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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 8η
ΤΑΚΤΙΚΗ
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 14 η ς Νοεμβρίου 2018
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 19:15

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

2

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, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΚΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΤΖΑΒΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ,
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ,
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΑΡΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΧΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ,
ΒΟΣΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΡΙΣ,
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ,
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ,
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΦΡΥΣΑΛΗ
ΜΕΛΙΝΑ,
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΛΛΑΣ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 5 3
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 37
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 16

Συνεδρίαση 8

η

Τ ΑΚ Τ Ι Κ Η

14

ης

Νοεμβρίου

2018

σελίδα

4

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας.
Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
Έλεγχος - Ερωτήσεις - Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
Ενημέρωση για τη δράση και λειτουργία της Ν.Ε. Λασιθίου από
τη Δ.Ε.
5. Αντικατάσταση (εκλογή) παραιτηθέντος μέλους της Ν.Ε.
Λασιθίου.
6. Ενημέρωση και παρουσίαση προγράμματος Δράσης ΜΕ: (α)
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, (β) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΓΚ/ΩΝ
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ (γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
7. Μνημεία - Δημόσιος χώρος - Κοινωνία
1.
2.
3.
4.

---------------------

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: Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
και συνάδελφοι καθίστε στις θέσεις σας. Έχει σχηματιστεί η
απαιτούμενη απαρτία με 30 περίπου συναδέ λφους και συνεχίζονται
οι αφίξεις και ...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπογράφει τώρα .
Και έχουμε έναρξη της 8 η ς συνεδρίασης της Αντιπροσωπεία ς
του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε. Λίγο ησυχία όμως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώ σεις Προεδρείου Αντιπροσω πείας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Στο ανακοινώσεις από το
Προεδρείο - ενημέρωση.
Σας ενημερώνω ότι έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του
αρμόδιου τμήματος οι παραιτήσεις των μελών της Νομαρχιακής
Επιτροπής Λασιθίου του συναδέλφου Καροφ υλάκη και του
συναδέλφου Μαστορή . Η τελευταία είναι μόλις σήμερα κατατέθηκε .
Οι συνάδελφοι επικαλούνται και οι δύο στα κείμενά τους
προσωπικούς λόγους.
Επίσης, με εξουσιοδότησαν να ενημερώσω το Σ ώμα η
συνάδελφος Φρυσάλη λόγω καθυστερημένη ς άφιξης του e-mail στο
mailbox της δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα λόγ ω ανειλημμένων
επαγγελματικών υποχρεώσεων . Και ο συνάδελφος ο Κώστας ο
Χαμηλοθώρης ο οποίος με ενημέρωσε να ενημερώσω το Σ ώμα ότι
αντιμετωπίζοντας το γνωστό θέμα υγείας βρίσκεται στην Α θήνα.
Προφανώς του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και ταχεία επάνοδο
σε εμάς.
Και ολοκληρώνεται το θέμα των ανακοινώσεων από πλευράς
του Προεδρείου.
Υπάρχει καμιά παρατήρηση σε αυτό το κομμάτι, διευκρίνιση,
οτιδήποτε; Όχι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Παρατήρηση ή τοποθέτηση σε αυτά που λέτε ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν υπάρχει κάποια τοποθέτηση να
γίνει, ανακοινώσεις ήταν όμως υπάρχει χρόνος μετά να απαντηθούν
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αλλά αν συνάδελφε υπάρχει πρόθεση να γίνει
τοποθέτηση ευχαρίστως , δεν έχω κανένα πρόβλημα.

6

καμιά

μικρή

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕ ΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά, μετά, ναι μπορείς .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι βέβαια εννοείται.

ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρω ση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το 2
θέμα της ημερήσιας
διάταξης αφορά ενημέρωση, συζήτηση για τη δραστηριότητα της
Διοικούσας Επιτροπής .
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πρόεδρε παρακαλώ σταμάτα, δεν είναι ανάγκη να
κουβεντιάζεις (…) σταμάτα, παρακαλώ επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα με αφήσετε να διευθύνω;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συγγνώμη επί της διαδικασίας, είναι δύο θέματα επί
τον ομιλούντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι αλλά διακόπτουμε και
γίνεται χειρότερο. Συνάδελφοι λίγο ησυχία όμως.
Η συνάδελφος Βρέντζου, η Πρόεδρος της Διοικούσα ς
Επιτροπής να αναπτύξει το θέμα της παρουσίασης τ ων
δραστηριοτήτων της Διοικούσα ς Επιτροπής του Επιμελητηρίου .
Ενημερώνω ότι έχει διανεμηθεί ηλεκτρονικά . Για όποιον δεν
έχει την ευχέρεια υπάρχει ένα αντίγραφο διαθέσιμο εδώ , μπορεί να
το πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Καλησπέρα .
Καταρχήν πρι ν πω για τη δράση της Διοικούσα ς που την
έχετε λάβει φαντάζομαι όλοι ηλεκτρονικά , δεν ξέρω αν κάποιος δεν
την έχει πάρει , θα ήθελα να πω κάποια έτσι χαρακτηριστικά που
έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό .
Έχει βγει το Φ .Ε.Κ. των επαγγελματικών δικαιωμάτων , το
στείλαμε βέβαια σαν ενημέρωση , δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει
όλοι για να έχουμε και μια εκτίμηση ανά ειδικότητα για το τι αλλαγές
έχουνε επέλθει σε σχέση με τα προηγούμενα δηλαδή που είχαμε .

σελίδα 7
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ΤΟΥ

Τ . Ε . Ε . / Τ . Α. Κ .

