπτεται.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Καλώς, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι.
Καταρχάς να πω για την αίθουσα ότι στην πρώτη
συνεδρίαση της Διοικούσας που είχαμε, στελεχώσαμε ομάδα
που είναι ο Βασιλείου με τη Φανή τη Μαράκη από τα μέλη της
Διοικούσας, είναι ο Νίκος ο Τσικαλάκης ο προηγούμενος
Προϊστάμενος και είναι και…, ένα λεπτ ό να το δω και είναι και
ο συνάδελφος ο Φιλίππου που θα ασχοληθούν ακριβώς με την
αποκατάσταση που χρειάζεται για τη στέγη και για το κτήριο
όταν είναι έτοιμοι και έχουνε κάτι θα μας ενημερώσουν. Είναι
ακόμα βέβαια σε π ρώιμο στάδιο γιατί έχουμε ακόμα τη βρόχινη
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περίοδο όπως ξέρουμε, οπότε ό,τι και να πω, κάνουμε και ό,τι
και αν δούμε μια από τα ίδια.
Το διάστημα αυτό που μας πέρασε σε εφαρμογή του νέου
νόμου του 4412 για τις μελέτες, για τα έργα και για τις
παροχές υπηρεσιών είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε βγάλει
σύμφωνα με το άρθρο 221 πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία
λήγει στις 17/3 ο υ , για να στελεχωθούν οι επιτροπές των
διαγωνισμών. Να σας πω ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί
συνάδελφοι που έχουν κάνει αίτηση και ήδη έχουμε κά νει και
την πρώτη κλήρωση για δημοπρασία.
Έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση, προφανώς την έχετε
πάρει οι περισσότεροι, δεν ξέρω κατά πόσο την έχετε πάρει
όλοι γιατί δυστυχώς συνεχίζει να μας κάνει προβλήματα το email από τα κεντρικά. Για παράδειγμα εγώ δεν πα ίρνω
ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι έχετε πάρει όλοι για την υποβολή
για τις αιτήσεις για την έρευνα και την καταγραφή πεδίου της
ομάδας ερευνητικού έργου για την αναβάθμιση του αξιόλογου
οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του δήμου Ηρακλείου,
η οποία και αυτή λήγει στις 17/3 ο υ . Εδώ υπάρχει μία μικρή
περίπτωση να κάνουμε παράταση γιατί δεν έχουνε μέχρι
σήμερα υποβληθεί οι απαιτούμενες αιτήσεις.
Όσον αφορά, βγάλαμε μία επιστολή και δελτίο τύπου για
την κατάργηση του γραφείου Εναλίων Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
στο νέο οργανισμό του Υπουργείου, το οποίο στείλαμε στους
Υπουργούς Πολιτισμού, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη
Γενική Γραμματέα Πολιτισμού και Τουρισμού. Η επιστολή
επίσης κοινοποιήθηκε σε βουλευτές, στους δημάρχους
Ανατολικής Κρήτης και για το θέμα αυτό ή δη έχει κατατεθεί
επερώτηση στη βουλή από τον βουλευτή τον κ. Κεγκέρογλου
και έχει γίνει παρέμβαση στο Υπουργείο από το βουλευτή τον
κ. Βαρδάκη στον οποίο μάλιστα απαντήσανε ότι δεν θα το
καταργήσουν και μετά από την επιστολή μας σκέφτονται πως
θα το αναβαθμίσουνε. Μακάρι να γίνει.
Με την αφορμή την ανάρτηση των δασικών χαρτών για το
Δήμο
Ηρακλείου,
τη
Δημοτική
Ενότητα
Ηρακλείου
αποφασίσαμε και κάναμε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης με στελέχη της Διεύθυνσης Δασών και το
ΓΕΩΤΕΕ η οποία έγινε στη 1/3 ο υ , όπου συζητήσαμε εκτενώς τα
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ζητήματα και τα προβλήματα που σχετίζονται με τους δασικούς
χάρτες και μας ζητήθηκε και από την Αποκεντρωμένη να
κάνουμε μία επαφή και με το Δυτικής Κρήτης η οποία εκκρεμεί
ήδη, ψάχνουμε να βρούμε ημερομηνία που θα γίνει, για να
κάνουμε και την ίδια μέρα και συνάντηση με τον Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης, ούτως ώστε η πρόταση που υπήρξε ήτανε
να γίνει μία ομάδα από έμπειρους μηχανικούς η οποία θα
βοηθήσει την υπηρεσία πριν βγάλει τους χάρτες να έχουνε
περιοριστεί τα προβλήματα όσο το δυνατόν γίνεται.
Για το ασφαλιστικό, διοργανώσαμε μαζί με το Οικονομικό
Επιμελητήριο και το Εμπορικό Επιμελητήριο και τους
Φοροτεχνικούς, εκδήλωση με τον Υφυπουργό τον κ.
Πετρόπουλο, όπου μετείχανε αρκετά μέλη και της Διοικούσας
και αρκετοί μηχανικοί και μετείχε και στο Προεδρείο και η
Γενική Γραμματέας της Διοικούσας Ειρήνη. Όπως επίσης και
την επόμενη μέρα συμμετείχαμε στην κλειστή σύσκεψη που
διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο με τον Υφυπουργό. Από τη
Διοικούσα ήτανε η Γενική Γραμματέας η Ειρήνη Βρέντζου και
το μέλος της Διοικούσας ο Ρομπογιαννάκης ο Δημήτρης.
Ασχολούμαστε ενεργά με τις αλλαγές στον οργανισμό της
Περιφέρειας, αλλά και στο Δήμο Σητείας, όπου έχουμε αλλαγές
στον
οργανισμό.
Προσπαθούμε
να
δείχνουμε
που
υποβαθμίζεται ο ρόλος του μηχανικού και να ζητάμε να
παίρνουμε πρώτα το ρόλο οι μηχανικοί και μετά ελλείψει
μηχανικών οι υπόλοιπες ειδικότητες.
Κάναμε ομόφωνο ψήφισμα υπέρ της αθώωσης των 12
φοιτητών που συμμετείχαν σε φοιτητικές κινητοποιήσεις.
Ειρήνη νομίζω βγήκε το δικαστήρ ιο; Έγινε; Αναβολή πήρε;
Αναβολή.
Βγάλαμε
πάλι
ψήφισμα
ομόφωνο
κατά
του
προπηλακισμού του μέλους της Διοικούσας του Αντώνη του
Κουμπενάκη στο Ειρηνοδικείο, όπου εκδώσαμε και δελτίο
τύπου για τα δύο αυτά.
Σε εκδηλώσεις είχαμε διαδοχικές συναντήσεις με τον
Περιφερειάρχη στις 31/1 ο υ , 3/2 ο υ , 7/2 ο υ , στην επιτροπή
τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου σε ημερίδες «κοινωνική και
αλληλέγγυα οικονομία» με την αναπληρώτρια Υπουργό την Κα
Αχτζιόγλου. Μετείχα εγώ προσωπικά και σε σύσκεψη με τον
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Γενικό Γραμματέα Υποδομών τον κ. Δέδε για διάφορα έργα
στην Ανατολική Κρήτη. Όπου καταφέραμε και εξασφαλίσαμε
και ένα κονδύλι της τάξης των 14 εκατομμυρίων για να κλείσει