Επίσης, θέλω να σας πω ότι αύριο έχουμε μια συνάντηση για
το κτηματολόγιο και τα προβλήματα που το είχαμε ξεκινήσει από
παλιά, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα οπότε
θα δούμε τι θα κάνουμε.
Έχουμε, πήραμε την επιχορήγησή μας από Αθήνα τη μισή ,
δηλαδή 3.600 ευρώ . Εδώ θέλω να πω ότι το θέμα αυτό της
επιχορήγησης είχε αποφασιστεί από παλαιότερα και όταν σε μια
συνάντηση που είχαμε με την Αθήνα , δηλαδή συνάντηση προέδρων
στην Αθήνα ρώτησα εγώ γιατί αυτό το μικρό ποσό σε μας και
ειπώθηκε από τον Πρόεδρο ότι ήταν συμφωνημένο μεταξύ των
Προέδρων με το δεδομένο ότι εμείς δεν χρωστάμε και άρα να
βοηθήσουμε και καλά τα άλλα τμήματα που χρωστάνε και απ ό ότι
φαίνεται θα έχουμε πολύ χαμηλές επιχορηγήσεις . Δηλαδή να
φανταστείτε αυτό το ποσό είναι το μισό που θα πάρουμε για όλο το
χρόνο, δηλαδή είναι ελάχιστα τα χρήμα τα που παίρνουμε από
Αθήνα.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι χθες είχα πάει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης για το Π.Ε.Π. σε σχέση με , έγινε κάποια
αναθεώρηση , έγινε μια ανάλυση για τα έργα τα οποία είναι
ενταγμένα και σε σχέση με τα οδικά, τα έργα υποδομής .
Ακούστηκαν πάρα πολλά παράπονα σε σχέση με τη δουλειά που
υπάρχει, με τις υπηρεσίες, με την αναποτελεσματικότητα, με τους
μηχανικούς που δεν επαρκούνε κλπ. Εγώ έκανα μια τοποθέτηση
μεταφέροντας τις θέσεις του τμήματος και αναφέροντας ότι και εμείς
έχουμε κάποια ζητήματα και έχουμε βάλει κάποια θέματα και με το
θέμα της έκπτωσης και με το θέμα της υποστελέχωσης και με το ν
4412 που ζητάμε κάποιες διευκρινήσεις και ότι πράγματι και σε μας
υπάρχουνε θέματα σε σχέση με τη στελέχωση των μηχανικών το
οποίο το γνωρίζουμ ε.
Τώρα σε σχέση, α, επίσης να σας πω γιατί μπορεί ξαφνικά να
δείτε το κτίριο χωρίς τους πίνακες που υπάρχουνε . Ο Δήμος
Ηρακλείου μας ζήτησε πίσω τους πίνακες διότι βρήκε χώρο να τους,
βρήκε κάποιο αρχείο τέλος πάντων. Εδώ το κτίριο έχει διάφορους
πίνακες που είχαν παραδοθεί απ ό ότι είδα αν και δεν έχω
καταλάβει ακριβώς πόσοι είναι και ποιοι αλλά απ ό ότι φαίνεται
σχεδόν όλοι οι πίνακες που έχουμε στο κτίριο πρέπει να είναι
μάλλον του Δήμου Ηρακλείου ο οποίο ς τους ζήτησε πίσω . Μέχρι
μεθαύριο πρέπει να τις έ χουμε παραδώσει οπότε να σκεφτούμε δεν
ξέρω σε σχέση με τα πλάνα που...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ορίστε; Εντάξει , θα την κρατήσουμε.
Λοιπόν, αυτά θέλω να πω ενημερωτικά έτσι πιο πρακτικά.
Ερχόμαστε τώρα εδώ να κάνουμε αυτή τη συνεδρία ση σήμερα
μετά από αρκετό καιρό και αφού μεσολάβησε και το καλοκαίρι . Από
ότι είδατε και έχετε ίσως διαβάσει σε σχέση με τη δράση της
Διοικούσας Επιτροπής θα προσπαθήσω να πω κάποια πράγματα
χωρίς να σας κουράσω με λεπτομέρειες μια που όλοι τα έχετε
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διαβάσει απλά θέλοντας να δώσουμε το στίγμα για το με τι
ασχολούμαστε ως Διοικούσα , τι δράσεις κάνουμε και για να
μπορέσετε κι εσείς να ενημερωθείτε σε σχέση εδώ συλλογικά.
Σε σχέση λοιπόν με τις Διοικούσες κάναμε συνεδριάσεις
02/07, 26/07, 24/09, 18/ 10 και 01/11. Τα θέματα που μας, από αυτά
τα θέματα που θα δείτε εδώ στην ημερήσια διάταξη σχεδόν το 100%
με ελάχιστες, με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν έχουμε ακόμα
κάποιο αποτέλεσμα είναι υλοποιημένες όλες οι αποφάσεις. Από
τουλάχιστον από τη δικιά μας την με ριά. Δηλαδή εμείς έχουμε
υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις , τώρα κάποια εξαρτώνται και από
τους άλλους για το αν θα πάρουμε απαντήσεις για το πώς θα
γίνουνε, πώς θα προχωρήσουμε.
Σε σχέση με την οργάνωση και υποδομή του τμήματος εδώ
έχουμε ένα θέμα το οποίο τελικά έληξε. Στελεχώσαμε ξανά,
στελεχώθηκε το πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο έχει μια δική του
αυτοτελή ας πούμε λειτουργία αλλά τα μέλη και όλη η διαδικασία
γίνεται από τη Διοικούσα. Είχαμε μια αποχώρηση ενός συναδέλφου
διορισμένου μέλους οπότε προτείναμε και βγήκε απόφαση και άρα
έχει στελεχωθεί αυτή τη στιγμή το πειθαρχικό συμβούλιο είναι
πλήρως στελεχωμένο με το συνάδελφο τον Μιχάλη τον Ψαρουδάκη
και τον Αντώνη τον Μαυρογιάννη.
Επίσης τελικά με το πόθεν έσχες αναγκαστικά οριστήκαμε
από το Τ.Ε.Ε. ως υπεύθυνοι υπηρεσίας κεντρικά . Ζητήθηκε δηλαδή
εμείς να έχουμε την άμεση επαφή με την αρχή τέλος πάντων
καταπολέμησης και όλες αυτές τις διάφορες αρχές και αυτό θέλω να
το πω μετά να το θυμόμαστε για να το συσχετίσουμε .
Ένα μεγάλο άλλο θέμα σε σχέση με την υπο δομή του
τμήματος είναι η αποκατάσταση των βλαβών του κτιρίου κι εδώ
θέλω να πω ότι μετά από ένα χρόνο από τότε που ξεκινήσαμε να
έχουμε αλληλογραφία και όλα αυτά καταφέραμε τελικά να έχουμε τη
σύμφωνη γνώμη της Αθήνας και τη ς Διοικούσα ς της Αθήνας επειδή
το κτίριο είπαμε είναι ιδιοκτησία του Τ .Ε.Ε. και να υπογραφεί η
σύμβαση με την Περιφέρεια. Υπογράφηκε δηλαδή η σύμβαση με τον
Περιφερειάρχη έτσι ώστε είμαστε πλέον στη διαδικασία του
διαγωνισμού για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τα ελάχιστα
που μπορούμε σε αυτό το κτίριο , δηλαδή τουλάχιστον τη μόνωση
και κάποια τέτοια θέματα να τακτοποιήσουμε. Σαφώς υπάρχουν κι
άλλα που διαρκώς φτιάχνουμε θέλω να σας πω αλλά αυτό τώρα
είναι μια άλλη ιστορία που δεν ξέρω πως θα την , πότε θα την
τακτοποιήσουμε.
Άρα επίσης θέλω σε σχέση με τη στελέχωση του τμήματος ,
θυμάστε που είχαμε πει ότι είχαμε μια αίτηση για απόσπαση από
μια υπάλληλο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Δυστυχώς μας
απάντησε η Αθήνα ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα αυτό διότι δεν
υπάρχει, δεν έχει μπει στην κ ινητικότητα το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Δυστυχώς δεν θεωρείται , σαν νομικό πρόσωπο το έχουν αφήσει
εκτός κυβέρνησης , δηλαδή θεωρείται ότι είναι εκτός κυβερνητικών
υπαλλήλων και άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αυτή η
μετάταξη . Ελπίζουν και ζητάνε απ ό ότι λένε να ενταχθεί με κάποια
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διαδικασία αλλά αυτές οι διαδικασίες δυστυχώς είναι πολύ
χρονοβόρες, δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι σε σχέση με αυτό.
Όμως προχωρήσαμε στην προκήρυξη των δύο ομάδων
εργασίας έτσι ώστε η μια τεχνική βοήθεια και η άλλη σε σχέση με τ η
Διοικούσα και το έργο της και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες
και η επιλογή και θα γίνει υπογραφή των συμβάσεων των
συναδέλφων. Έχουμε πάρει τέσσερις συναδέλφους . Αύριο 02:00 η
ώρα δεν ξέρω όποιος θέλει να παρευρεθεί και από τη μεριά της
Διοικούσας έχουμε το Μανώλη τον Στρατήγη ο οποίος είναι και
σήμερα εδώ και μας κάνει την τεχνική υποστήριξη, την Κωνσταντίνα
τη Δημητρίου που είναι υπολογιστών συνάδελφοι, ηλεκτρολόγοι και
υπολογιστών και στο δεύτερο κομμάτι της βοήθειας της δουλειάς
της Διοικούσας είναι η Ελένη η Μαμουλάκη και η Καραμίτσιου
Βικτωρία προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις
ανάγκες του τμήματος.
Σε σχέση τώρα με παρεμβάσεις που έχουμε κάνει έχουμε ,
στείλαμε στην Αχτσιόγλου μια επιστολή σε σχέση με βεβαίωση
ΣΕΠΕ και ζητάμε να διε υκρινιστούν κάποια πράγματα . Α, θέλω να
σας πω βέβαια ότι εδώ μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει καμία
απάντηση παρά μόνο σήμερα ισχυρίστηκαν από το ΤΣΜΕΔΕ ότι θα
μας στείλουν απαντήσεις. Δηλαδή και στην επιστολή που στείλαμε
στην Αχτσιόγλου και στον Πάνο τον Σκουρλέτη σε σχέση με τη
βεβαίωση ΣΕΠΕ που απαιτείται για τις διαδικασίες των δημοσίων
έργων δεν έχουμε απάντηση.
Επίσης έχουμε κάνει επιστολή προς φορείς κ αι όλες τις
υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με τα έργα ως προμήθειες ή
υπηρεσίες όπου βάζουμε κάπο ια ζητήματα πολύ σοβαρά σε σχέση
με τις μελέτες με τη σωστή οργάνωση, με τη σωστή επίβλεψη του
έργου και ζητάμε να υλοποιείται σωστά ο 4412 έτσι ώστε να μην
υπάρχει τα έργα τα βαφτίζουμε προμήθειες κλπ.
Σε σχέση με τους ελεγκτές δόμησης ειδικά στην ενότητ α
Λασιθίου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα το οποίο ξαν ακατατέθηκε πάλι
από συνάδελφο ότι εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα και
εκλέγονται μόνο από τα Χανιά και αρνούνται να πάνε. Αυτό τότε
έχει αλλάξει και η νομοθεσία φαντάζομαι το ξέρετε και πλέον δεν
υπάρχουν οι διαδικασίες , έχει ανοίξει το μητρώο αλλά δεν το
έχουμε διευκρινίσει αν αυτό έχει υλοποιηθεί . Δηλαδή δεν χρειάζεται
πλέον να δοθούν εξετάσεις αλλά με βάση κάποια τετραγωνικά και
την πείρα του καθενός υπάγεται σε μια κλίμακα αλλά και σε αυτό
δεν έχουμε, θα π ρέπει να το ξαναδούμε , εδώ απάντηση δεν πήραμε
επίσης.
Στείλαμε κοινή επιστολή με το τμήμα Ανατολικής και Δυτικής
Κρήτης προκειμένου να ενημερωθούμε για το θέμα του ΒΟΑΚ
ζητώντας δηλαδή από το Υπουργείο να μας ενημερώσει για το τι
διαδικασίες γίνονται, σε ποια επίπεδα βρίσκονται οι μελέτες και όλα
αυτά. Κάναμε και επαφή με τους υπεύθυνους εκεί και μέχρι στιγμής
δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση . Το θέμα ούτως ή άλλως το
στείλαμε στη μόνιμη επιτροπή προκειμένου να εξετάσει, να βρει ό ,τι
στοιχεία μπορεί έτσι ώ στε να το συζητήσουμε και σε επίπεδο
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Αντιπροσωπεία ς διότι δεν γίνεται να μην συζητήσουμε εδώ το θέμα
αυτό. Υποχρεωτικά ψάχνοντας ότι μπορούμε.
Επίσης στείλαμε στο ΤΣΜΕΔΕ μια επιστολή στο ν Μακέδο σε
σχέση με τα προγράμματα και το ΕΣΠΑ και τις εγγυητικές τι ς οποίες
δίνονται γι α αυτά. Α, όχι, πριν από αυτό είχαμε κάνει κι άλλες, τρεις
επιστολές είχαμε στείλει στο Μακέδο.
Ήταν το θέμα της ειδικής
προσαύξησης που επίσης δεν έχουμε πάρει απάντηση.
Στον Κωνσταντίνο Γαβρόγλου στον Υπουργό στείλαμε για
τους μηχανικούς της εκπαίδευσης που δυστυχώς τους είχανε
κατατάξει και πραγματικά είναι λυπηρό να βλέπουμε τέτοια
πράγματα και εξοργιστικό στην ίδια κατηγορία με όλες τις άλλες,
δηλαδή Τ .Ε.Ι., Δ.Ε., ανεξάρτητα από το που έχει κάποιος τελειώσει .
Έτσι με αποτέλεσμα λ οιπόν οι συνάδελφοι πολλές φορές να
υστερούν σε σχέση με το διορισμό τους. Δηλαδή εκεί που ήταν
χωριστή κατηγορία Π .Ε. μηχανικοί ενοποιήθηκαν όλες οι κατηγορίες
και από αυτή την ενοποίηση και όλο το ένα το κοινό τσουβάλι
διορίζανε , διορίζουνε στην εκπαίδευ ση. Και αντιδράσαμε σε αυτό .
Ούτε και εκεί πήραμε απάντηση .
Επίσης συνεχίσαμε το θέμα με προμήθειες για έργα, μάλλον
τα έργα που τα βαφτίζουμε προμήθειες ή υπηρεσίες στέλνοντας και
στους ελεγκτικούς μηχανισμούς επιστολή , δηλαδή στο Ελεγκτικό
Συνέδριο
αλλά
και
στην
επιτροπή ,
στην
υπηρεσία
της
Αποκεντρωμένης που ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων Ο .Τ.Α.
Α’ και Β’ βαθμού επισημαίνοντας ότι θέλουμε να τα ελέγχει αυτά τα
ζητήματα και να μην περνάνε , λέει ο Σαράντος χαλαρά τα περνάνε
λέει , κανένα πρόβλημα. Λοιπό ν, τώρα μένει πλέον να δούμε πως θα
ενδεχομένως πρέπει να το εξετάσουμε , ούτε στη Διοικούσα το
έχουμε αυτό εξετάσει και αποφασίσει. Μετά από αυτό το γενικό
όπου τους λέμε ότι εμείς θα κοιτάμε, θα παρακολουθούμε, δεν
θέλουμε να γίνονται αυτά για το κατά πόσ ο θα μπορούμε να
κάνουμε και επιμέρους παρεμβάσεις ή ανά έργο ή δεν ξέρω , αυτό
μένει να συζητηθεί, δεν το έχουμε αποφασίσει ούτε στη Διοικούσα .
Τώρα για τις απαντήσεις με τον τεχνικό ασφαλείας δεν θα πω .
Υπάρχουνε σε κάποια ζητήματα προσπαθούμε , θα το πω
γενικότερα αυτό . Λέμε εδώ τις συγκεκριμένες ενέργειες αλλά σε
γενικές γραμμές όταν μας έρχονται κάποιες προκηρύξεις όπου
ζητάμε, πρέπει εμείς να δώσουμε εκπρόσωπο, να στείλουμε
εκπρόσωπο για έργα ή μελέτες προσπαθούμε ή καμιά φορά μπορεί
να μας διαφεύγει δ εν ξέρω αλλά γενικά προσπαθούμε να κοιτάμε αν
τηρούνται οι νομιμότητες και αν αυτά που ζητούνται πολλές φορές
δεν έχουν καταχρηστικούς όρους ή δημιουργούν έναν αθέμιτο
ανταγωνισμό . Και όποτε αυτό το εντοπίσουμε και γενικά θέλουμε να
το εντοπίσουμε , δηλαδή ο στόχος είναι να το εντοπίζουμε δεν
στέλνουμε και μάλιστα ζητάμε κιόλας , σε αυτό το πνεύμα θα δείτε
κάποιες επιστολές εδώ που έχουν αναγραφεί , ζητάμε να αλλάξουν
οι όροι. Δηλαδή κάνουμε μια συζήτηση και τηλεφωνική και
εγγράφως ότι εμείς δεν θέλουμε να μ παίνουν όροι καταχρηστικοί,
θέλουμε όλοι οι συνάδελφοι να μπορούνε δηλαδή να είναι σύννομα
και να μπορούνε να συμμετέχουν και αυτό προσπαθούμε να το
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κάνουμε. Έχουμε πετύχει κάποια πράγματα , η αλήθεια είναι ότι δεν
βρίσκουμε πολύ πρόσφορο έδαφος, θέλει πολύ δηλαδή να το
κυνηγήσουμε και αυτό το θέμα.
Επίσης έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία με τα υδατορέματα η
οποία έχει , δεν την έχουμε κλείσει ακόμα . Υπάρχουν πάρα πολλοί
συνάδελφοι που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και σε ΣΧΟΟΑΠ
υπάρχουνε που δεν, τέλος πάντων χρε ιάζεται να γίνει διαπίστωση
για τη μη ύπαρξη ρέματος και δυστυχώς κακώς - κατά τη γνώμη μου
- και η διεύθυνση και κατά την γνώμη της Διοικούσα ς η Διεύθυνση
Υδάτων δεν υλοποιεί αυτή την αρμοδιότητα που έχει, δηλαδή δεν
πάει να κάνει τη διαπίστωση. Κάναμε εμ είς μια επιστολή και προς
τη Γενική Διεύθυνση και προς τη Διεύθυνση Υδάτων. Η Υ δάτων μας
απάντησε
ότι
εμείς
έχουμε
στείλει
έγγραφα
και
ζητάμε
προδιαγραφές και μέχρι να σταλούν οι προδιαγραφές δεν πρόκειται
να υλοποιήσουμε αυτό το νόμο. Σε επαφή όμως με τη Γενική
Διεύθυνση υπάρχει μια διάσταση απόψεων αλλά δεν μας έχουν
απαντήσει ακόμα και ίσως εδώ εμείς έχουμε προτείνει και μια
συνάντηση για να μπορέσουμε να λύσουμε και κάποια ζητήματα .
Δηλαδή να δούμε πως μπορούμε αυτό το πράγμα και παρέμβαση να
κάνουμε κα ι σε τοπικό επίπεδο όπου θα φτάσουμε βέβαια μέχρι και
τη συντονίστρια αλλά ενδεχομένως και στο Υπουργείο έτσι ώστε να
λυθεί αυτό το θέμα. Είναι δηλαδή σε εξέλιξη αυτό.
Σε σχέση τώρα με τον Υπουργό και το Σταθάκη πολύ γρήγορα
θα σας πω ότι κάναμε αιτήματα για τις διάφορες παρατάσεις των
εκπτώσεων του 20% , μετά ξαναστείλαμε για την ανάρτηση των
δικαιολογητικών του 4178 , ξαναστείλαμε τρεις φορές δηλαδή
ζητήσαμε κάποιες παρατάσεις οι οποίες τελικά φάνηκαν χρήσιμες
από ότι κατάλαβα σε όλους και δόθηκαν . Ήμασταν μάλιστα και οι
πρώτοι που κάναμε για τη δεύτερη.
Εδώ λοιπόν στο Μακέδο να πω συνοπτικά κάναμε δύο
επιστολές. Η μια 26/10 σε σχέση με την επίσπευση της δημιουργίας
μηχανισμού έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ για
έργα ΕΣΠΑ όπου δεν έχουν κάποια ζ ητήματα εκεί και δεν έχει
προχωρήσει . Και επίσης πολύ πρόσφατα στην τελευταία Διοικούσα
αποστείλαμε και άλλη μια σε σχέση με την αύξηση του ποσοστού
προμηθειών στις εγγυητικές αλλά δεν θα πω πολλά γι α αυτό,
μπορεί να πει ο Κώστας που το έψαξε το θέμα και τ ο βρήκε
μπροστά του και στείλαμε και απ ό ότι είδα δεν έχει απαντήσει και
κανένας ούτε άλλοτε έχει μέχρι στιγμής μας έχει στείλει πάνω σε
αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εμείς βέβαια γράψαμε πολύ αναλυτική
επιστολή γι α αυτό. Δηλαδή για αυτούς που δεν το πήρανε χαμπάρι
πρέπει να το πάρουνε διαβάζοντας την επιστολή μας.
Λοιπόν, στείλαμε επίσης προς τον Υπουργό τον Τσακαλώτο
και τη Ζορμπά την Υπουργό Πολιτισμού σε σχέση με το υπ ερταμείο
και τα μνημεία όπου κάναμε σ αφές ότι θεωρούμε απαράδεκτο να
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υπάρχουνε καν στους καταλόγους προς αξιοποίηση ας πούμε τα
μνημεία όπως είναι η Κνωσός, όπως είναι όλα αυτά που έχουν μπει
τώρα και που τα βρίσκαμε, τα βρήκαμε με ένα ΚΑΕΚ που είναι
κατατεθειμένα και διαβεβαιώνουν βέβαια ότι δεν θα γίνει κ.λπ. αλλά
σαφώς όλη αυτή η διαδικασία έπρεπε να γίνει πριν να
ξεκαθαριστούν π οια είναι τα μνημεία και μετά να μπουν ό ,τι είναι να
μπει που είναι μια άλλη συζήτηση που δεν θα την κάνουμε τώρα το
τι τέλος πάντων μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το υπερταμείο για
αξιοποίηση.
Επίσης έχουμε υποβάλει ένα αίτημα όπως το e-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
υπάρχει το ηλεκτρονικό, περιβαλλοντικό μητρώο που είναι σε ισχύ
και που κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι και έχουμε ζητήσει να
γίνει μια ενημερωτική , δεν έχουμε πάρει απάντη ση σε αυτό . Κάναμε
και μια συζήτηση και στείλαμε επιστολή για το ΣΧΟΟΑΠ Αγίου
Νικολάου και κάποιες ενστάσεις που έχουνε που γίνανε τα οποία τα
λέμε εδώ αναλυτικά, δεν θα αναφερθώ.
Τώρα σε σχέση με την Αθήνα θα πω και το κεντρικό Τ.Ε.Ε.
γίνονται κάποιες συναντήσεις τις οποίες τουλάχιστον από τη δική
μου τη μεριά όποτε , σε όλες έχω πάει ως Πρόεδρος όπου γίνεται
είτε συνάντηση Προέδρων, είτε πρόσκληση στην Αντιπροσωπεία για
να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα και να μεταφέρω κι εγώ από
τη μεριά μου και τα θέ ματα από εδώ και να δω τι γίνεται από εκεί.
Δυστυχώς εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο
ταλανίζει αυτή τη στιγμή και είμαστε πάλι , είναι σε διαδικασία ο
οργανισμός του Τ.Ε.Ε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σχέδιο
προεδρικού διατάγματος το οποίο φαντάζομ αι δεν ξέρω α ν το
διαβάσατε την επιστολή την τελευταία πια που ξαναστείλαμε,
έχουμε στείλει τέσσερις επιστολές, έχει έρθει το θέμα εδώ , το
έχουμε συζητήσει, έχουμε βγάλει και απόφαση, δεσμεύτηκαν οι
αντιπρόσωποι μας, όλα τα περιφερειακά βοούν παρόλα αυτά
φαίνεται ότι δεν πτοείται ο Πρόεδρος του Τ .Ε.Ε. και επιμένει να το
θέσει το θέμα όπου είναι και στην ημερήσια διάταξης της
Αντιπροσωπεία ς που έχει οριστεί για 8 και 9 του Δεκέμβρη . Είναι
μια τεράστια υποβάθμιση για τα τμήματα , δεν ξέρουμε τι θα γίνει .
Εμεί ς είμαστε αποφασισμένοι να το συνεχίσουμε και γι α αυτό
ήμασταν και οι πρώτοι που ξαναστείλαμε επιστολή μέσα σε τρεις
μέρες πείτε μας απόψεις για το ΠΔ όπου εκτός από τα γενικά
κάναμε και κατά άρθρο παρατηρήσεις και είναι ένα ζήτημα που δεν
ξέρω, πραγματικά είναι δηλαδή αδιάλλακτη η στάση του Προέδρου
του Στασινού σε αυτό.
Τώρα σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα υπάρχει ένα
υπάρχει ένα θέμα , θέλουμε δηλαδή μια παραπάνω επαφή και
επικοινωνία με διάφορα ζητήματα με το κεντρικό Τ.Ε.Ε.. Δηλαδή
υπάρχει μια δυσλει τουργία σε σχέση με θέματα που έχουμε και στο
πειθαρχικό και σε κάποια θέματα που ρωτάμε , είναι λίγο δυσκίνητη
όλη αυτή η κατάσταση. Προσπαθούμε να έχουμε μια καλή
συνεργασία αλλά είναι απίστευτοι οι χρόνοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή
έχουμε ένα χρόνο που κάνου με για να πάρουμε και το κτίριο , έξι
μήνες ζητάμε τώρα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ακόμα δεν έχει
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μπει στη Διοικούσα για απόφαση δηλαδή κάποια πράγματα είναι
προβληματικά.
Τώρα έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις με άλλους φορείς ,
γενικώς είναι στα πλαίσια, ε ίναι στην πρόθεσή μου να κάνουμε κι
άλλες. Ο Αύγουστος γενικά και ο Σεπτέμβρης δεν ήταν ο καλύτερος
για να γίνουν αυτές αλλά είχαμε κάνει Ιούνιο μια κοινή συνάντηση
και
συνεδρίαση
των
δύο
Διοικουσών
του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου και η δικιά μας απ ό όπου προέκυψαν, προέκυψε
καταρχήν μια γενικά καλή διάθεση να συντονιζόμαστε και να
κάνουμε πράγματα και επίσης πήραμε και δύο αποφάσεις . Η μια
ήτανε ότι να μας βοηθήσουν να διοργανώσουμε ένα ενημερωτικό
σεμινάριο για τα φορολογικά των μηχανικών το οποίο μάλιστα ε ίναι
να υλοποιηθεί αύριο . Ελπίζω να μην ακυρωθεί γιατί σήμερα μου
είπε ο εισηγητής ότι είναι άρρωστος, μέχρι αύριο το πρωί θα
έχουμε το νου μας αν προκύψει κάτι , κοιτάζετ ε τα e-mail σας. Είναι
λοιπόν να γίνει αύριο με θέματα εξειδικευμένα για μας.
Και το δεύτερο είναι η κοινή , είχαμε αποφασίσει τότε να
συνδιοργανώσουμε για το brain drain, τη φυγή των επιστημόνων
στο εξωτερικό το οποίο έχει προγραμματιστεί για 21 του μήνα και
ήδη βέβαια επειδή αυτοί έχουν κάνει , το Οικονομικό Επιμελητήριο
έχει ένα f orum , κάνει κάτι εκδηλώσει ς το Νοέμβρη πάντα το έχει
ήδη εξαγγείλει και πολλοί συνάδελφοι δηλαδή το έχουν δει, εμείς
δεν έχουμε βγάλει ακόμα, θα βγάλουμε και κοινά δελτία . Είναι στην
Καστελάκη την επόμενη Τετάρτη για το brain drain. Εννοείται θα
στείλουμε και ανακ οινώσεις. Είναι ο Λόης ο..., αχ, το ξεχνάω το
επίθετό του, το γράφω βέβαια εδώ και ο Πρόεδρος του Ι.Τ.Ε., είναι
συνάδελφος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το θέμα, το
έχουμε στις εκδηλώσεις πιο κάτω απλά το
λέω τώρα εδώ με
αφορμή τις συναντήσεις πο υ έγινε . Στην ουσία υλοποιήσαμε τις
αποφάσεις που είχαμε πάρει σε εκείνη τη κοινή συνάντηση.
Επίσης επισκεφτήκαμε την Δ .Ε.Υ.Α.Η. για πρώτη φορά απ ό
ότι είπανε και οι συνάδελφοι εκεί . Πήγε η Διοικούσα στην
Δ.Ε.Υ.Α.Η. όπου παρευρέθηκαν και όλοι οι συνάδελφο ί μας που
είναι εκεί πέρα και συζητήσαμε κάποια θέματα σοβαρά που
υπάρχουνε με τα ύδατα και αποφασίσαμε επίσης να δούμε πως
μπορούμε να κάνουμε και κάποια ζητήματα σε σχέση αυτά και με τη
μόνιμη επιτροπή, σε σχέση με εξοικονόμηση, σε σχέση , πολλά
ζητήματα, πολλά προβλήματα με το νερό.
Συναντηθήκαμε και με τον Πρόεδρο και τα στελέχη του
ΕΣΔΑΚ. Α, εκεί επίσης να πω ότι και στην Δ.Ε.Υ.Α.Η. όπως και
στον ΕΣΔΑΚ που έγινε μετά οι συνάδελφοι θέτουν το θέμα της
υποστελέχωσης γιατί εκτός από τα θέματα της υπηρεσίας συζητάμε
και με τους συναδέλφους για διάφορα θέματα που τους
απασχολούν.
Με τα σκουπίδια πολύ σοβαρό θέμα επίσης πρέπει και εμείς
να ξαναβάλουμε το θέμα στο τραπέζι . Αυτό τους είπαμε και εκεί
δηλαδή γιατί έχουμε μείνει πίσω σε ανακυκλώσεις, έχουμε μείνει
πολύ πίσω σε πολλές δράσεις . Μη φτάσουμε κάποια στιγμή να
ξαναεπαναφέρουμε στο τραπέζι την καύση και διάφορα άλλα τέτοια .
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Και βέβαια εκεί συζητήσαμε και με τους συναδέλφους μας για
διάφορα θέματα με πρώτο και την υποστελέχωση και διάφορα
ζητήματα που τους απασχολούν.
Σε σχέση τώρα με τις μόνιμες επιτροπές . Με τις μόνιμες
επιτροπές είναι , δεν θα κάνω τώρα εκτίμηση για όλες, σε γενικές
γραμμές όμως δεν έχουνε μπει , έχουμε κάποιες , δεν έχουνε ακόμα
συσταθεί, δηλαδή δεν έχουν βγάλει επιμελητή που έχει περάσε ι
πολύς καιρός, κάποιες άλλες έχουν αλλά δεν συγκαλούνται, έχουμε
κάποιες επιτροπές που έχουνε π αράξει έργο . Σήμερα μάλιστα
έχουμε καλέσει τρεις και άρα θα..., από ότι βλέπω φύγανε οι
συνάδελφοι που είναι φαντάζομαι θα επανέλθουν . Είναι κάτω;
ΜΕΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εντάξει , ναι , όχι, δεν είπα ότι φύγανε
από το κτίριο , είπα απλώς δεν τους βλέπω στην αίθουσα.
Έχουμε στείλει κάποια ερωτήματα και κάποια θέματα για
επεξεργασία στα οποία σε κάποια έχουμε πάρει απαντήσεις σε
κάποια όχι . Σε γενικές γραμμές θέλει δουλειά ακόμα με τις
επιτροπές για να μπορέσουμε πραγματικά να λειτουργήσουν όπως
πρέπει. Σαν Διοικούσα πάντως έχουμε προσπαθήσει και έχουμε
στείλει και εγγράφως τον τρόπο , πως πρέπει να ενημερωνόμαστε
για να είμαστε κοντά, δηλαδή να μαθαίνουμε τις συνεδριάσεις, να
γίνεται μια συνεννόηση έτσι ώστε να μπορούμε να τα
παρακολουθούμε τα θέματα, να μπορούμε να είμαστε από κοντά για
να ξέρουμε περίπου και να μεταφέρουμε και το κλίμα και το τι
διάθεση υπάρχει από τη Διοικούσα να μπορέσει να υλοποιηθεί
μέσα από την επιτροπή . Μένει τώρα να το δούμε αυτό . Θέλει
πάντως μια παραπάνω προσπάθεια κι εμείς από τη μεριά μας
είμαστε διατεθειμένοι να την κάνουμε.
Σε σχέση τώρα με τις εκδηλώσεις και δράσεις αν και αυτή
ήταν και το καλοκαίρι παρόλα αυτά κάναμε την ο μιλία με τον
Καζαμιάκη, αρχιτέκτονα "Αρχιτεκτονικές Μορφές στην οικοδομική
της Μινωϊκής Κρήτης". Έγινε μια αλλά η ενημερωτική με το Τ.Ε.Ε.
ήταν πολύ πετυχημένη σε σχέση με το e-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ με την
έννοια της συμμετοχής του κόσμου και του ενδιαφέροντος για τη
νέα αυτή πλατφόρμα . Εδώ θέλω να πω ότι έχουμε ζητήσει και
ξαναζητήσαμε και πρόσφατα πάλι σε επικοινωνία και με το Τ.Ε.Ε.
και με τα στελέχη του Υπουργείου ότι θέλουμε να ξανάρθου ν εδώ
αλλά και στο Λασίθι κι άλλη , τουλάχιστον άλλη μια γιατί υπάρχουν
ερωτήσεις, απορίες, ενδιαφέρον πάρα πολύ . Μέχρι στιγμής δεν
έχουμε πάρει θετική απάντηση , το σκέφτονται , είχανε πει μετά τα
μέσα του Νοέμβρη να τα ξαναπούμε , θα δούμε τώρα πως θα το
χειριστούμε αυτό.
Επίσης κάναμε μια πολύ πετυχημένη για τις Γούρνες
Χερσόνησο κα ι τα έργα Αποσελέμη επίσκεψη στα έργα αυτά .
Υπήρχε αρκετή συμμετοχή και είχε και πάρα πολύ ενδιαφέρον . Σε
αυτήν ήρθε η αρχαιολογία, μας ενημέρωσε, ήρθαν από τον Ο .Α.Κ.
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Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Αγαπάκη το
συνάδελφο που ανέλαβε ένα πολύ με γάλο κομμάτι της διοργάνωσης
αυτής και τον Χάρη τον Αλεξάκη ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ τη
μεταφορά των συναδέλφων από το Λασίθι που ήταν σχετικά
λιγότεροι και δεν μπορούσαμε να βάλουμε μεγάλο λεωφορείο . Και
να υποσχεθώ ότι θα κάνουμε κι άλλες γιατί υπάρχει ενδιαφέρον,
ναι.
Επίσης, οργανώσαμε εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας .
Καταρχήν γραφτήκαμε στο μητρώο, είναι πλέον ηλεκτρονικό , το
παλιό δεν υπάρχει, έχει διαγραφεί από τη λίστα του Βενιζέλου σαν
να μην υπήρξε ποτέ . Έχουνε κάνει καινούργια φόρμα ηλεκτρονικ ή