ο δρόμος Ηράκλειο –
Ανώγεια. Διάφορες ημερίδες που
ήμασταν δεν νομίζω ότι αξίζει να τα λέμε όλα ένα – ένα.
Τα μέλη της Διοικούσας συμμετείχαν όπως είπαμε στην
ημερίδα για το ασφαλιστικό, συμμετείχανε και στο Ηράκλειο
και στο Λασίθι και είχαμε και συνάντηση με το Δήμαρχο
Ηρακλείου και με το Προεδρείο και μέλη της Διοικούσας, για
την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Προέδ ρου της ΕΜΔΥΔΑΣ
του Σαράντου του Γέμελα, με το Δήμαρχο και εκκρεμεί και
αύριο το πρωί μία συνάντηση που θα έχω εγώ μαζί του, καθώς
του δώσαμε κάποια στοιχεία εξτρά, που είχε η Ειρήνη μαζέψει
αλλά δεν τα είχε ο Δήμαρχος, τουλάχιστον έτσι μας είχε πει.
Και αύριο θα έχουμε την τελική συνάντηση, όπου ελπίζουμε ότι
θα καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα ή θέλουμε να ελπίζουμε.
Παραδώσαμε τη γάμα φάση της απογραφής του
πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού πλούτου των οικισμών του
Δήμου Μαλεβιζίου και έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε
παρουσιάσεις στους μεγάλους οικισμούς του δήμου, του έργου
αυτού της απογραφής και μετά από εισήγηση του Κώστα του
Μπάκιντα, του Αντιπροέδρου της Διοικούσας, αποφασίσαμε
μία ομάδα που είχαμε παλιά που ήτανε «ανάδειξη και
αξιοποίηση παλαιών βιομηχαν ικών κτηρίων της Ανατολικής
Κρήτης» να δώσουμε το υλικό, να το φτιάξουμε έτσι το υλικό
ούτως ώστε να το δώσουμε στο Μουσείο Καζαντζάκη για να
γίνει έκθεση φωτογραφίας στα πλαίσια του έργου που έχει
τώρα το Μουσείο Καζαντζάκη για τη χρονιά Καζαντζάκης που
έχει τίτλο: «Ταξιδεύοντας».
Παράλληλα
έχουνε
γίνει
τρεις
αιτήσεις
για
πραγματογνωμοσύνες, έχει προκαταβληθεί η αμοιβή για
τέσσερις και έχουν παραδοθεί τρεις.
Να σας πω και κάτι το οποίο έγινε αυτές τις μέρες.
Γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι σας ότι αυτές τις μ έρες ήρθε ο
Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης
και έκανε μία ομιλία το βράδυ της Δευτέρας και το πρωί της
Τρίτης είχε συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Σε αυτή
τη συνάντηση το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν είχε κληθεί, δεν
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υπήρξε καμία π ρόσκληση ούτε έγγραφη, ούτε προφορική, ούτε
με κανέναν απολύτως τρόπο. Αντιστοίχως το ίδιο έγινε και για
το Οικονομικό Επιμελητήριο και για το Εργατικό Κέντρο και
μάλιστα σας διαβάζω και άρθρο του CRETA LIVE γιατί δεν
κλήθηκαν αυτοί στη συνάντηση με Μητσοτ άκη. «Πολλοί και
διάφοροι ήταν οι φορείς που είχαν προσκληθεί και έδωσαν
παρών στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυριάκο
Μητσοτάκη
στο
Επιμελητήριο
Ηρακλείου. Ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες μου υπήρξαν
και τρεις φορείς που δεν κλήθηκαν ν α παραστούν, καθώς ήταν
εκτός της ατζέντας του Προέδρου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Ένας φορέας ήταν το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και θα
πει κανείς ότι το Εργατικό Κέντρο δεν ανήκει στο παραγωγικό
κομμάτι όπως το θεωρεί η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αλλά οι
Διοικήσεις του Τεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου
υπήρχε λόγος που δεν κληθήκαν; Δεν μπορώ να φανταστώ ότι
ο λόγος της μη πρόσκλησής τους στη συνάντηση είχε να κάνει
με το γεγονός ότι ΤΕΕ/ΤΑΚ και ΟΕ/ΤΑΚ δεν επέλεξαν τη
συνεργασία με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη συγκρότηση τ ων
διοικήσεων. Τυχαίο; Δεν νομίζω αυτό.
Ο αρθρογράφος».
Παράλληλα με πήραν κάποιοι από τη συνάντηση και μου
λένε, γιατί δεν ήρθατε; Ήταν εκεί ο Κουμπενάκης ο Αντώνης ο
συνάδελφος σας και είπε ότι είναι απαράδεκτο το ότι δεν
εμφανίστηκε ο Τεχνικό Επιμελητ ήριο. Τώρα θέλω να ελπίζω,
βέβαια δεν είναι εδώ ο Αντώνης, αλλά θέλω να ελπίζω ότι το
εννοεί αυτό από τη μεριά της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ πως δεν
μας κάλεσε κι όχι από τη μεριά τη δική μας που δεν
εμφανιστήκαμε χωρίς να έχουμε προσκληθεί. Για να μην
υπάρχουν λοιπόν διάφορες σκιές ή διάφορες παρερμηνείες ή
ότι εμείς σαν Επιμελητήριο δεν μετέχουμε σε συζητήσεις ή
μποϊκοτάρουμε
συζητήσεις
ή
το
οτιδήποτε,
ουδέποτε
προσκληθήκαμε, ουδέποτε έχει έρθει εδώ το οποιοδήποτε
έγγραφο είτε με ταχυδρομική μορφή είτε με ηλεκτρον ική είτε με
τηλέφωνο που να μας καλεί σε αυτή τη συνάντηση. Σαφώς και
αν μας καλούσανε θα πηγαίναμε θεσμικά, παρόλο αυτά όμως
δεν μπορούμε και να μην μας καλούνε και να είμαστε και
απολογούμενοι γιατί δεν πήγαμε, ε, αυτό παραπάει
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τουλάχιστον συνάδελφοι. Αυ τό παραπάει! Δεν ξέρω αν ο
Αντώνης δεν γνώριζε και θα ήθελα μία απάντηση επί του
θέματος, θα ήθελα να ξέρω, γνώριζε ότι δεν έχουμε
προσκληθεί και η σπόντα ήτανε γι’ αυτούς που αναλάβανε να
καλέσουνε; Ή δεν γνώριζε και η σπόντα πήγαινε για εμάς που
δεν ήρθαμε απρόσκλητοι;
Αυτά γίνανε συνάδελφοι συνοπτικά, αν θέλει η Ειρήνη να
προσθέσει κάτι ή ο Κώστας ή κάποιο άλλο μέλος της
Διοικούσας, σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Πρόεδρο της Διοικούσας. Υπάρχει μέλος να…, ναι μα εννο ώ να
συμπληρώσει ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας, ναι. Η
συνάδελφος η Ειρήνη Βρέντζου.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:
Αν και σήμερα είναι μια τύπου ειδική
συνεδρίαση όπου θα έχουμε την εκλογική διαδικασία, με βάση