όπου πρέπει να ενταχθείς με φορέα με κάποιον υπεύθυνο και όλα
αυτά, τα έχουμε κάνει . Διοργανώσαμε και μια βδομάδα..., ορίστε;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν υπάρχει , για το Βενιζέλειο δεν
υπάρχει τίποτα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν ξέρω αν...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όχι; Δεν μπορώ να ξέρω τι ...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Φαντάζομαι ότι ο Κώστας λέει εδώ ο
Μπάκιντας ότι έχει τελειώσει το αίμα, φαντάζομαι κι εγώ ότι δεν το
εξανέμισε το...
ΜΕΛΟΣ: Δεν το ανανεώναμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν το ανανεώναμε προφανώς και για
το..., το Βενιζέλειο μας είπε δηλαδή ότι κύριοι δεν έχετε οπότε
κάναμε στην ουσία εκ νέου διαδικασίας έναρξης . Διοργανώσαμε κι
αυτή την βδομάδα αιμοδοσία όπου καλέσαμε συναδέλφους να πάνε
κάποιες συγκεκριμένες ώρες . Βέβαια θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση
ότι είναι ανοιχτό και απλώς μπορ ούν να πηγαίνουν οι συνάδελφοι
και να δηλώνουν αλλά θέλαμε να γίνει αυτό κάπως και με έτσι
δίνοντας το στίγμα ότι θέλουμε να το ξεκινή σουμε. Δεν ξέρω όμως,
δεν έχουμε τα στοιχεία, δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε τις
τελευταίες μέρες με το Βενιζέλ ειο για να δούμε ποιοι πήγανε, πόσοι
πήγανε ή αν πήγανε, δεν μπορώ να μεταφέρω αυτή την πληροφορία
δυστυχώς.
Επίσης, τέλος να σας πω για τις ε κδηλώσεις ότι κάναμε και οι
νέοι μηχανικοί στο Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. επίσης εξαιρετικά επιτυχημένη
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εκδήλωση και με ενδιαφέρον και στο πρώτο κομμάτι της
ενημέρωσης αλλά και με πολύ καλό κλίμα στο δεύτερο μέρος και
εδώ θέλω επίσης να ευχαριστήσω και να πω ότι την όλ η
διοργάνωση, την όλη όμως την έκανε ο Μιχάλης ο Βασιλείου.
Τώρα σε σχέση με τη συμμετοχή μας και την παρέμβαση σε
δράσεις φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον τώρα μας καλούνε σε άπειρα
πράγματα
προσπαθούμε
σε
πάρα
πολλά
να
πηγαίνουμε
τουλάχιστον αυτά που είναι κα ι κοντά σε μας αλλά δίνοντας και ένα
άλλο χαρακτήρα συμμετείχαμε στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής με τον Αντιπρόεδρο.
Επίσης σ το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής
Ενότητας Γαζίου όπου εγώ παρευρέθηκα και τοποθετήθηκα . Σε
ημερίδα για την κυκλ ική οικονομία που διοργανώθηκε στο πλαίσιο
ενός ευρωπαϊκού προγράμματος όπου παρευρέθηκα εγώ και έκανα
και τοποθέτηση για τις θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Στο 74 ο συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ όπου παρευρέθηκε ο
Αντιπρόεδρος της Διοικούσα ς ο Γιάννης ο Αναγνώσ του.
Συμμετοχή στο 2 ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Ηρακλείου όπου
λέω, δεν λέω, ήμουνα εγώ , όπου λέω ήταν άλλοι.
Πρώτη
παγκόσμια
παρουσίαση
έγινε
“Απόκοπος
ή
Σπιναλόγκα” στο νησί της Σπιναλόγκας . Πραγματικά πολύ
συγκινητική εκδήλωση που διοργανώθηκε εκεί για την Σπιναλόγκα
και που πρέπει να χαιρόμαστε και γιατί σαν Τεχνικό Επιμελητήριο
νομίζω συμβάλαμε τα μέγιστα , δηλαδή θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε
αυτή η ιδέα τότε των συναδέλφων εκεί από το Λασίθι και δεν είχε
υλοποιηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν θα είχαμε φτάσει σε
αυτό το σημείο που είμαστε τώρα και ελπίζω να προχωρήσουνε
περαιτέρω.
Συμμετοχή στο 2 ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής όπου
απονείμαμε και μετάλλια εμείς ως Τ.Ε.Ε. και αναμνηστικά .
Παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος.
Έγινε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο από το Συμβολαιογραφικό
Σύλλογο Εφετείου Κρήτης όπου στείλαμε το ν Δημήτρη τον
Ρομπογιαννάκη, τον Πάνο τον Κωσταντακόπουλο, τον Γιάννη τον
Μαρνέλλο και τον Χάρη τον Χατζηβασίλη .
Συμμετείχαμε στη διοργάνωση ΚΛΙΜΑΝΤΟΝ με μέντορες τον
Πρόεδρο της Αντιπροσωπεία ς τον Χαράλαμπο τον Κουτρούλη και
τον Μανώλη τον Βερίγο.
Επίσης εγώ παρευρέθηκα και στο 3 D model που έγινε
παρουσίαση εδώ με νέους συναδέλφους και στη NATURA.
«Διαχείριση των περιοχών NATURA: Νέες προκλήσεις, καλές
πρακτικές» όπου έκανα και τοποθέτηση σε σχέση με τις θέσεις μας
και τα διάφορα ζητήματα που έχουμε .
Και επίσης έγινε η TSOFT έγινε τώρα πρόσφατα . Αυτό σε
σχέση με τις παρουσιάσεις.
Για τις ομάδες εργασίας τρέχουν τώρα . Απλώς θέλω να σας
πω για την τελευταία που έχουμε τα παιδιά που πήραμε εδώ τ ους
συναδέλφους τα είπα . Έχουμε δύο ομάδες που τρέχουν . Η μια είναι
για τα αυθαίρετα , δεν θα πω γι αυτό, θα ενημερώσει ο Κώστας ο
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Μπάκιντας, είναι εδώ και ο Αντώνης και η άλλη είναι για την
αναβάθμιση λογιστικού αποθέματος . Νομίζω να πεις Γιάννη εσύ ,
μην πω γι α αυτό. Τα ξέρετε είστε από κοντά και τα παρακολουθείτε .
Ο Γιάννης ο Κλάδος .
Και τέλος να πω ότι δυστυχώς είχαμε απώλεια συναδέλφων .
Τον Ευάγγελο τον Ατζολετάκη και τον Γιώργο τον Λασιθιωτάκη
όπου στείλαμε συλλυπητήρια κι εδώ θέλω πραγματικά να σας
παρακαλέσω καμιά φορά δεν τυχαίνει να γίνονται και άσχημα
πράγματα που θα πρέπει να είμαστε εκεί και δεν τα μαθαίνουμε ,
μπορεί να μην τα μάθουμε και θα ήθελα να μας ενημερώνετε για
τέτοια ζητήματα όποιος το ακούσει . Μην θεωρήσει ότι είναι
δεδομένο γιατί μπορε ί να μην πέσει στην αντίληψή μας και η
πρόθεσή μας είναι να είμαστε εκεί. Δηλαδή να τιμούμ ε τους
συναδέλφους μας σε όποια φάση αυτό απαιτείται .
Και εντάξε ι βγάλαμε την πρόσκληση για τη ΣΥΠΟΘΑ.
Κινείται πάρα πολύ το κομμάτι των πραγματογνωσιών και
βέβαια έχουμε και πάρα πολλές εκπροσωπήσεις ειδικά αυτή την
εποχή που είμαστε σε προεκλογική περίοδο γίνεται ένας χαμός ο
οποίος προσπαθούμε και ανταποκρινόμαστε μέσα στην βδομάδα ,
δηλαδή δεν έχουμε περάσει ποτέ τη δεύτερη βδομάδα .
Αυτά σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να μην σας κούρασα,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο
Πρόεδρο.
Υπάρχουν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις σε αυτά που ακούσατε
μόνο, μόνο ερώτηση γιατί χρόνος τοποθετήσεων θα υπάρξει. Ναι, ο
συνάδελφος ο Γιάννης ο Κασαπάκης.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν στο βήμα να γραφτεί , αλλά
σύντομα όχι τοποθέ τηση θα δοθεί χρόνος, ναι, ναι . Δεν ακούγεσαι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στο θέμα των συναντήσεων . Παλαιότερα υπήρχε η
συνήθεια η Διοικούσα και το Προεδρείο της Αντιπροσωπεία ς να
συναντάται είτε εντός του χώρου είτε εκτός με τους εκλεγμένους
εκπροσώπους των διαφόρων κομμάτων στη Βουλή. Έχετε πρόθεση
να συναντήσετε , είχατε κάποια συνάντηση, δεν είχατε ; Θα ήθελα να
ξέρω αν αυτή η παράδοση συνεχιστεί ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Σχινάς.
ΣΧΙΝΑΣ: Για την καταγραφή και μόνο το μικρόφωνο.
Κα Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Να απαντήσω;
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ΣΧΙΝΑΣ: Όχι μαζί με την άλλη ή τουλάχιστον δεν ξέρω τι λέει ο
Μπάμπης, ναι. Κάτι αναφέρατε για μια συ νάντηση αύριο που έχε τε
για το Kτηματολόγιο .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι.
ΣΧΙΝΑΣ: Λίγο επειδή δεν το ξέρουμε, ναι, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι , καταρχήν να πω δεν θυμάμαι αν
ήταν και παράδοση. Εγώ είμαι εδώ τόσα χρόνια , μια φορά κάναμε
ζήτημα. Παλαιότερα ίσως, πολύ πιο παλ ιά ίσως, εννοώ δηλαδή πριν
τα τελευταία χρόνια μια φορά κάναμε απ ό ότι θυμάμαι εγώ. Όπως
και να έχει δεν έχει σημασία, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε θέματα και
σε συναντήσεις . Ήδη πήραμε απόφαση στην τελευταία Διοικούσα
ότι ξεκινάμε νέο κύκλο και με υπηρεσίες , επίσκεψη δηλαδή σε
υπηρεσίες, σε φορείς, σε Δημάρχους θέλουμε όλους να τους
συναντήσουμε . Σαφώς και Βουλευτές απλά δεν το έχουμε
οργανώσει ακόμα από την άποψη της θεματολογίας και το πότε,
δηλαδή μπορεί να γίνει με κάποια αφορμή, με κάτι, δηλαδή θέλουμε
να έχουμε ένα πλάνο , να μην είναι εθιμοτυπική με την έννοια ελάτε
ας πούμε Βουλευτές να τα πούμε, να πούμε τι; Θέλουμε λίγο να
στοχεύουμε για να έχουμε και ένα αποτέλεσμα και με γνώμονα αυτό
θα κρίνουμε. Είμαστε όμως ανοιχτοί γενικά. Πήραμε δηλαδή
απόφαση ότι θα ξεκινήσουμε επαφές με φορείς, με Δημάρχους, σε
υπηρεσίες εννοώ όχι υπηρεσίες, ευρύτερου δημόσιου . Δηλαδή ήδη
ήταν να οργανώσουμε για την Δ .Ε.Η. αλλά επειδή έλλειπε ο
συνάδελφος εκεί θα δούμε πως θα το κάνουμε . Τέτοια ζητήματα.
Τώρα για το κτηματολό γιο είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε
από πριν που είχαμε αυτά τα προβλήματα . Εμείς τους ενοχλήσαμε
πάρα πολλές φορές . Είναι οι κοινοί φορείς δηλαδή αυτοί οι οποίοι
στην ουσία ήταν αποδέκτες του εγγράφου της ΚΟΠΑΚΑ που είναι
δικηγόροι, εφέτες, εμείς , δεν θυμάμαι αν είναι και κανείς άλλος
τέλος πάντων και τώρα λοιπόν το ξαναβγάζουν στην επιφάνεια .
Δηλαδή εμάς μας κάλεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος σε μια κοινή
συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων για το κτηματολόγιο για να
ξαναπάρουμε την σκυτάλη και να δούμε τι μπορ εί να γίνει, αυτό
είναι, αυτή είναι η συνάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Είναι κοινή ναι, είναι κοινή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει συνάδελφος από το
Προεδρείο της Διοικούσας που θέλει, ερώτηση; Ερώτηση όμως ε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πες, έλα από εδώ να καταγραφεί.
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ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ: Ως προς τη Διεύθυνση Υδάτων που πρέπει να
αποφαίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. ....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν ακούγεται.
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ: Ως προς τη Διεύθυνση Υδάτω ν που πρέπει , της
Αποκεντρωμένης που πρέπει να αποφαίνεται σύμφωνα κατ ’
εφαρμογή της υπουργικής απόφασης σε περίπτωση αμφιβολίας ως
προς τα στοιχεία υδατορέματος όταν υπάρχει αμφισβήτηση ,
αμφιβολία. Επειδή καθώς και στη δικιά μας υπηρεσία υπάρχει
έγγραφο που δεν απαντήθηκε , έχουμε επανέλθει κ.λπ. ήθελα να
ρωτήσω αυτό που είπες ότι είναι σε εξέλιξη το θέμα και ότι
περαιώνουν
προδιαγραφές
δηλαδή
τι
σημαίνει
αυτό;
Θα
περιμένουμε και μέχρι πότε και ποιες προδιαγραφές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Θα πω περισσότερα.
Η Διεύθυνση Υδάτων παλαιότερα και πριν βγει ο τελευταίος
νόμος για τα ρέματα απαντούσε. Τώρα όμως δεν απαντάει, δηλαδή
λέει ότι εγώ δεν κάνω διαπίστωση για μη ύπαρξη ρέματος διότι δεν
υπάρχουν προδιαγραφές. Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι κάτι το
οποίο έτσι και απαντά νε οι υπηρεσίες μόνο όταν έχου νε
προδιαγραφές τελείωσε, έχει κλείσει το δημόσιο δηλαδή δεν,
άπειροι νόμοι έχουν βγει και δουλεύουμε χωρίς προδιαγραφές.
Ζητάνε, ζητάει η Διεύθυνση Υδάτων δώσε μου πώς να το κάνω,
δώσε μου κατευθύνσεις, δώσε μου ...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Θέλει δικές της.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν έχουμε έγγραφο αλλά δεν είναι,
δεν λέει κάτι. Όμως αυτό είπα, το εξέλιξη εννοούσα το εξής,
υπάρχει και νομίζω το είπα αλλά ίσως ήμουνα γρήγο ρη,
προσπάθησα να μην σας κουράσω. Υπάρχει διάσταση απόψεων
μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Χωροταξίας
και της Διεύθυνσης Υδάτων όπου η Γενική Διεύθυνση με το
Μαυράκη το Μανώλη που είναι τώρα εκεί λέει ότι κακώς δεν γίνεται
αυτό και έχει τ α δικά του τα στοιχεία τέλος πάντων που λέει ότι θα
πρέπει να γίνει έτσι και τέλος πάντων με κάποια πράγματα. Αυτό
τώρα ενώ προσπαθώ να κλείσω ένα ραντεβού ή να μας απαντήσει
εγγράφως σε αυτό , αυτό δεν έχει γίνει γι α αυτό λέω ότι υπάρχει μια
εξέλιξη. Δηλαδή έχουμε από έναν φορέα που είναι η διεύθυνση,
είναι η Γενική Διεύθυνση και είναι και συντονίστρια. Θα πρέπει να
κλείσουμε αυτό τον κύκλο με έναν τρόπο για να μπορούμε να πούμε
μετά τι θα γίνει , αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Διεύθυνση Υδάτων
επιμένει στο έγ γραφό της, που μας απάντησε και λέει εγώ δεν δίνω.
Αν δεν πάρω από το Υπουργείο οδηγίες δεν απαντώ. Από εκεί και
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πάνω όμως υπάρχει άλλη αίσθηση για τα πράγματα και άλλη άποψη
η οποία όμως δεν υλοποιείται πρακτικά , έτσι δηλαδή αυτή την
στιγμή υλοποιείται η απόφαση της υδάτων. Εμείς λοιπόν πρέπει να
παρέμβουμε με έναν τρόπο να δούμε πως θα λύσουμε αυτό το
θέμα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι δεν
εφαρμόζεται, ναι, δεν εφαρμόζεται ναι.

εφαρμόζεται,

ναι,

δεν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει
άλλη ερώτηση; Όχι.
Μέλος του Προεδρείου της Διοικούσα ς που να συμπληρώσει θέματα
από τη δράση της Διοικούσα ς; Όχι. Μέλος της Διοικούσα ς;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορεί ς να κάνεις τοποθέτηση,
ό,τι νομίζεις.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
ωραία,
συνάδελφοι
υπάρχει μέλος στην αίθουσα της Αντιπροσωπεία ς που θέλει να
τοποθετηθεί
επί
των
ελεγχθέντων;
Ναι,
τοποθετήσεις.
Ο
συνάδελφος ο Γιάννης ο Κασαπάκης, ο Μιχάλης ο Χωραφάς, ο
Γιάννης ο Κλάδος, Αναγνώστου, μια στιγμή ναι να σας..., ο
συνάδελφος ο Γιάννης ο Κασαπάκης πέντε λεπτά. Ο κατάλογος θα
κλείσει με το πέρας της ομιλίας του πρώτου ομιλητή για την
οικονομία της κουβέντας.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θα πω ορισμένα πράγματα χωρίς να θέλω να είμαι
ούτε γκρινιάρης ούτε γραφικ ός γι α αυτό λίγο την προσοχή σας και
την ανοχή σας.
Εδώ έχουμε μια πρόσκληση 8 η τακτική συνεδρίαση
ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2018 , 7 η τακτική συνεδρίαση 21 Ιουνίου
2018, κοντά πέντε μήνες. Συνάδελφοι αυτό για μένα τουλάχιστον
προσωπικά κρίνεται αν μη τι άλλ ο κάπως αδράνεια, κάπως
τεμπελιά και θα ήθελα κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι να μην
επαναληφθεί αυτό. Τώρα θα μου πείτε μα γιατί δεν έκανε ς εσύ
χρήση του δικαιώματος να συγκαλέσεις ως μετά την παρέλευση
όλων αυτών όπως είχε γίνει στην αρχή ; Γιατί δεν τ ο θεωρώ με το
ζόρι, το κάναμε στην αρχή για να δείξουμε ότι σε όλα έχει κάποιο ,
δίνει κάποια λύση ο κανονισμός λειτουργίας της Αντιπροσωπεία ς.
Δυστυχώς και σήμερα φάνηκε ότι με το ζόρι κάναμε συνεδρίαση.
Κάποια στιγμή λοιπόν συνάδελφοι πρέπει όλοι να αποφα σίσουμε τι
θέλουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά ή απλά θέλουμε
να μείνει ότι μας εκλέξανε οι συνάδελφοι, μας γράψανε οι
εφημερίδες και πάει μπροστά;
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Ένα άλλο πράγμα που είναι πρωτόγνωρο απ ό ότι τουλάχιστον
εγώ θυμάμαι η Α .Μ.Α.Κ. δεν μας είχε συνηθ ίσει σε αυτή την
αδράνεια και αργία. Από αυτό εδώ το βήμα επανειλημμένα λέγαμε
και ισχυριζόμαστε και ήταν αλήθεια ότι εξαιτίας της Α.Μ.Α.Κ.
λειτουργούσαμε ως Αντιπροσωπεία ανεξάρτητα το τι και πως διότι
δούλευε και λέγαμε ευτυχώς που είναι η Α.Μ.Α.Κ. και γιατί αυτοί
γίνονται οι απαρτίες και δουλεύου με κιόλας. Η μεταγραφή όμως
φαίνεται η τελευταία - για να χρησιμοποιήσω και ποδοσφαιρικούς
όρους – απεδείχθη
παλτό. Ή μήπως η εξουσία φθείρει και η
καρέκλα της εξουσίας προκαλεί αδράνεια; Εύχομαι και ελπίζω σε
προσοδοφόρα εργασία συχνή και έντονη παρουσία. Αυτά .
Όσον αφορά το θέμα που αναφέρει η συνάδελφος Πρόεδρος
το θέμα της Τράπεζας Αίματος όπως την λέγαμε παλιά. Επειδή έχω
ασχοληθεί με το θέμα αρκετά και τώρα λόγ ω ηλικίας ευτυχώς ή
δυστυχώς δεν μου δίδεται η δυνατότητα να προσφέρω αίμα είχαμε
προχωρήσει και είχαμε δημιουργήσει αυτή τη λεγόμενη Τράπεζα
Αίματος με πόνο ψυχής. Ως Έλληνες όμως σκεφτόμενοι στη
δύσκολη κατάσταση όταν χρειαζόμαστε το αίμα το παίρναμε και
μετά σφυρίζα με κλέφτικα. Είχαμε μαζέψει γύρω στις 50 μονάδες αν
θυμάμαι χαρακτηριστικά μονάδες αίματος , δύο φορές έχει έρθει το
συνεργείο εδώ , οι παλαιότεροι ίσως το θυμούνται ή αυτοί που
δώσανε αίμα και κρατήσα με αυτή τη γραμμή με ευθύνη του
Προεδρείου της Αντιπροσωπεία ς και είχε οριστεί κάποιος τότ ε ο
οποίος να χειριζόταν το αίμα. Δυστυχώς καταλήξαμε όπως είπ ε και
ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπάκιντας να μην υπάρχει , μηδέν. Και
σε αυτά φταίνε η κακιά μας συνήθεια, η κακιά μας τύχη ; Δεν φταίνε
οι άλλοι, πάντα εμείς φταίμε. Λοιπόν ίσως είναι και κάποιος ν α μην
πει ότι εμένα αποκλείεται να μου, δεν μου χρησιμεύει το αίμα γιατί
τι να το κάνω εγώ διότι αυτός ίσως είναι ο πρώτος στη λίστα
κινδύνου που θα έχει ανάγκη αίμα διότι δεν ξεχωρίζει η ανάγκη
μεγάλο ή μικρό, νέο ή γέρο, αυτά.
Κάποιες άλλες σκέψεις θα ή θελα να αναφερθώ σε ορισμένες
σκέψεις, ανησυχίες, προβληματισμούς που αφορούν όλους εμάς και
που μέσα από τότε θα μπορούσαν ίσως να συμβάλλουν σε κάτι
καλό ένα μικρό βήμα για το παραπέρα καλύτερα αύριο. Θα
μπορούσαμε ώστε να σπάσουμε αυγά κατά το κοινός λε γόμενο. Δεν
έχουμε πολιτικό κόστος , άρα ελευθερία δράσης με γνώμονα και
πυξίδα την πρόοδο και το καλό της κοινωνίας που εμείς , του εμείς
και όχι του εγώ με όπλο τις επιστημονικές μας γνώσεις και που η
ψήφος των συναδέλφων μας δί δει το δικαίωμα αυτό. Προβλή ματα
που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο και θα μπορούσαμε να
ασχοληθούμε και να προτείνουμε λύσεις με σκέψεις στο μέλλον
πολλά. Ένα από τα παραδείγματα υπογεννητικότητα, μετανάστευση
νέων και γενικά επιστημόνων. Θα υπάρχουμε μετά από πενήντα
χρόνια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό συνάδελφε.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συνάδελφε επέτρεψε μου ότι αυτά τα πράγματα αν
κρίνει η ομήγυρης αν αυτά είναι εκτός ή δεν αφορούνε γενικά
προβλήματα και κάτι το οποίο είναι παράλογο. Κάποια στιγμή ας
έχουμε και την ανοχή, αν λέγοντ αι ανοησίες να το πείτε ότι λέγονται
ανοησίες, άρα δεν δικαιούμαι να μιλώ, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να πυκνώσουνε τα νοήματα αυτό
λέω, δεν είπα να μην τοποθετηθείτε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Λοιπόν, παρακαλώ.
Υπογεννητικότητα λοιπόν, μετανάστευση και αν μ ετά όλες οι
μετρήσεις και όλα δείχνουν ότι θα υπάρχουν στρατηγοί χωρίς
στρατιώτες.
Τα τροχαία ατυχήματα και τα άλλα . Κάθε χρόνο στην Ελλάδα
εξαφανίζεται ένα ολόκληρο χωριό και υπάρχει και μέγα κοινωνικό
κόστος στην αποκατάσταση των ατυχημάτων αυτών.
Τα έργα υποδομής . Στην Κρήτη αυτό που όλοι γνωρίζουμε δεν
έπρεπε και που λένε όλοι απλοί άνθρωποι δεν έπρεπε να φέρει
σταγόνα νερού να πηγαίνει στη θάλασσα διότι με το κλίμα το οποίο
έχουμε θα μπορούσαμε να παράξουμε χρυσό.
Η αξιοκρατία , η επιβράβευση πάνω απ ό όλα αλλά και τιμωρία
γιατί καμιά φορά αφήνουμε ελευθερία και δεν ασυδοσία και τίποτα
δεν γίνεται. Σε οποιοδήποτε βέβαια καλοθελητή απαντώ ότι
ενδιαφέρομαι για το εμείς και όχι για το εγώ.
Βέβαια για την παιδεία η οποία ακολουθεί και είναι
ακρογωνιαίος λ ίθος.
Ων ουκ έστιν αριθμός λοιπόν προβλήματα τα οποία μπορούμε
κατά κάποιον τρόπο να τα κάνουμε σε έναν κατάλογο , να τα
ιεραρχήσουμε με στόχο ιεραρχία, εργασία και παρακολούθηση.
Έτσι βρε αδερφέ για το γαμώτο έκανα κι εγώ κάτι , προσπάθησα να
βγω, να ξελασ πώσω από το τέ λμα της αδράνειας. Το νερό ας
πούμε, αυτό το νερό , η ζωογόνος δύναμη όταν μένει ανενεργό
βουρκιάζει. Κ άτι λοιπόν πρέπει να κάνουμε και ας μην μας, ποτέ
δεν μας φταίνε οι άλλοι, εμείς φταίμε οι ίδιοι.
Κάτι τελευταίο και κλείνω . Είδα στη δημο σιότητα , δεν ξέρω
κατά πόσο ο Open-TEE, μια καινούργια προσπάθεια από πλευράς
ορισμένων συναδέλφων για μια καινούργια προσπάθεια στο Τ.Ε.Ε..
Ελπίζω στα νέα αυτά βήματα να γίνουν χωρίς βαρίδια και του
παρελθόντος και διαπράξεις των ήδη σφαλμάτων. Εργασία,
συλλογικότητα, παρουσία, αφιλοκερδώς προσπάθεια. Έτσι θα πάμε
μπροστά και όχι να αφήνουμε τη γιαγιά και τον παππού να
ενεργούν και να αποφασίζουν για μας. Από το παρελθόν να λάβετε
μηνύματα και να αποφεύγετ ε χειραγώγηση της προσπάθειάς σας.
Άτομα χρησιμοποί ησαν το φυτώριο για προσωπική ανάδειξη και
ανταμοιβή ξεπουλώντας κάθε έννοιας σεβασμού για προσωπικό
οικονομικό όφελος και δόξα. Πάντα γινόταν μα μετά τις παραιτήσεις
και αποχωρήσεις από την ενεργό δράση στο Τ.Ε.Ε.. Τελευταία
αυτές οι δράσεις εκλείπουν . Που τέτοια ντομπροσύνη, α λτρουισμό
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και ξεκάθαρες θέσεις; Συνάδελφοι του Open κρατήστε το αυτό , μην
γίνεται κι εσείς νεροκουβαλητές σε κάποιους ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είστε εκτός θέματος συνάδελφε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ότι θέλω λέω κύριε .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτό, κάνετε λάθος, αυτό αφορά
τη Διοικούσα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Καθόλου δεν είμαι εκτός θέματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάνετε κατάχρηση του χώρου.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Καθόλου δεν είμαι εκτός θέματος. Θ α κρίνει η
Αντιπροσωπεία . Αχαριστότερος του ευεργετηθέντος δεν υπάρχει,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο επόμενος συνάδελφος είναι ο
Μιχάλης ο Χωραφάς . Πέντε λεπτά επί των θεμάτων της Διοικούσα ς.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Καλησπέρα συνάδελφοι .
Εγώ Πρόεδρε τα συμπτύσσω τα νοήματα . Δηλαδή με μια
τοποθέτηση θα πούμε και γι α την Αντιπροσωπεία και για τη
Διοικούσα γιατί δεν μπορούμε να μην πούμε ότι το έχουμε αφήσει
το όργανο, όποτε μπορούμε και αν μπορούμε αλλά αν δεν
μπορούμε δεν είναι ντροπή να πούμε δεν μπορούμε . Κάθε πέντε
μήνες, κάθε δέκα μήνες ; Εγώ βλέπω ότι δεν μπορού με. Ή δεν
μπορούμε ή δεν θέλουμε τέλος πάντων , δεν ξέρω, το Προεδρείο ας
απαντήσει σε αυτά αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να συζητάμε από
Ιούνιο, Νοέμβριο να πηγαίνουμε, μάκρυνε πολύ το καλοκαίρι,
μάλλον η ανομβρία έχει επηρεάσει και θεωρείται ακόμα θερινή
περίοδος.
Όσον αφορά τις εισηγήσεις πάλι προς το Προεδρείο πότε το
μεσημέρι την λάβαμε ; Δεν θυμάμαι πότε την λάβαμε. Όποτε και αν
την λάβαμε δεν είναι αποδεκτό να την λαμβάνουμε την στιγμή που
την λάβαμε . Έτσι ; Πρέπει να λειτουργούνε κάποια πράγματα γιατί
να πούμε ότι κάναμε και πριν δυο μήνες Αντιπροσωπεία και το
τρέξαμε άντε να έρθει στην τελευταία στιγμή η εισήγηση αλλά όχι
έτσι μετά από πέντε μήνες να έρχεται λίγες ώρες πριν. Τώρα για
την ποιότητα του θέματος και για τον τρόπο που στάλθηκε το θέμα
θα τα πούμε μετά.
Και ναι μεν να συμφωνήσω με τον πρόλογο του Κασαπάκη
αλλά να διαφωνήσω με αυτά που είπε ότι η Α .Μ.Α.Κ., χάρη στην
Α.Μ.Α.Κ. λειτουργούσε το Επιμελητήριο. Δείτε παρακαλώ της
προηγούμενης Αντιπροσωπεία ς τα θέματα να δείτε τι ποσοστό είχε
φέρει η Α .Μ.Α.Κ. και τι η Δ .Κ.Μ. που είχε το Προεδρείο σε αυτή τη
θητεία.
Τώρα να πάμε στα σημαντικά θέματα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το ότι κινήθηκε συνάδελφε εκτός
θέματος ο συνάδελφος ο Κασαπάκης παρακαλώ πάρα πολύ να
μείνει ς στο θέμα της Διοικούσα ς.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Όλα από εδώ και πέρα είναι στο θέμα της Διοικούσα ς.
Παρατηρώ μια στάση από τη Διοικούσα να επαναπαύεται σε
κάποια έγγραφα . Στέλνουμε ένα έγγραφο , κάποια στιγμή κάτι θα
γίνει. Για τα σοβαρά θέματα τα αναπτυξιακά του τόπου που πρέπει
το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. να έχει θέση κάποια τα βλέπουμε με ενδιαφέρον ,
κάποια τα ξεχνάμε. Είχα πει στην προτελευταία νομίζω
Αντιπροσωπεία αν θυμάμαι καλά γιατί έχει περάσει και καιρός να
γίνει ένα έγγραφο προς τον Υπουργό τον Σπίρτζη για τις εξελίξεις
του ΒΟΑΚ. Έγινε το έγγραφο . Μετ ά; Σιγή. Πόσα χρόνια από τις
τελευταίες εξελίξεις στο ΒΟΑΚ δεν θυμάμαι, 2012, 2013 τίποτα. Για
το νούμερο ένα θέμα αν συμφωνούμε ότι είναι το νούμερο ένα θέμα
στο νησί μαζί με το νερό τέλος πάντων δυστυχώς έτσι όπως πάνε
τα πράγματα μαζί με το νερό. Μια minimum πίεση προς αυτή την
κατεύθυνση , μια αναφορά ότι παρατηρούμε ότι δεν γίνεται τίποτα
για θέματα που έχουμε θίξει, για θέματα που πρέπει να
προετοιμαστούν προκειμένου να γίνει διαγωνισμός τίποτα.
Το άλλο επίσης σοβαρό θέμα με το υπ ερταμείο . Ωραία το
στείλαμε το έγγραφο αλλά επειδή αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται,
δεν κρύβονται αυτά τα θέματα και επειδή έχουμε ΚΑΕΚ και ειδικά οι
τοπογράφοι αλλά και το σύνολο των συναδέλφων ξέρουμε τι
σημαίνει να έχουν καταχωρηθεί με συγκεκριμένο τρόπο σε αυτά τα
ΦΕΚ η απάντηση θα έπρεπε να είναι απλή για το τι περιλαμβάνεται
και το τι δεν περιλαμβάνεται και άμεση. Τώρα καθυστερούν και εκεί,
τους αφήνουμε , τουλάχιστον ελπίζουμε να τα μαζέψουνε στο τέλος.
Λέγοντας για τα αναπτυξιακά θέματα παρατήρησα κάποια
στιγμή μέσα στο καλοκαίρι ήτανε , δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς
εποχή, η Πρόεδρος βγήκε και έκανε μια τοποθέτηση για το
αεροδρόμιο. Εγώ σε αντίθεση με την Πρόεδρο δεν θα πω γιατί
έκανε τοποθέτηση για το αεροδρόμιο ή γιατί είπε την προσωπική
της γνώμη χωρίς να έχει συζητηθεί εδ ώ αλλά δεν θα έπρεπε
τουλάχιστον μετά να το φέρει εδώ να το συζητήσουμε να υπάρξει