την μέχρι τώρα ενημέρωση, θα ήθελα να πω ότι αυτή την
περίοδο έχουμε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που…, πάρα
πολύ σοβαρά θέματα που μας απασχολο ύν. Αυτό φάνηκε
καταρχήν και από τη συζήτηση που έγινε για το ασφαλιστικό
με τον Πετρόπουλο που ήρθε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση,
όπου θέλω να πω ότι καταθέσαμε ένα υπόμνημα πολύ
αναλυτικό σε συνεργασία και με τη μόνιμη επιτροπή και την
ομάδα που είχε ασχοληθεί με το ασφαλιστικό και επειδή
προέκυψαν και διάφορα θέματα προς διευκρίνιση μέσα από
όλη αυτή την εκδήλωση, αυτό που ήδη έχουμε αποφασίσει,
έχει γίνει μία πρώτη κουβέντα στη Διοικούσα είναι να πάρουμε
κι άλλες ερωτήσεις, να ζητήσουμε διευκρινιστικά και να γίνει
και μια Αντιπροσωπεία με θέμα το ασφαλιστικό, έτσι ώστε να
μπορούμε αυτό το ζήτημα που σίγουρα θα μας απασχολεί από
εδώ και μετά, όσο μπορούμε να παρέμβουμε και να
διευκρινίσουμε, αλλά και να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε
θέματα τα οποία μας αφορούν.
Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που τέθηκε είναι οι
ιδιαιτερότητες των – που τέθηκε από εμάς – είναι οι
ιδιαιτερότητες των μηχανικών οι οποίες παραμένουν, δηλαδή
από τη μια έχουμε τον ΕΦΚΑ που είναι για όλους, από την
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άλλη όλα τα άλλα τα οποία κουβαλάμε, οι αναδρομικές
αυξήσεις, οι ασφαλιστικές που απαιτούνται, το παραπάνω 7+4
το δικό μας που πληρώνουμε το Επικουρικό κ.τ.λ. παραμένει,
και όπου εκεί η απάντηση ήτανε ό τι εμείς δώσαμε τον ΕΦΚΑ,
δημιουργήσαμε τον ΕΦΚΑ, αλλά οτιδήποτε ισχύει παραμένει
σε ισχύ για τον κάθε κλάδο. Στην ουσία δηλαδή δεν μιλάμε για
ενοποίηση συνολική και βέβαια εμείς πήραμε όλα τα αρνητικά
κρατώντας επίσης όλα τα δικά μας αρνητικά. Σε αυτό λοι πόν
επειδή πήραμε ακριβώς αυτή την απάντηση, ούτως ή άλλως
πρέπει να επανέλθουμε και όπως λέει θα πρέπει να γίνει και
έχουμε στο μυαλό μας να γίνει και μια Αντιπροσωπεία με θέμα
το ασφαλιστικό που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα στο οπο ίο επίσης νομίζω θα
μας απασχολήσει από εδώ και μετά και που πήρε ομόφωνη
απόφαση η Διοικούσα, είναι τα θέματα των οργανισμών των
εσωτερικής λειτουργίας. Ίσως φαντάζουνε λίγο αδιάφορα για
τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά δεν είναι, διότι στην
ουσία η θέση του μηχανικού καθορίζεται από τη θέση του στο
δημόσιο. Κι αν υποβαθμίζεται διαρκώς η θέση του στο
δημόσιο, τότε σίγουρα υποβαθμίζεται και ιδιωτικά και με
μισθωτή εργασία και με οτιδήποτε. Και εδώ επειδή αυτό το
διάστημα θα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα, διότι πρέπει να
κλείσουνε όλοι οι οργανισμοί και έχουμε ήδη κάποια σχέδια και
στα Υπουργεία αλλά και εδώ τοπικά σε δήμους και στην
Περιφέρεια. Αρκεί να σας πω ότι στο Δήμο Σητείας για
παράδειγμα έχουν βάλει στη θέση του Διευθυντή να μπορεί να
είναι – Τεχνικών Υπ ηρεσιών – να μπορεί να είναι ΤΕ
Γεωργικών Μηχανημάτων.
Αυτό λοιπόν σίγουρα θα έρθει, σίγουρα θα μας
απασχολήσει το επόμενο διάστημα και θα το βρούμε μπροστά
μας.
Τώρα επίσης υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και τρέχοντα
αλλά και διάφορα ζητήματα που θα δούμε μ ε τους καταλόγους,
με τη συμμετοχή μας, με τις πραγματογνωμοσύνες, με
ημερίδες, με διάφορα ζητήματα τα οποία θα τα δούμε
αναλυτικά και στο πρόγραμμα δράσης το οποίο θα έρθει προς
ψήφιση γι’ αυτό και δεν θέλω να κάνω καμία ιδιαίτερη
αναφορά. Αλλά θα ήθελα ε πίσης προς ενημέρωση της
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Αντιπροσωπείας να πω, αν και ήδη κάπου ίσως να έχετε
ακούσει για το θέμα της δίωξης του συναδέλφου του Σαράντου
που είναι και μέλος της Αντιπροσωπείας, αλλά με την ιδιότητά
του ως Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης και με τη
συμμετοχή του στο ΔΣ της ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ . Δεν έχουμε εκδώσει
ακόμα ανακοίνωση διότι κάνουμε κάποιες επαφές, υποτίθεται
ότι δεν ήταν ενημερωμένος ο δήμος, τέλος πάντων δεν το
ήξερε το θέμα, ο Δήμαρχος και η πολιτική ας πούμε ηγεσία,
αλλά σίγουρα θεωρώ ότι το θέμα α υτό θα μας απασχολήσει,
γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, δηλαδή θεωρούμε ότι
πραγματικά θίγεται αυτή τη στιγμή ο θεσμός, δεν είναι
προσωπικό δηλαδή το ζήτημα, αλλά μιλάμε για μία δίωξη η
οποία αφορά τον Πρόεδρο των Μηχανικών της Ανατολικής
Κρήτης του δημοσίου και αφορά συνδικαλιστικές και
δημοκρατικές ελευθερίες. Και σίγουρα είναι ένα θέμα που θα
το ξαναδούμε μπροστά μας.
Αυτά ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία ευχαριστ ούμε τη
συνάδελφο την Ειρήνη Βρέντζου. Υπάρχουν ερωτήσεις
διευκρινιστικές όμως ε; Το επισημαίνω, στους προλαλήσαντες;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Γιατί Πρόεδρε μόνο διευκρινιστικές; Κάτι άλλο
δεν μπορούμε στον Πρόεδρο γι’ αυτά που είπε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι
αυτό
εννοώ,
διευκρινιστικές στους ομιλήσαντες, όχι όμως τοποθέτηση,
ερωτήσεις. Υπάρχει συνάδελφος; Ο συνάδελφος Κασαπάκης ο
Γιάννης, σε ποιον απευθύνεται;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στον Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και ο συνάδελφος Χωραφάς.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ακούσαμε για ψήφισμα για τους 12 φοιτητές.
Ψήφισμα για τον καθηγητή της Παντείου και τ ον ξυλοδαρμό
του σε παρατήρηση για τη ρύπανση του χώρου έγινε; Κι αν όχι
γιατί;