μια γνώμη; Εγώ δεν θυμάμαι και είμαι πολλά χρόνια εδώ να έχουμε
ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το θέμα και να προέκυψε πόρισμα,
ας με διορθώσουν ίσως οι παλαιότεροι αλλά ένα τόσο σοβαρό θέμα
καλό θα ήταν να συζητηθεί κάποια στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δύο λεπτά ακόμα συνάδελφε.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Ούτε αυτά θα τα χρησιμοποιήσω Πρόεδρε .
Τώρα για το θέμα των ρεμάτων οι υπηρεσίες πήγαιναν και
έκαναν αυτοψία, έκαναν αυτοψία, έδινα ν έγγραφα, τώρα πιθαν όν να
έχουνε πανικοβληθεί από τις καταστάσεις που έχουν προκύψει και
για αυτό να έχουνε αλλάξει στάση, δεν μπορώ κάπως αλλιώς να το
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εξηγήσω αυτό που μου λέτε ότι τώρα πλέον δεν τοποθετούνται γιατί
έχουμε πληθώρα τέτοιων αποφάσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο το
Μιχάλη τον Χωραφά. Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κλάδος. Το σήμα
γιατί δεν φοράω…, είναι ότι αποσύρεσαι από τον κατάλογο; Ωραία.
ΚΛΑΔΟΣ: Ακούγομαι . Καλησπέρα, μια ενημέρωση θα κάνω σχετικά
με την επιτροπή , την ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί τέλος
πάντων με την πραγματική σύμβαση με το Δήμο Ηρακλείου για την
αναβάθμιση του αξιόλογου οικιστικού αποθέματος . Έχουν συσταθεί,
έχουν συγκροτηθεί τέσσερις διμελ είς επιτροπές από συναδέλφους
πολιτικού ς μηχανικούς και αρχιτέκτονες , ενημέρωση γρήγορη κάνω
επί του θέματος , η οποία έχει αναλάβει να καταγράψει το κομμάτι
εντός των τειχών τ ου Ηρακλείου αξιόλογα κτίρια, οικιστικά σύνολα
και επικίνδυνα σημεία επ ’ αυτών. Ο όγκος ήταν μεγαλύτερος απ ό
ότι αναμενό τανε, παρόλα αυτά οι επιτροπές δουλέψανε απ ό όσο
γνωρίζω και απ ό όσο βλέπω τώρα με κόπο ας πούμε και ήδη έχουν
ανεβάσει σχεδόν το σύνολο του έργου τους στο ηλεκτρονικό
εργαλείο που είχε διαμορφώσει, είχαν διαμορφώσει συνάδελφοι της
ομάδας σχεδιασμού και εί μαστε στο τελικό στάδιο που τώρα η
ομάδα σχεδιασμού πλέον θα παραλάβει ας πούμε όλα αυτά και θα
τα συνοψίσει και θα βγει το τελικό παραδοτέο. Επ ’ αυτού θα
ενημερωθείτε φαντάζομαι στην επόμενη συνεδρίαση ή και
ηλεκτρονικά ας πούμε από το Τ .Ε.Ε. Αυτό προς ενημέρωση. Είναι
στο τελικό στάδιο , μέχρι τέλος του χρόνου φαντάζομαι θα είμαστε
ολοκληρωμένοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο το
Γιάννη τον Κλάδο για την οικονομία του χρόνου . Ο συνάδελφος ο
Κώστας ο Μπάκιντας, ο συνάδελφος ο Αναγνώστο υ δεν θα κάνει
χρήση του χρόνου του.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και από μένα .
Εντάξει , δύο πράγματα μόνο να πω . Εντάξει πυροβολήσατε
λίγο έντονα τον Πρόεδρο, το Προεδρείο της Αντιπροσωπεία ς.
Μπορεί να καθυστέρησε λίγο η Αντιπροσωπεία , ήταν και το
καλοκαίρι , ας ήμαστ ε λίγο ελαστικοί σε αυτό. Αυτό πάντως που
θέλω να πω συνάδελφ ε το Γιάννη δεν δείχνει όπως είπες τ ης ΑΜΑΚ
αδράνεια διότι ...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ερώτημα έκανα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Α, ερώτημα, εντάξει γιατί θα μπορούσε...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: (Δεν αποδίδ εται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου).
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, απλά θα μπορούσες να
αντιπαραβάλεις τη δράση της Διοικούσα ς που μονολεκτικά που τα
ανέφερε η Πρόεδρος για αυτό το διάστημα έφαγε τόση πολλή ώρα.
Θα μπορούσες να το αντιπαραβάλει ς αυτό. Ένα πράγμα αυτό που
ήθελα να πω.
Και ένα δεύτερο για τις παρατηρήσεις του συναδέλφου του
Μιχάλη του Χωραφά να πω το εξής . Συμφωνώ για το ΒΟΑΚ ότι είναι
ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και που μας καίει όλους αλλά ίσως
δεν είσαι πληροφορημένος καλά , είναι εδώ και η αρμόδια επιτροπή ,
εκτός το έγγραφο λοιπόν που στείλαμε και τις προσπάθειες που
έχουμε κάνει επίσημα και ανεπίσημα για να ενημερωθούμε για το τι
συμβαίνει με την εξέλιξη αυτού του θέματος έχουμε επανέλθει προς
τη μόνιμη επιτροπή μετά την αδυναμ ία του Υπουργείου - γιατί εγώ
αδυναμία το βλέπω - να μας ενημερώσει .
ΧΩΡΑΦΑΣ: Απροθυμία.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Απροθυμία πιθανόν και επανήλθαμε στη μόνιμη
επιτροπή και το γράφουν και στην ενημέρωσή τους η μόνιμη
επιτροπή προς την Αντιπροσωπεία ότι τους έχουμε δώσει οδηγία
ανεξάρτητα με το Υπουργείο, αφού το Υπουργείο λοιπόν δεν
ανταποκρίνεται να προχωρήσουμε εμείς σε καταγραφή και
συγκέντρωση των στοιχείων που έχουμε για να κάνουμε μόνοι μας
ότι μπορούμε γι α αυτό το θέμα . Το θέμα δηλαδή να το φέρουμε
προς συζήτηση κ αι να μας ενημερώσει η επιτροπή για ότι στοιχεία
έχει γι α αυτό και να δούμε πως θα δράσουμε. Δεν αμελήθηκε
καθόλου αυτό το θέμα, από το Τεχνικό Επιμελητήριο, από το
τμήμα. Έτσι ;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Θα τα συγκεντρώσει, ήδη τα έχουν συγκεντρώ σει
αρκετά πράγματα , θα μας ενημερώσουν και θα μας πούνε . Έτσι .
Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι ένα θέμα που δεν θέλουμε να
το αγγίξουμε , απεναντίας θα έλεγα είναι ένα θέμα που μας
ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχουμε πραγματικά δυσανασχετήσει για
το ότι τ ο Υπουργείο δεν ανταποκρίνεται στην ενημέρωση απέναντί
μας. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα άλλα θέματα γι α αυτό και
κάναμε και την επίσκεψη στα έργα . Τα έργα είναι κάτι που πρέπει
να μας ενδιαφέρει γενικώς, είμαστε τεχνικός κόσμος και είναι δική
μας αρμοδ ιότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο τον
Κώστα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, έχει κλείσει .
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα δοθεί δευτερομιλία μετά , μια
σύντομη.
Η Πρόεδρος τη ς Διοικούσα ς να γίνει μια απάντηση στα θέματα
που θιχτήκανε; Επτά λεπτά συνάδελφε Πρόεδρε .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν νομίζω ότι δεν θα τα χρειαστώ.
Καταρχήν για το ΒΟΑΚ θα συνεχίσω μια που είπε, είπε και ο
Κώστας, στη Διοικούσα έρχεται συνέχεια ενημέρωση . Επαφές
Μιχάλη κάνουμε διαρκώς. Με το γραφείο του Υπουργού, με τους,
όπου μπορούμε τέλος πάντων . Δεν είναι ότι στέλνουμε τα έγγραφα
και μετά καθόμαστε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Μπορώ να έχω αυτή την αφαίρεση γιατί
μιλάνε μεταξύ τους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, συνάδελφε ειδικά από το
Προεδρείο της Αντιπροσωπεία ς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, έχει έρθει λοιπόν πολλές φορές
το θέμα και με τα Χανιά το έχουμε συζητήσει ξανά γιατί είπα όπως
είπα στην αρχή και γράφεται κιόλας είναι κο ινή, ήταν κοινή
επιστολή και με το γραφείο του Υπουργού προσπαθούμε να έχουμε
και μιλάμε, τους έχουμε ζητήσει να έρθουν , ξαναμιλήσαμε,
ξαναζητήσαμε να έρθουνε . Λοιπόν, προφανώς με το ζόρι δεν
μπορείς να φέρεις κάτω έναν Υπουργό ή ένα στέλεχος του
Υπουργείο υ να μιλήσει. Όμως παρόλα αυτά καταλήξαμε και είπαμε
ότι δεν εί ναι δυνατόν να μη συζητήσουμε αυτό το θέμα και γι α αυτό
και είπαμε στη μόνιμη επιτροπή , την προηγούμενη μάλιστα
Διοικούσα ότι δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε το Υπουργείο και
άρα εμείς θα προσ παθήσουμε με όποια μέσα μπορούμε να κάνουμε
ένα μάζεμα και να το συζητήσουμε το θέμα γιατί προφανώς μας
ενδιαφέρει. Μιχάλη με ακούς; Δε νομίζω ε; Αλλά μην απαντάω
χωρίς να ακούς γιατί σε εσένα απαντάω. Αλλιώς να σταματήσω.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εκεί, εντάξει, είμαστε, πολυσχιδής
Αντιπροσωπεία .
Λοιπόν τώρα για το υπ ερταμείο επίσης αντιδράσαμε , αμέσως
αντιδράσαμε και βγάλαμε τη δεύτερη μέρα ανακοίνωση; Και είμαστε
και ανοιχτοί σε οποιαδήποτε δράση. Θέλετε να οργανώσουμε να
πάμε στην Κνωσό και να κρατήσουμε ένα πανό και να πούμε ως
Τ.Τ.Ε. διαμαρτυρόμαστε ; Οτιδήποτε , είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε
οτιδήποτε και με άλλους φορείς. Στείλαμε στο κεντρικό Τ.Ε.Ε..
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στείλαμε παντού, είμαστε το μόνο Τ.Τ.Ε. που έβγαλε ανακοίνωση
για τα μνημεία, κανέ να άλλο περιφερειακό ή εκτός τη ν Αθήνα που
έβγαλε αμέσως κανένα άλλο περιφερειακό Τ.Τ.Ε. δεν έβγαλε
ανακοίνωση για το υπ ερταμείο και τα μνημεία. Αντιδράσαμε άμεσα,
βγήκε απόφαση από τη Διοικούσα άμεσα και νομίζω και στη
σημερινή εισήγηση υπάρχει αναφορά κα ι περαιτέρω απ ό ότι λέμε
μάλιστα στις προτάσεις για όσους πρόλαβαν να το διαβάσουν που
καλά λέτε ότι έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα , εννοείται , δεν το
συζητάμε , λέμε να γίνει περαιτέρω επεξεργασία για όλα αυτά τα
ζητήματα και με διάλογο, με ομάδες, να το με λετήσουμε, να το
επεξεργαστούμε, να αντιδράσουμε με διάφορες δράσεις.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Οι επιτροπές δεν έχει, οι επιτροπές δεν
έχουν να κάνουν με εμάς, έχουν να κάνουν με τις επιτροπές .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣ ΑΣ: Ναι, αλλά είναι θέμα της μόνιμης
επιτροπής τι θα επιλέξει. Νομίζω Μιχάλη σας έχουμε καλομάθει να
σας τα στέλνουμε όλα γρήγορα και έντυπα . Έ;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, πότε ερχόταν η δράση της
Διοικούσας εγγράφως στο e-mail πριν;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ποτέ. Λοιπόν, τώρα για το αεροδρόμιο
θέλω να πω.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Στην Αντιπροσωπεία , εκεί, ναι αυτό λέω
κι εγώ.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Την ώρα που ερχόμ ασταν, ωραία. Τώρα
ήταν από το e-mail δύο μέρες πριν.
Λοιπόν, σε σχέση τώρα με το αεροδρόμιο θέλω να πω .
Πράγματι έκανα κάποιες δηλώσεις , δεν εξέφρασα προσωπική
άποψη, είπα καταρχήν σε όλες τις φορές που μίλησα ότι το Τεχνικό
Επιμελητήριο δεν το έχει συζη τήσει το θέμα και κακώς και δεν έχει
πάρει θέση και επίσης υπέβαλα κάποια ζητήματα σε σχέση με το
πώς πρέπει να γίνονται τα έργα για την προετοιμασία, για
σκοπιμότητ ες κ.λπ. Όντως. Όμως δεν μείναμε εκεί. Στην
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προηγούμενη Διοικούσα ήρθε το θέμα από μένα με εισήγηση όπου
είπα ότι πρέπει το Τεχνικό Επιμελητήριο να ασχοληθεί με αυτό το
θέμα, να έχει , να διαμορφώσει θέση γιατί υπάρχουν πολλές
απόψεις έτσι και αλλιώς και αποφασίσαμε ομόφωνα να
διοργανώσουμε μια ενημερωτική ημερίδα με καλεσμένους απ ό
όλους τους φο ρείς τους αρμόδιους, από το Υπουργείο, από φορείς
που διαμαρτύρονται και να γίνει , από επιστημονικούς φορείς , και να
γίνει μια ανοικτή ενημέρωση εδώ έτσι ώστε όλοι να έχουμε , να
διαμορφώσουμε
άποψη ,
να
ακούσουμε
κ.λπ.
και
αυτό
αποφασίστηκε ομόφωνα . Έχει αναλάβει από τη Διοικούσα η Εύα η
Κοκκινίδου να το οργανώσει άμεσα .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :
Το
συντομότερο
δυνατό.
Το
αποφασίσαμε πάντως, ισχύει αυτό γιατί πραγματικά οφείλουμε να
δίνουμε, να εξετάζουμε τα θέματα σε βάθος. Νομίζω απάντησ α σε
όλες τις ερωτήσεις .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ερώτηση ;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Για το αεροδρόμιο αν υπάρχει;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όχι, εγώ απ ό ότι ξέρω δεν υπάρχει, μα
θα ψάξουμε να δο ύμε τι υπάρχει.
ΜΕΛΟΣ: Υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Υπάρχει; Μακάρι να τη δούμε, μακάρι να
τη δούμε . Παιδιά τα ψάχνουμε , δεν ξέρω αν θ εωρείτε ότι είναι
εύκολο να πάει κάποιος στο Υπουργείο . Μέχρι πριν μερικά χρόνια
που δεν υπήρχε και διαβούλευση δεν ξ έραμε τι γινότανε. Αν νομίζει
κάποιος ότι είναι εύκολο να πάει σε ένα Υπουργείο και να πει
δώστε μου τη μελέτη που έχετε και γι α αυτό και να την πάρει σας
λέω ότι δεν είναι εύκολο, δυστυχώς . Κακώς, έπρεπε να είναι όλα
ανοικτά και όλα στη διαφάνεια . Και αυτή τη στιγμή η προμελέτη
γιατί εγώ μίλησα με το Υπουργείο Μιχάλη και είπα πως βγαίνει αυτή
το ΣΔΙΤ; Δηλαδή ωραία, ΣΔ ΙΤ ας μην μιλήσουμε για τον τρόπο,
είναι ένα ΣΔ ΙΤ, ωραία. Είναι μια παραχώρηση . Με τι στοιχεία ,
δηλαδή τι δώσατε εσείς για να γίνει ο διαγωνι σμός; Λέει δώσαμε
λέει μια προμελέτη απάντησε το γραφείο, το Υπουργείο. Ωραία,
θέλουμε αυτή την προμελέτη.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι μην ανοίγετε διάλογο
να γίνει συντεταγμένα η συζήτηση. Ωραία, ευχαριστούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ελάτε να μας την πείτε, ελάτε να μας
ενημερώσετε, αυτή η προμελέτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
δυνατότητα .