σελίδα 15

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος ο Χωραφάς θα
κάνει την ερώτηση που να απαντηθεί συνολικά;
ΧΩΡΑΦΑΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι, καλή θητεία σε αυτή την
τριετία τώρα που μπαίνο υμε στα θέματα και στη συζήτηση.
Το ένα που ήθελα να σχολιαστεί από τον Πρόεδρο είναι
το ζήτημα της εκπροσώπησης του ΣΥΠΟΘΑ για το οποίο έχει
κατατεθεί και σχετικό, εντάξει να το πούμε απόψε μιας και έχω
γνώση ας πούμε του θέματος και θα ήθελα τις απόψεις σας.
Και το δεύτερο…, α, σχετικά με την παρατήρηση που έγινε
στην αρχή Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι κακώς είπες
απορρίπτεται. Δηλαδή στην πρόσκληση μέσα, αυτό που
ανέφερε ο Κασαπάκης, από τη στιγμή που γίνεται ενημέρωση
υπάρχει και έλεγχος με ερωτήσεις – επερωτήσεις. Αν δεν
γινόταν ενημέρωση δεν γινότανε μετά ερωτήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ.
Συνάδελφε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Στο συνάδελφο Κασαπάκη.
Αρμοδιότητα μας είναι Ανατολική Κρήτη.
Στο συνάδελφο Χωραφά. Όσον αφορά το Σ ΥΠΟΘΑ είναι
θέμα για αύριο, πρώτον είναι απαράδεκτο το ότι μία παράταξη
έστειλε
στο
Γενικό
Γραμματέα
Αποκεντρωμένης
στην
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
Κρήτης,
έστειλε
έγγραφο,
απαράδεκτο. Απαράδεκτο! Να το συζητήσουμε όμως και αύριο.
Δεύτερον, είχαμε πάρει κι όσ οι ήτανε στην προηγούμενη
Διοικούσα το θυμούνται και προφανώς τα δικά σας στελέχη και
θα έπρεπε να σας έχουν ενημερώσει, ότι μέχρι να λυθεί με
νομοθετική ρύθμιση ή με την οποιαδήποτε Υπουργική
Απόφαση, δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο Προεδρικό Διάταγμα τι
θα βγάλουν τέλος πάντων, το θέμα της ηλεκτρονικής
κλήρωσης, ποιος την κάνει, πού την κάνει, πώς την κάνει, γιατί
την κάνει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο γιατί υπάρχουν κάποια
θέματα, τα οποία μπορεί να σας τα ενημερώσει καλύτερα και η
Ειρήνη αλλά και ο Χαμηλοθώρης ο Κωστής που ήτανε αυτοί
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που είχαν δουλέψει το θέμα στην προηγούμενη σύνθεση της
Διοικούσας. Είχαμε πει ότι μέχρι τότε, μέχρι να λυθεί το
συγκεκριμένο πρόβλημα, το Τεχνικό Επιμελητήριο θα ορίζει,
θα ορίζει τους εκπροσώπους του γιατί είναι εκπρόσωποι του.
Και εκτός αυτού είχαμε πει ότι γενικότερα διαφωνούσαμε με το
θέμα της κλήρωσης και τα συναφή, παρόλα αυτά είπαμε ότι
μέχρι να λυθεί το ζήτημα με κάποια απόφαση για το ποιος
διενεργεί την κλήρωση, γιατί είναι εντελώς ασαφές το
συγκεκριμένο σημείο, μέχρι να λυ θεί, θα ορίζουμε τους
εκπροσώπους.
Επειδή
λοιπόν
είχαμε
τρεις
εκπροσώπους
ανά
συμβούλιο, επειδή λοιπόν είχαμε τρεις εκπροσώπους ανά
συμβούλιο και επειδή δεν μπορεί να ορίζεται ο ίδιος
εκπρόσωπος εσαεί, είπαμε ότι δεν θα ορίσουμε αναπληρωτές
και θα τους πάμε αφού ανά 6μηνο πρέπει να αλλάξουνε, θα
τους πάμε ανά εξάμηνο κυκλικά. Δηλαδή έξι μήνες τώρα θα
είναι ο Τσιχλής, μετά έξι μήνες θα είναι ο…, είχαμε πει ή
είχαμε πει θα το δούμε μετά από έξι μήνες; Είχαμε πει ότι θα
το δούμε μετά από έξι μήνες. Δεν το θυμάμαι, είχαμε πει ότι
μετά από έξι μήνες νομίζω ότι είχαμε πει ότι θα το δούμε μετά
από έξι μήνες γιατί είπαμε να ζητήσουμε να μας
ξακανακάνουνε και αιτήσεις για να εμπλουτίσουμε να
μπορέσουμε
να
κάνουμε,
να
βάζουμε
τακτικό
και
αναπληρωματικό. Όμως με τη λο γική για να μην χάνουμε
εκπροσώπους ή και αν δεν μας κάνει άλλος τέτοιο τι θα
κάνουμε; Δεν θα μπορέσουμε να ορίσουμε μετά από έξι μήνες
εκπρόσωπο; Δεν θα μπορέσουμε να ορίσουμε;
Με αυτή λοιπόν τη λογική είπαμε ότι θα ορίσουμε μόνο
τους τακτικούς, μόνο τους δύο τακτικούς και ορίσαμε τους δύο
τακτικούς και τους ορίσαμε ως Διοικούσα Επιτροπή, γιατί
όπως ξαναείπα το θέμα με την κλήρωση δεν έχει κλείσει και
μην βλέπετε τους παλιούς νόμους δεν έχει καμία σχέση, έχουν
κλείσει αυτά τα κομμάτια. Τ ην κλήρωση τη διενεργεί το Τεχνικό
Επιμελητήριο. Και επειδή μάλλον θα πρέπει οι κληρώσεις να
γίνονται στο Κεντρικό, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει, γι’ αυτό
σας λέω είναι κάτι το οποίο δεν έχει κλείσει, πήραμε την
απόφαση ως Διοικούσα να ορίσουμε τώρα κάθε φο ρά έναν
τακτικό μόνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε για
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1,5 χρόνο τη λειτουργία των ΣΥΠΟΘΑ, εφόσον έχουμε τρεις
και τρεις τακτικούς, τρεις Ηράκλειο, τρεις Λασίθι, να
μπορέσουμε να καλύψουμε για 1,5 χρόνο τη λειτουργία των
ΣΥΠΟΘΑ και να έχουμε μέσα σε αυτό τον 1,5 χρόνο το
περιθώριο και να βρούμε καινούριους εκπροσώπους,
ξαναβγάζοντας την προκήρυξη, και να ελπίζουμε ότι θα έχει
λυθεί το ζήτημα με την κλήρωση. Άρα να μην υπάρχει
πρόβλημα περαιτέρω.
Παρόλα αυτά όμως η διαδικασία που ακολουθήθηκε από
την ΔΚΜ να κάνει έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση το
ξαναλέω ότι είναι απαράδεκτη, δεν το έχει κάνει καμία
παράταξη στο παρελθόν, οτιδήποτε γίνει στο Επιμελητήριο
κλείνει στο Επιμελητήριο και δεν χρειαζόμαστε ούτε
μπαμπούλες, ούτε νταήδες, ούτε νταντάδε ς.
Αυτό είχα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι και από τις δύο
πλευρές, απαντήθηκε…, και από τις δύο πλευρές να
προχωρήσει η διαδικασία εννοώ. Το θέμα της ημερήσιας
διάταξης που αφορά την ενημέρωση από τη Διοικούσα
Επιτροπή θεωρείται περαιωμένο …
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δεν θα έχουμε τοποθετήσεις Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τοποθετήσεις, μόνο διευκρινίσεις.

Δεν

προβλέπονται

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι η διαδικασία
είναι ενημέρωση της Διοικούσας Επιτροπής, δεν είναι
εισήγηση, είναι ενημέρωση. Κάνετε ερωτήσεις διευκρινιστικές
ευχαρίστως, ευχαρίστ ως, διευκρινίσεις, ρωτήστε. Σ υνάδελφε
να το ακούσουμε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
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Στη διαδικασία μόνο, στη

ΧΑΤΖΑΚΗ: Πιστεύω ότι πρέπει να δεί χνετε λίγο σεβασμό, εγώ
δεν κατάλαβα το θέμα.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητό Προεδρείο, νομίζω
ότι θα πρέπει να δίνετε τη δυνατότητα μετά τις τοποθετήσεις
και τις ερωτήσεις που γίνονται στην παρουσίαση της
Διοικούσας να γίνονται και τοποθετήσεις από συναδέλφους.
Δηλαδή για παράδειγμα εγώ ήθελα να πω κάτι και δεν μπορώ
να το πω με μορφή ερωτήσεως, πρέπει να το πω με μια μορφή
τοποθέτησης. Δεν είναι κακό, καμία φορά και σε σχέση με τον
κανονισμό
το να είμαστε υπέρ του πλουραλισμού και να
ειπωθεί κάτι π ερισσότερο καλό είναι αυτό. Μην κολλάμε σε
κάποια τυπικά πράγματα Πρόεδρε, δηλαδή όποιος συνάδελφος
θέλει να πει μια γνώμη για ένα λεπτό, για μισό λεπτό να την
πει, δεν είναι κακό.
Εγώ λοιπόν το ζητώ αυτό από το Προεδρείο και θα ήθελα
και εγώ να κάνω μία πολύ μικρή, σύντομη επεξήγηση για ένα
θέμα, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε ναι, στη διαδικασία
όμως.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στη διαδικασία.
Είθισται στην πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας να
κάνουμε κάποιες σαν προγραμματικές δηλώσεις, μέχρι τώρα
δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο ότι απαγορεύονται οι
τοποθετήσεις. Προηγουμένως τότε γιατί με ρωτήσατε ερώτηση
κι όχι τοποθέτηση; Να ξέρουμε, αλλιώς να μην ερχόμαστε εδώ
πέρα, δηλαδή απαγορεύονται οι τοποθετήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ποιο είναι συνάδελφε;

Το διαδικαστικό ερώτημα

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Το διαδικαστικό ότι δεν επιτρέπονται
τοποθετήσεις; Αυτό είναι, από πότε; Και πόθεν πώς;
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ΧΑΤΖΑΚΗ: Μα τι ερχόμαστε εδώ να κάνουμε; Τοποθετείται ο
Πρόεδρος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει άλλο διαδικαστικό
ερώτημα;
Διαδικαστικό
θέμα;
Επειδή
έγινε
επίκληση
δημοκρατίας και περισσεύει φαντάζομαι σε αυτή την αίθουσα ,
γι’ αυτό είμαστε εδώ, τρίλεπτες ερωτήσεις, τρίλεπτες
τοποθετήσεις, τρίλεπτες, κατάλογος. Ποιοι θέλουν να
τοποθετηθούν; Αγαπάκης, άλλος συνάδελφος; Χατζάκη , ναι,
άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα; Όχι, έκλεισε ο κατάλογος
πάμε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλεις συνάδελφε; Έκλεισε
ο κατάλογος, ωραία.
Ο συνάδελφος ο Αγαπάκης, παρακαλώ τον κ. Αγαπάκη
το συνάδελφο στο βήμα, τρία λεπτά όμως, όχι, όχ ι.
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε και θεωρώ ότι είναι χρήσιμο
να γίνεται αυτό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.
Ήθελα να απευθυνθώ λίγο στον Πρόεδρο της Διοικούσας,
τα είπα βέβαια και κατ’ ιδίαν, να κάνω μία τοποθέτηση σε
σχέση με τη συνάντηση των Επιμελητηρ ίων και των διαφόρων
φορέων και επιστημονικών οργανώσεων που έγινε προχθές το
πρωί, χωρίς βέβαια να προσδοκώ το ρόλο του εκπροσώπου ή
του…, επειδή έτυχε να παρίσταμαι σε αυτή τη διαδικασία.
Πρόεδρε δεν υπάρχει καμία, κατά την άποψή μου, καμία
σχέση με τα εκλογικά του ΤΕΕ, κατά την άποψή μου. Κατά
δεύτερο λόγο ήταν τόσο ανοιχτή αυτή η διαδικασία που
μίλησαν κάπου 25 φορείς είτε προσκλήθηκαν είτε δεν
προσκλήθηκαν δεν ξέρω ακριβώς αν έγινε η διαδικασία
προσκλήσεων, πιθανόν υπήρχε και κάποιο ζήτημα έτσι που θα
έπρεπε διαδικαστικά να ήταν καλύτερο, αλλά τοποθετήθηκαν
Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, έτυχε να είναι εκεί
πέρα να είναι και 2 -3 συνάδελφοι από το Τεχνικό
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Επιμελητήριο. Εγώ παράδειγμα ανέπτυξα ένα θέμα για τον
ΒΟΑΚ και πολλοί άλλοι.
Άρα δεν θεωρώ, όποιος παρίσταντο και ήθελε να μιλήσει,
μίλησε. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία σκοπιμότητα, δεν θεωρώ
ότι υπήρχε καμία σχέση με εκλογικά του ΤΕΕ και επομένως…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ: Διαδικαστικά μπορεί εκεί να υπάρχει ένα ζήτημα,
γιατί δεν καλέσανε και τους άλλους έτσι; Ήταν ανοιχτή
διαδικασία πέρα για πέρα. Να σας πω και εμένα δεν με κάλεσε
κανένας και πήγα και μίλησα κιόλας, δηλαδή δεν είναι
πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, ανοιχτή διαδικασία για φορείς, έτσι
κατάλαβα εγώ και έτσι είδα κι όποιος πήγε μ πόρεσε να
μιλήσει. Δεν υπάρχει καμία σχέση κατά τη γνώμη μου με
εκλογικά ΤΕΕ. Ας τα ξεπεράσομε συνάδελφοι αυτά και ας
δούμε μπροστά.
Ευχαριστώ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστώ το συνάδελφο
τον Αγαπάκη που σεβάστηκε το χρονικό όριο και τη
διαδικασία.
Η συναδέλφισσα η Χατζάκη Μαρία.
ΧΑΤΖΑΚΗ: Μιλάω δυνατά θα με ακούτε συνάδελφοι.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΧΑΤΖΑΚΗ: Απευθύνεται ο Πρόεδρος λέει ένα θέμα χωρίς να
αναλύσει τι θέμα είναι, λες και απευθύνεται λέει ας πούμε για
το ΣΥΠΟΘΑ τάδε. Ας κάνει τον κόπο κάποιος να αναλύσει να
καταλαβαίνουμε τι θέμα λέει, γιατί δεν είμαστε όλοι παρόντες
στις συνεδριάσεις της Διοικούσας. Πρώτον.
Δεύτερον, για το συγκεκριμένο θέμα του ΣΥΠΟΘΑ χωρίς
να κατάλαβα, όλοι που είναι μέλη σε μία επιτροπή είτε είναι
ΣΥΠΟΘΑ είτε είναι κάποια άλλη, έχουν αναπληρωτή. Τώρα
γιατί εμείς έχουμε το βίτσιο να κατεβάζουμε έναν και να μην
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του δίνουμε αναπληρωτή για να μην γίνονται
συνεδριάσεις του ΣΥΠΟΘΑ απαντήστε μου.