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Συνάδελφε

Γολοβάνη

είχες

τη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ελάτε να μας την δείξετε, αυτό είπαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τοποθετηθείτε.

Μα

υπάρχει

η

δυνατότητα

να

συντεταγμένα

η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όχι , εντάξει εγώ κλείνω .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
συζήτηση.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Να

γίνει

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Θέλω απλώς να πω ότι δεν μένουμε
μόνο στα έγγραφα , κάνουμε προσπάθειες, δεν είναι εύκολο, δεν
είναι τα Υπουργεία ανοικτά και ούτε ήταν ποτέ και ούτε τώρα είναι
δυστυχώς κι εμείς ζητήσαμε αυτή την προμελέτη , θα ψάξουμε, θα
προσπαθήσουμε με όποιο τρόπο και με ό ,τι στοιχεία έχουμε πρέπει
να πάρουμε θέση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝ ΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε. Ένα δίλεπτο
σύντομων δευτερομιλιών ποιος ενδιαφέρετ αι; Ναι, ο συνάδελφος ο
Σχινάς.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν είναι ακριβώς, θα
χρόνος, αν ανοίξει θέμα θα το δώσουμε αν υπάρξει χρόνος.

δοθεί

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
δοθεί.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Αν

υπάρξει

χρόνος,

θέμα

θα

ΣΧΙΝΑΣ: Δεν έχει, δεν είναι καμία τοποθέτηση , απλά είναι μια
απάντηση σαν μέλος της επιτροπής στο συνάδελφο το Χωραφά ότι
υπάρχει αδικία εδώ πέρα στην όλη αντιμετώπιση . Δεν φέραμε
κάποια απόφαση στη Διοικούσα . Μας ζητήθηκε σαν επιτροπή και
συγγνώμη που μιλάω , αλλά επειδή δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή ο
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Πρόεδρος αλλά είναι ο αναπληρωτής συντονιστής μας ο
Τσαγκαρουλάκης που δεν είναι μέλος τη ς Αντιπροσωπεία ς
αναλαμβάνω εγώ αυτό το ρόλο . Μας ζητήθηκε να φέρουμε τη δράση
μας, φέραμε τη δράση μας, είμαστε η μόνη νομίζω επιτροπή τα
τελευταία 15 χρόνια που έχει φέρει τη δράση της για ενημέρωση
στην Αντιπροσωπεία , είναι λίγο άδικο αυτό, τίποτε άλλο.
ΧΩΡΑΦΑΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε συνάδελφοι.

ΘΕΜΑ 3 ο
Έλεγχος - Ερω τήσεις - Επερω τήσεις προς τη Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 4 ο
Ενημέ ρω ση για τη δράση και λειτουργία της Ν.Ε. Λασιθίου από
τη Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διάταξης το 4 ο διότι το 3 ο
επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επομένως θα παρακαλούσα τη
Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου.

Στο επόμενο θέμα της ημερήσιας
που αφορά έλεγχο ερωτήσεις,
δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο θέμα.
Διοικούσα να ενημερώσει για την