ποτέ

οι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστώ τη συναδέλφισσα
Χατζάκη για την οικονομία του λόγου της.
Η συνάδελφος η Μαράκη.
ΜΑΡΑΚΗ: Πρώτη φορά στην Αντιπροσωπεία θα μιλήσω, αλλά
πήρα το θάρρος να μιλήσω για ποιο λόγο; Για να ξεκαθαρίσω
ένα ζήτημα που τέθηκε στη δεύτερη συνεδρίαση της
Διοικούσας ή στην πρώτη νομίζω, όχ ι στη δεύτερη ήτανε,
σχετικά με το θέμα του Πετρόπουλου. Σχετικά με τη συνάντηση
που επρόκειτο να γίνει κεκλεισμένων των θυρών στο Εργατικό
Κέντρο. Λοιπόν εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω αυτή η
ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε είπε ο κ. Χαρωνίτης ότι
πάρθηκε ομόφωνη απόφαση και μάλιστα το έχει ανακοινώσει
και στα πρακτικά, σχετικά με τα δύο άτομα που επιλέχτηκαν
από
τη
Διοικούσα
να
εκπροσωπήσουν
το
Τεχνικό
Επιμελητήριο. Λοιπόν εγώ δεν αντιλήφθηκα σαν μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής ότι υπήρχε απόφαση ομόφωνη.
Εδώ το βράδυ 2:00 η ώρα περίπου τη νύχτα τελειώσαμε
και σαν τελευταίο θέμα ο κ. Χαρωνίτης είπε, παιδιά
αποφασίστηκε να πάει επειδή εγώ θα λείπω, η κα Βρέντζου
και ο κ. Ρομπογιαννάκης, συγκεκριμένα ο κ. Ρομπογιαννάκης
απάντησε, με βολεύει είναι το σπίτι μου δί πλα. Λοιπόν, δεν
τοποθετήθηκε κανένας, δεν ζητήθηκε τοποθέτηση από κανέναν
και προχωρήσαμε έτσι. Αυτό δεν λέγεται ομόφωνη απόφαση,
απλούστατα λέγεται ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με
ένα θέμα που αφορά το εργασιακό, το ασφαλιστικό κ.τ.λ.
Αυτό ήθελα να ξέρετε όλοι της Αντιπροσωπείας, διότι
μετά βγήκε στον τύπο ότι πάρθηκε απόφαση ομόφωνη. Δεν
πάρθηκε απόφαση ομόφωνη, εγώ δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο,
τώρα τι να σας πω; Να κάνω τόσο μεγάλο λάθος; Παράξενο
μου φαίνεται, το δήλωσα και δημοσίως και το λέω κα ι σε εσάς
εδώ μπροστά σας. Απόφαση δεν πάρθηκε από τη Διοικούσα
παρά μόνο από τον Πρόεδρο. Αυτό έχω να πω και ας με
διορθώσει ο κ. Χαρωνίτης αν θέλει.
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Ευχαριστούμε

ΜΑΡΑΚΗ: Σχετικά με το…, α ναι, ήθελα απλά να προσθέσω
σε αυτό που είπε ο κ. Αγαπάκης, ότι δεν τίθεται θέμα
προσωπικό όσον αφορά το Τεχνικό Επιμελητήριο και τις
εκλογές, τα παραταξιακά κ.τ.λ., διότι ξέρω πολύ καλά ότι δεν
καλέστηκε ούτε ο ξενοδοχειακός σύλλογος, ο σύλλογος
ξενοδόχων που τέλος πάντων θεωρώ ότι υποστηρίζεται, ε,
πώς δεν υπάρχει; Υπάρχει, υπάρχει, ούτε και ο σύλλογος
βιομηχάνων αν θέλετε να ξέρετε ούτε αυτός υπάρχει; Εντάξει
εγώ μια φορά πήγα και αν ερχόταν και ο κ. Τσίπρας πάλι θα
πήγαινα. Στον κ. Πετρόπουλο πήγα και έκανα και ερωτήσεις, τι
να πω; Έχει να κάνει λοιπόν με το θέμα ΤΕΕ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
συνάδελφοι.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Δεν

γίνεται

διάλογος

ΜΑΡΑΚΗ: Δεν σας άκουσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
διάλογος.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Δεν

γίνεται

συνάδελφοι

ΜΑΡΑΚΗ: Πάλι δεν σας άκουσα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
συνάδελφος…

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Έχει

τελειώσει

η

ΜΑΡΑΚΗ: Έκανα πολλές ερωτήσεις ξεκάθαρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μπάκιντας.

…Ο συνάδελφος ο Κώστας

ΜΑΡΑΚΗ: Μα θα μπορούσατε κι εσείς στον κ Μητσοτάκη
αντιστοίχως. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Χωραφάς.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Σχετικά με δύο θέματα θέλω να τοποθετηθώ
συνάδελφοι, το ένα είναι αυτό που διάβασα σχετικά με τη
δραστηριότητα της Διοικούσας, θέλω να πω μπράβο σε όλους
αυτούς που ασχολήθηκαν με το ζήτημα των γεωχωρικών
δεδομένων. Είναι μία πολύ σπουδαία υπόθεση, δεν ξέρω
πόσοι
συνάδελφοι
έχετε
καταλάβει
πόσο
σημαντικό
αποτέλεσμα αναμένεται από αυτή τη δράση την οποία έχει
αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΑΚ και το έχουν πάρει πάνω τους και οι
συγκεκριμένοι άνθρωποι, αλλά το ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι μπροστά. Θα
είναι ένα μεγάλο όπλο ή μάλλον εργαλείο δουλειάς για όλους
τους συναδέλφους, να καταφέρει το αποτέλεσμα που ζητά η
ομάδα και να λάβουμε, γιατί αυτό στο τέλος φαντάζομαι ότι θα
δοθεί σε όλους τους συναδέλφους, σε αρχεία επεξεργάσιμα
DW G την πληροφορία όλων των θεσμικών γραμμών που
υπάρχουν στην Κρήτη. Αυτό δεν ξέρω αν έχει γίνει πουθενά σε
άλλη περιφέρεια της Ελλάδας, μπράβο σε εσάς που
ασχολείστε, καλή συνέχεια για να έχουμε ένα αποτέλεσμα που
θα βοηθήσει όλους στην καθημερινότητα τους.
Πάμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό διαδικαστικό ζήτημα που
έθιξα πριν με την ερώτησή μου. Δεν νομίζω ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ
έχει ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν τέτοιο σφάλμα. Επειδή εδώ
από όλες τις παρατάξεις υπάρχουν και πολλοί δημόσιοι
υπάλληλοι που γνωρίζουν από υπηρεσίες επι τροπές και
συμβούλια, θα ήθελα να βγει ένας και να μας πει αν ποτέ
στάλθηκε από φορέα εκπρόσωπος χωρίς αναπληρωτή. Δεν
υπάρχει αυτό στη διαδικασία πουθενά εκτός και αν πραγματικά
η υπηρεσία ή ο φορέας έχει μόνο έναν. Πρέπει να είναι
κοσμοϊστορικό γεγονός γ ια τα Επιμελητήρια και πιστεύω και
για το ΤΕΕ/ΤΑΚ. Αλλά όποιος γνωρίζει το αντίθετο βεβαίως να
μας το δείξει με στοιχε ία παρακαλώ.
Άρα ντε φάκτο έγινε ένα σοβαρό ολίσθημα σε αυτή τη
διαδικασία και στο έγγραφό μας μέσα λέμε ότι θεωρούμε ότι
έγινε εκ παραδρομής και θέλουμε να το πιστεύουμε και
ζητούμε να διορθωθεί. Γι’ αυτό άλλωστε και σχετικά με το
Γενικό Γραμματέα που ανέφερε ο Πρόεδρος δεν εστάλη προς
για ενέργειες, αλλά απλά για κοινοποίηση.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Επικαλούμαι την εμπειρία
σου στο Προεδρείο να βοηθήσεις το Προεδρείο να τηρήσεις τη
διαδικασία, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως αν
αποσταλεί αύριο σε όλους τους συναδέλφους η επιστολή όπου
αναφέρεται πλήρως η νομοθεσία, την οποία ο Πρόεδρος και τα
μέλη τη γνωρίζουν γιατί την έχουν εφαρμόσει πολλάκις η
οποία είναι, θα σας την πω με δυο κουβέντες και μπορείτε να
δείτε κι αν έχω το παραμικρό λάθος μες στο κείμενο να μου το
πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφε
Χωραφά
τελείωσες; Ευχαριστώ, ο κ. Κ ώστας Μπάκιντας συνάδελφε.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Ότι ο πίνακας αποστέλλεται στην υπηρεσία για την
κλήρωση εκτός αν κάποιοι από τον πίνακα απορριφτούν, τόσο
απλό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πολύ.

Συνάδελφε ευχαριστώ πάρα

ΧΩΡΑΦΑΣ: Παρακαλώ να σταλεί, κι εγώ, κι εγ ώ ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπάκιντας.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ο

συνάδελφος

Κώστας

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πολύ σύντομα, καλησπέρα και καλή θητεία.
Πρώτη φορά στο θέμα ερωτήσεις επερωτήσεις στη
Διοικούσα θέλουμε να αναλύσουμε, να τοποθετηθούν τα μέλη
της Αντιπροσωπείας για όλα τα θέ ματα του διαστήματος
αυτού. εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να καθόμαστε να
συζητάμε επί ώρες για τα θέματα αυτά, όπως και στη
Διοικούσα το κάνουμε. Και στη Διοικούσα είναι καλεσμένοι
όλοι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων και μπορεί να
παρευρεθεί όποιος θέλει.
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Τώρα
να
πω
λίγο
πιο
συγκεκριμένα
και
στη
συναδέλφισσα τη Χατζάκη ότι εκπρόσωποι, εκπροσώπους το
Επιμελητήριο ορίζει κάθε βδομάδα πάρα πολλούς. Για κάποιο
λόγο κάτι πείραξε ορισμένους συναδέλφους για το ΣΥΠΟΘΑ
και έγινε θέμα. Τόσα χρόνια, θα μιλήσω εγώ για τ ην παράταξη
μου, βρισκόμασταν στην αντιπολίτευση στο Επιμελητήριο και
ενώ πολλές φορές παρατηρούσαμε στα όργανα αυτά και εδώ
από αυτό το βήμα κι εγώ προσωπικά ότι δεν ακολουθούνταν η
διαδικασία, δεν τηρούνταν το θεσμικό πλαίσιο, πολλές φορές
μάλιστα έχομε καταγγείλει και για τα πρακτικά, ότι άλλα λέγαμε
στη Διοικούσα, άλλα γραφόταν.
Παρόλα αυτά δεν στείλαμε ποτέ τέτοιου είδους έγγραφα
προς εκεί που ορίζει το Επιμελητήριο εκπροσώπους επειδή
ήμασταν αντιπολίτευση και δεν μας άρεσε ο εκπρόσωπος που
έστελνε το Επιμελητήριο έτσι; Τώρα να κλείσουμε σε αυτό θα
πω μόνο ότι επί κάποια χρόνια με έστελνε το Επιμελητήριο
εκπρόσωπο σε μία επιτροπή διαιτησίας για τις μισθώσεις.
Μεταξύ τριών που πήγαιναν εγώ ποτέ δεν έχω κληρωθεί και
τυχαίνει και κληρώνεται πάντα ο ίδιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Αντιπρόεδρε.

Ένα

λεπτό

συνάδελφε

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Δεν θα πω τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο Πρόεδρος της Διοικούσας
αν θέλει βέβαια, σύντομα όμως, πέντε λεπτά, τεθήκανε αρκετά
θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Καταρχάς όπως μο υ είπε ο
Αντώνης μόλις ήρθε, ο Αντώνης ήξερε ότι είχαμε προσκληθεί.
Όχι Αντώνη δεν είχαμε προσκληθεί, ούτε τηλεφωνικώς, ούτε με
κανένα άλλο τρόπο. Το θέμα αυτό θεωρείται λήξαν, εγώ ποτέ
μου δεν το έλαβα, είπα, διάβασα, σας διάβασα ακριβώς τι
έγραψαν τα Μέσ α, ποτέ μου δεν το έβαλα ότι δεν
προσκληθήκαμε λόγω του ότι δεν συνεργαστήκαμε. Απλά η
ερώτηση μου ήτανε και αυτό είπα, ότι επειδή ο Αντώνης έμαθα
ότι είπε στη συνάντηση αυτή ότι γιατί δεν είναι το Τεχνικό
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Επιμελητήριο εδώ, γιατί λείπει, ήθελα να διευκρινί σει, εάν το
γιατί λείπει πήγαινε προς αυτούς που δεν μας καλέσανε ή σε
εμάς που δεν ήρθαμε απρόσκλητοι, αυτό και τίποτα άλλο και
κλείνει το θέμα εκεί, γιατί το ανέφερε και ο Γιώργος.
Όσον αφορά το κομμάτι που είπε η Φανή. Φανή για να
σου ξαναθυμίσω τη διαδικασία, εκτός του ότι να σου θυμίσω
ότι σε όλη τη διαδικασία παρενέβαινες, εκτός λοιπόν ότι να
σου θυμίσω ότι σε όλη τη διαδικασία παρενέβαινες, ήταν η
μόνη διαδικασία στην οποία δεν παρενέβης, δεν έχει να κάνει
όμως το αν άντεχες ή δεν άντεχες Φανή, έχει να κάνει
καθαρά…, εγώ έβαλα το θέμα…, το θέμα όταν εισάγεται ένα
θέμα στη Διοικούσα είναι πάντοτε θέμα προς συζήτηση. Δεν
μίλησε κανείς, δεν είπε κανείς τίποτα αντίθετο σε αυτό που
πρότεινα και τεκμαίρεται ξαναλέω, εφόσον είναι… Φανή πολύ
απλά, εφόσον είναι στην ημερήσια διάταξη της Διοικούσας
είναι θέμα προς συζήτηση.
ΜΑΡΑΚΗ: Δεν υπάρχει στην ημερησία διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παρακαλώ.

Συναδέλφισσα Μαράκη σε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, ήτανε
θέμα προς συζήτηση έτσι; Εφόσον λοιπόν κανείς δεν έβγαλε
αντίθετη άποψη, κανείς δεν είπε το αντίθετο, κανείς δεν είπε
το παραμικρό, τεκμαίρεται η ομοφωνία. Αυτή είναι η λειτουργία
της Διοικούσας τώρα όποιος θέλει την καταλαβαίνει, όποιος
θέλει δεν την καταλαβαίνει. Όποιοι είναι μέλη της Διοικούσας
στα παρελθόντα χρόνια γνωρίζουνε πολύ καλά τις διαδικασίες
δεν χρειάζεται να απολογούμαι και γι’ αυτό.
Όσον αφορά τώρα το θέμα που είπε ο συνάδελφος ο
Χωραφάς, ότι είναι πρωτοφανές ότι δεν έχουμε αναπληρωτή.
Να σας πω ότι και στη Σητεία που μας ζητήσανε για τις
επιτροπές ετοιμορρόπων δύο αρχιτέκτονες, ένας αρχιτέκτονας
έκανε για την ακρίβεια ένας αρχιτέκτονας είναι ενεργός στη
Σητεία, ενεργός έτσι; Και ορίσαμε μόνο τακτικό. Άρα λοιπόν
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δεν είναι τέτοιο και εξήγησα με ποια λογική μπήκε μόνο
τακτικός. Εάν μέσα σε δύο μήνες μέσα σε ένα μήνα έχουμε
παραπάνω εκπροσώπους, γιατί δυστυχώς συνάδελφοι δεν
μετέχουν, δεν μετέχουν δεν μπορούμε να πάμε να τον
πιάσουμε το συνάδελφο από το χεράκι να τον κατεβάσουμε να
του πούμε θα πας στην επιτροπή, δεν μπορούμε ρε παιδιά τι
να κάνουμε τώρα; Εφόσον λοιπόν δεν μετέχουν οι συνάδελφοι
προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε για ενάμιση χρόνο αυτή τη
διαδικασία. Εάν όμως και αυτό είναι κάτι το οποίο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Πρόεδρε.

Ενάμιση

λεπτό

ακόμα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Και αυτό είναι κάτι το οποίο το
είπαμε και στη Διοικούσα μέσα εκείνο το βράδυ. Εάν επειδή
ακριβώς την έχουμε ξαναβγάλει την προκήρυξη, προκύψουνε
παραπάνω συνάδελφοι προφανώς και θα επανέλθουμε με νέο
έγγραφο στο οποίο θα ορίζουμε και αναπληρωτή. Όταν έχουμε
περίσσια βάζουμε από όλα, τι να κάνουμε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε
για τη βοήθεια.
Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων των διευκρινιστικών
θεωρείται περαιωμένη η συ ζήτηση του θέματος ενημερώσεων
Διοικούσας Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 3 ο
Εκλογή Μελών Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Θα μπούμε στο επόμενο
θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την εκλογή μελών
στη Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου.
Η επιτροπή είναι 5μελής, να προσκομιστούν όσα
ψηφοδέλτια
δεν έχουν προσκομιστεί,
επίσης
ζητούμε
εθελοντικά τρεις ψηφολέκτες.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι έχουμε μπει στο
δεύτερο θέμα, δεν γίνεται. Ευχαριστούμε, ψηφολέκτης;
Ευχαριστώ ναι. Από την ΑΜΑΚ ψηφολέκτης ή ψηφολέκτρια;
Και από ΑΠΡΟΣΥΜΗ; Να βοηθήσετε τη διαδικασία.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άλλη μία ή ένας συνάδελφος
από ΑΠΡΟΣΥΜΗ για τους ψηφολέκτες να προχωρήσουμε;
Συνάδελφε, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας Επι μελητηρίου να
μας βοηθήσει λίγο στο Προεδρείο για την αναπαραγωγή των
ψηφοδελτίων; Κώστα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συναδέλφισσες
και
συνάδελφοι μην απομακρυνθείτε σε δέκα λεπτά θα φέρουν
στην αίθουσα τα ψηφοδέλτια και θα γίνει ονομα στική κλήση για
την ψηφοφορία.
Συνάδελφοι ελάτε στην αίθουσα αρχίζει η διαδικασία
ψηφοφορίας, ανακοινώνω τις υποψηφιότητες κατά ψηφοδέλτια.
Λοιπόν, ψηφοδέλτιο για τη Νομαρχιακή Επιτροπή. Σ υνάδελφοι
αν δεν κάνετε ηρεμία δεν ξεκινώ, ηρεμήστε, κλείστε την π όρτα,
καθίστε στη θέση σας. Συνάδελφοι, συνάδελφοι βοηθήστε τη
διαδικασία.
Υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο ΑΜΑΚ 1 Αβραμάκης
Εμμανουήλ,
υποψήφιος
με
το
ψηφοδέλτιο
ΑΜΑΚ
2
Ρουκουνάκης Εμμανουήλ, υποψήφιοι ΔΚΜ 1 Μαστορής
Φίλιππος, Ατσαλής Ιωάννης, Αγγελάκης Κωνστα ντίνος,
Χωραφάς Μιχαήλ. Υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο ΔΚΜ 2
Καροφυλλάκης Γιώργος, Φονιαδάκης Ιωάννης, Παυλίδης
Γεώργιος, Κατσιδονιωτάκης Κωνσταντίνος. Υποψήφιοι με το
ψηφοδέλτιο ΑΠΡΟΣΥΜΗ 1 Καφφετζάκης Γιώργος, Καραλάκης
Μάρκος. Υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο ΑΠΡΟ ΣΥΜΗ 2
Κατσικαλάκη Αικατερίνη, Σγουρός Οδυσσέας.
Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα να κατατεθεί στο Προεδρείο;
Όχι. Αναλαμβάνει τη διαδικασία της ψηφοφορίας η εφορευτική

σελίδα 29

Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Α ΑΝ Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι ΑΣ

ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

επιτροπή… Η ψηφοφορία θα γίνει ονομαστικά, θα γίνει
εκφώνηση των μελών της Αντιπροσωπείας, σας παρακαλώ
ησυχία, θα προηγηθούν οι συνάδελφοι που είναι και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου . Να ετοιμάζονται μόλις είναι έτοιμη η
επιτροπή. Ο συνάδελφος Κουμπενάκης Αντώνης και ο
Καπετανάκης Μηνάς, μόλις είναι έτοιμη η επιτροπή, διότι θα
επανέλθουν στη συνεδ ρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μόλις
είστε έτοιμοι συνάδελφοι στην κάλπη ενημερώστε μας, έτοιμοι;
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , σας υπενθυμίζω ότι η
ψηφοφορία είναι μυστική, να γίνεται χρήση των παραβάν και
της κάλπης προφανώς, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ, ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, έχουμε δύο παραβάν να
γίνεται χρήση τους, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ,
ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ Σ, ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ –
ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΡΙΣ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΧΟΥ ΡΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΧΩΡΑΦΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡ ΙΑ,
ΒΟΣΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΦΡΥΣΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΛΛΑΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΧΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
Συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η δ ιαδικασία της ψηφοφορίας
με απόντες τους συναδέλφους ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ, οι υπόλοιποι παρόντες. Οι συνάδελφοι στην κάλπη να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία, περιμένουμε.

Συνεδρίαση 2

η

15

ης

Μαρτίου

2017

σελίδα

30

Συνάδελφοι
μπείτε
στην
αίθουσα
να
γίνει
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ολοκληρώθη κε η διαδικασία
της ψηφοφορίας με την επιμέλεια των συναδέλφων στην
κάλπη, των ψηφολεκτών, τους οποίους και ευχαριστούμε για
άλλη μία φορά για τη βοήθεια τη σημαντική στη σημερινή
διαδικασία και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Ψήφισαν 51, βρέθηκαν στην κάλπ η έγκυρα 51, λευκά 2
άκυρα μηδέν.
Ανακοινώνω του ψήφους ανά ψηφοδέλτιο και μετά θα
ανακοινώσω και τους εκλεγόμενους. ΑΜΑΚ 1 - 9 ψήφοι, ΑΜΑΚ
2 - 9 ψήφοι, ΑΠΡΟΣΥΜΗ 1 - 8 ψήφοι, ΑΠΡΟΣΥΜΗ 2 – 7
ψήφοι, ΔΚΜ 1 – 8 ψήφοι, ΔΚΜ 2 – 8 ψήφοι.
Μετά την κατανομή των εδ ρών οι εκλεγόμενοι στη
Νομαρχιακή
Επιτροπή
Λασιθίου
είναι
οι
συνάδελφοι:
Αβραμάκης
Εμμανουήλ,
Ρουκουνάκης
Εμμανουήλ,
Καφφετζάκης
Γεώργιος,
Μαστορής
Φίλιππος
και
Καροφυλλάκης ο Γεώργιος, ωραία.
Καλή επιτυχία στους συναδέλφους και επειδή δεν
υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη θεωρείται λήξασα η
σημερινή συνεδρίαση.
Ευχαριστούμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 03.03.2017
Αρ. Πρωτ.:

541

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προς:

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520 - Fax: (+30) 2810 281128
e-Mail: teetak@tee.gr - URL: http://www.teetak.gr

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 15η Μαρτίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων
της «Α» του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Ηράκλειο (Πρεβελάκη και Γρεβενών).
Στη συνεδρίαση αυτή, για την απαρτία, απαιτείται τα παρόντα μέλη της «Α» να είναι
περισσότερα από τα απόντα.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας
2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
3. Εκλογή Μελών Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2017, η
συνεδρίαση θα επαναληφθεί 22η Μαρτίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30’
στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/4 των μελών της «Α» του Τμήματος.

Κοινοποίηση:
‐
‐
‐
‐
‐

Περιφερειάρχη Κρήτης
Γ. Γραμματέα Αποκ. Δ/σης Κρήτης
Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
Ν.Ε. Λασιθίου ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εσωτερική Διανομή:
‐ Γραφείο Μηχανικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