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής
είναι εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είναι, είναι, είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν σε είδα, συγγνώμη.
Λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο πράγματι λέει ότι ο Πρόεδρος της
Διοικούσας ενημερώνει για τη δρ άση της Νομαρχιακής Επιτροπής
και σε σχέση με αυτό εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα . Θα
δώσω μια γενική εικόνα ότι με τη Νομαρχιακή Επιτροπ ή η πρόθεση
της Διοικούσας ήταν από την πρώτη στιγμή να έχει μια πολύ καλή
συνεργασία και γι α αυτό και από τις πρώτε ς μας κιόλας
συνεδριάσεις, νομίζω στη δεύτερη ή ίσως και στην πρώτη έγινε
πρόσκληση με θέμα τη Νομαρχιακή Επιτροπ ή, τη δράση, τη
λειτουργία, το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε . Θα μιλήσω βέβαια
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εγώ για το διάστημα τώρα το τελευταίο γιατί αυτό είναι φαντάζομα ι
για όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα , κυρίως θα μιλήσω αν
και ήμουνα στο Προεδρείο αλλά περισσότερο θα αναφερθώ σε
αυτό. Γίνονται κάποιες δράσεις και κάποιες προσπάθειες από την
Νομαρχιακή Επιτροπή που θα ήθελα , θα προτιμούσα δηλαδή και
αυτό θέλω να π ω να γίνουνε , να τις αναφέρει ο Πρόεδρος που είναι
εδώ. Εγώ από τη μεριά της Διοικούσα ς θέλω να πω ότι το
παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα και πραγματικά θέλουμε,
θέλουμε μέσω και της Νομαρχιακής γιατί έχουμε και τις μόνιμες
επιτροπές που είναι στο Λασίθι και μέσω οποι ωνδήποτε δράσεων
να έχουμε μια καλή παρουσία και ισότιμα έτσι με έναν τρόπο ίδιο
όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουνε με την έννοια ότι πολλές
φορές δεν δέχονται και κάποιοι να κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις
στο Λασίθι κ.λπ. όπως είπα και πριν ας πούμε για την Π ολεοδομία
να αντιμετωπίζουμε το Λασίθι και να ελαχιστοποιήσουμε το
έλλειμμα που δικαίως νιώθουν οι συνάδελφοι γιατί λόγ ω της
απόστασης η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει η
άμεση ανταπόκριση σε θέματα που έχουμε εδώ και που εδώ οι πιο
κοντινοί μπορούνε να είναι πιο κοντά σε αυτό και στην πληροφορία
και στη συμμετοχή των δράσεων.
Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι γίνονται πράγματα, νομίζω
μπορούν να γίνουν κι άλλα . Έχουμε τη διάθεση να τα κάνουμε .
Σήμερα βέβαια τυχαίνει και έχ ουμε και αλλαγή , έχουμε και κάποιες
παραιτήσεις, αλλάζει η σύνθεση . Είμαστε εδώ για να τη δούμε και
να την παρακολουθήσουμε και θα έλε γα να δώσω το λόγο στον
Πρόεδρο να κάνει ο ίδιος την παρουσίαση της δράσης τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε, ο συνάδελφος
Καφφετζάκης ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου
στο βήμα. Δώδεκα λεπτά και αν χρειαστεί ...
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ : Λοιπόν, συνάδελφοι καλησπέρα και από μένα,
ευχαριστώ και την Πρόεδρο για τα καλά της λόγια .
Πραγματικά θέλουμε κι εμείς να έχου με μια καλή συνεργασία
και με τη Διοικούσα και με την Αντιπροσωπεία στα θέματα που
αφορούν το Νομό Λασιθίου και είναι όντως πολύ ενθαρρυντικό το
ότι η πρόθεση της Διοικούσα ς είναι να έχει μια ισότιμη παρουσία το
Λασίθι μαζί με το Ηράκλειο ούτως ώστε να…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ: Ούτως ώστε, ούτως ώστε, ούτως ώστε τα θέματα
του Λασιθίου να είναι και αυτά σε πρώτη γραμμή. Εμείς ως
Νομαρχιακή κλείνουμε αισίως ενάμιση χρόνο λειτουργίας , δηλαδή
είμαστε ουσιαστικά στη μισή θητεία . Και μια που ειπώθηκε για τα
θέματα των συνεδριάσεων εμείς κάναμε κάποιες συνεδριάσεις μέσα
στο καλοκαίρι, όντως τα γραφεία μας είναι σε μια κατάσταση που
κτιριολογικά μπορεί να είναι ένα πολύ καλό γραφείο αλλά οι
υποδομές του είναι λίγο παλιές, κάναμε κάποιες συνεδριάσεις μέσα
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στο καλοκαίρι και πραγματικά είχαμε και αρκετούς καλεσμένους
που δεν μπορούσαν καν να είναι μέσα στην αίθουσα λόγ ω του
καύσωνα, δεν είχαμε ούτε ένα air-condition να υπάρχει ένα
κλιματισμός παρόλα αυτά έχουμε κάνει - θα τα πω και παρακάτω κάποιες κινήσει ς και με την Πρόεδρο της Διοικούσα ς για να
μεταφερθούμε σε νέα γραφεία.
Λοιπόν, να ξεκινήσω για τη δράση της Νομαρχιακής
ξεκινώντας από την Πέμπτη 27 Απριλίου του 2017 που στα γραφεία
της Νομαρχιακής πραγματοποιήθηκε η 1 η τακτική συνεδρίαση της
Νομαρχιακή ς με μοναδικό θέμα της εκλογή του Προεδρείου . Είχαμε
παρευρεθεί ο τότε Πρόεδρος ο Χαρωνίτης, η τότε Γραμματέας και
νυν Πρόεδρος η Κα Βρέ ντζου και τα μέλη ο Αντιπρόεδρος , ο
Γραμματέας της Διοικούσα ς σήμερα ο Ρουμπογιαννάκης και η Κα
Σεργάκη - Περουλιού και εξελέξαμε, έγινε η εκλογή του νέου
Προεδρείου της Νομαρχιακής.
Κατόπιν στις 3 Μαΐου του 2017 στα γραφεία της Νομαρχιακής
πραγματοποιήθηκε η 1 η τακτική συνεδρίαση της Νομαρχιακής με
θέμα τη διόρθωση, μπήκαμε κατευθείαν στα βαθειά διότι
πραγματικά στη Νομαρ χιακή έχουμε εξετάσει πολλά και φλέγοντα
ζητήματα και μεγάλα ζητήματα που αφορούν το Λασίθι. Το πρώτο
λοιπόν, η πρώτη καυτή πατάτα που ήρθε στα χέρια μας ήταν το
ΣΧΟΟΑΠ του Αγίου Νικολάου και κάποιες μικρές τροποποιήσεις και
διορθώσεις πρόδηλων σφαλμάτων. Τότε λοιπό ν ως Νομαρχιακ ή
πήραμε την πρωτοβουλία , να κάνω μια παρένθεση εδώ ότι σχεδόν
όλες, μάλλον όχι σχεδόν, είναι ο Ρουκουνάκης εδώ, όλες οι
αποφάσεις της Νομαρχιακής είναι ομόφωνες . Και να υπενθυμίσω
ότι η Νομαρχιακή απαρτίζεται από τρεις παρατάξεις κ αι το ομόφωνο
των αποφάσεων έχει κι αυτό το δικό του στίγμα. Το πρώτο λοιπόν
θέμα ήταν το ΣΧΟ ΟΑΠ και τα πρόδηλα λάθη. Τότε αποφασίστηκε
από τη Νομαρχιακή και αυτό αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι ήταν
πολύ εύστοχο να αναρτήσουμε στο διαδίκτυο το φάκελο με τις
προτάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου σε ηλεκτρονική μορφή ώστε
και οι συνάδελφοι μηχανικοί αλλά και οι πολίτες που ενδιαφέρονταν
να εκφράσουν την άποψή τους επί των υφιστάμενων προτάσεων σε
μια ανοικτή διαβούλευση με την κοινωνία και είχαμε βάλει μια
καταληκτική ημερομηνία η οποία λόγ ω της ικανοποιητικής
ανταπόκρισης δόθηκε σε αυτή μια μικρή παράταση και κατόπιν
τούτου
οι
προτάσεις
συγκεντρώθηκαν,
μελετήθηκαν,
εμπλουτίστηκαν από τη Νομαρχιακή και εν συνεχεία κατατέθηκαν
στο Δήμο Αγίου Νικολάου.
Τρίτον. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Δήμαρχο
Οροπεδίου την Πέμπτη 8, δεν έχω γράψει εδώ καλά την
ημερομηνία , δεν τη θυμάμαι , συζητήθηκαν όλα τα θέματα τεχνικής
φύσεως και θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
Ήτανε ουσιαστικά η πρώτη συνάντηση με φορέα τ ου Νομού
Λασιθίου και λόγ ω για να δώσουμε ένα στίγμα επιλέξαμε το
λιγότερο , το Δήμο με τη λιγότερη, με την μικρότερη ας πούμε
εμβέλεια και οργάνωση και το μικρότερο Δήμο και σε άποψη
πληθυσμού.
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Σε επόμενη συνεδρίασή μας έγινε ο ορισμός των μελών της
Εποπτεύουσας Επιτροπής του Περιφερειακού Γραφείου του
ΤΣΜΕΔΕ του Αγίου Νικολάου ξεκίνησε ο προγραμματισμός
ημερίδας στο Νομό Λασιθίου, έγινε ενημέρωση από τον εκπρόσωπο
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στην Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Αγίου
Νικολάου, συζητήθηκαν τα λειτουρ γικά θέματα που αφορούν το
γραφείο της Νομαρχιακής του Τ .Ε.Ε. και έγινε και εκτενής συζήτηση
για τους ελεγκτές δόμησης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
για τη σωστή λειτουργία του θεσμού.
Κατόπιν εστάλησαν μετά από συνάντηση των μελών της
Νομαρχιακής συμπληρωματικές παρατηρήσεις για την τροποποίηση
του ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου.
Έκτον. Η Νομαρχιακή εξέδωσε επιστολή με θέμα «Κληρώσεις
ελεγκτών δόμησης εκτός των ορίων της περιφερειακής ενότητας
που βρίσκεται το έργο ».
Έβδομον. Οι συναντήσεις με φορείς του Νομού Λασιθίου
συνεχίστηκαν αυτή τη φορά με την Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Κα
Πετράκη στις 31/08 όπου μεταξύ άλλων η συζήτηση επικεντρώθηκε
στη συντήρηση που αφορά το οδικό δίκτυο του νομού στη
δυνατότητα δημιουργίας υποβάθρων για το εύρος κατάληψης του
επαρχιακού δικτύου. Τα σοβαρά θέματα που έχουν προκύψει από
παραλείψεις ή λάθη του κτηματολογίου, τα αδρευτικά έργα του
νομού και φυσικά τέλος το φλέγον ζήτημα με τον ΒΟΑΚ. Οι
προτάσεις που εξετάστηκαν ήταν η διερεύνηση σύστασης μιας
άτυπης επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για την παρακολούθηση , τη
χρηματοδότηση και γενικότερα την πορεία των μελετών και του
έργου καθώς και η εξέταση διοργάνωση ς μερίδας για το ΒΟΑΚ προς
ενημέρωση του τεχνικού κόσμου του νομού αλλά και των πολιτών
γενικότερα.
Επίσης, μετά από αυτή τη συνάντηση είχαμε συναντήσεις με
τους Δημάρχους Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου κατά σειρά , όχι τις
ίδιες μέρες, σε άλλες ημερομηνίες.
Όγδοον. Σε ό, τι αφορά τον ΒΟΑΚ η Νομαρχιακή απέστειλε στη
Διοικούσα συζήτηση επιστολή ότι μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είναι
επιτακτική
ανάγκη
να
προχωρήσει
η
μελέτη
στρατηγικού
σχεδιασμού για τη δημιουργία ολόκληρου του νέου βόρειου οδικού
άξονα της Κρήτης που θα διατρέχει όλο το βόρειο τμήμα του νησιού
από Σητεία έως Κίσσαμο και να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση των
μελετών του έργου που αφορά το Νομό Λασιθίου . Ήταν τότε που
είχε προκύψει το θέμα και υπήρχε αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα
περί ολοκλήρωσης του βόρειου οδικού άξονα από Χανιά μέχρι Άγιο
Νικόλαο. Ουσιαστικά αφήνοντας έξω τα κομμάτια της Κισάμου και
της Σητείας.
Ένατον. Μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης
παρευρεθήκαμε στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία
του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη την Τρίτη 12
Σεπτεμβρίου του 2017 καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις
ενόψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Κρήτης πο υ πραγματοποιήθηκε
στις 20, 21 Σεπτεμβρίου του 2017 στο Ηράκλειο.
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Δέκατον. Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Το παιδί
στην πόλη - Βιώσιμη κινητικότητα και οδική ασφάλεια με κριτήριο
τον ευάλωτο χρήστη » την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου του 2017 στη
Νεάπολη. Ομιλη τές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Βλαστός, πολεοδόμος,
συγκοινωνιολόγος ,
καθηγητής
του
Ε .Μ.Π.,
ο
κ.
Ευθύμης
Μπακογιάννης, πολεοδόμος, συγκοινωνιολόγος του ΕΜΠ, η
Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, μηχανικός συγκοινωνιολόγος, ο κ.
Λιονάκης Πρόεδρος του «ΕΣΥ ΠΡΩΤΑ» , ο κ. Νώντας Σαρρής ,
αρχιτέκτονας και Πρόεδρος του ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟΥ και η Μαρία Σίτη,
αγρονόμος-τοπογράφος-μηχανικός-συγκοινωνιολόγος.
Ενδέκατο. Η
Νομαρχιακή μετά από πρόσκληση του
Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου πήρε ξεκάθαρη θέση σε ότι αφορά
την κατάργηση όλων των υποθηκοφυλακείων του Νομού.
Δώδεκα. Σε επόμενη τακτική συνεδρίαση συζητήθηκε μεταξύ
άλλων ο προγραμματισμός εσπερίδας για την παρουσίαση της
μελέτης του ΒΟΑΚ που αφορά το Νομό Λασιθίου. Είναι ένα ζήτημα
το οποίο ακόμα το συζητάμε, το έχουμε συζητήσει σε αρκετές
Διοικούσες αλλά λόγω του ότι υπάρχει μια , λίγο, ένα θολό τοπίο
ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε αυτό το θέμα.
Δεκατρία. Το Μάρτιο του ’18 κατατέθηκε κείμενο στη
Διοικούσα και με την σειρά της το κοινοποίησε στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κα ι
στην ΕΤΕΑΝ
με
τίτλο
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον - Δύο παρατηρήσεις.
Δεκατέσσερα. Συμμετοχή και κατάθεση απόψεων από τη
Νομαρχιακή στο Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού με θέμα
«Πώς φαντάζομαι την πλατεία μου » την Παρασκευή 18 και Σάββατο
19 Μαΐου στη Νεάπ ολη.
Δεκαπέντε. Ε κπροσώπηση της Νομαρχιακής στο 74 ο τακτικό
συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ που έγινε στο Δημαρχείο στην αίθουσα
«Μελίνα Μερκούρη » στην Ιεράπετρα και εισήγηση από το
συνάδελφο και μέλος της Νομαρχιακής και παραιτηθέντα τον κ.
Καροφιλάκη Γιώργο.
Δεκαέξι. Συνεδρίαση της Νομαρχιακής στις 4 Ιουλίου του ’18
με θέματα τις εξελίξεις για τον ΒΟΑΚ στο τμήμα Άγιος Νικόλαος Σητεία, την αύξηση των νέων αντικειμενικών αξιών στο Νομό
Λασιθίου, τη διερεύνηση και εξεύρεση νέων γραφείων Νομαρχιακής .
Σε αυτό το σημείο τώρα να πω ότι έχουν γίνει κάποιες επαφές και
με την Αντιπεριφερειάρχη η οποία έχει δεσμευτεί ότι θα μας
εξασφαλίσει μια αίθουσα, έχει δηλώσει και νομίζω άτυπα είναι
αυτό; Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας είναι άτυπα και ο Δήμαρχος Αγίου
Νικολάου εξίσου άτυπα ότι θα μπορούσε να μας εξασφαλίσουν μια
θέση αλλά νομίζω ότι για λόγους εκεί κεντροβαρικούς και του
σημείου δηλαδή των γραφείων θα ήτανε καλύτερα να είναι στα
γραφεία της, στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου.
Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για τις
εξελίξεις στο θέμα του Γαργαδόρου, συζήτηση για το κυκλοφοριακό
της πόλης του Αγίου Νικολάου και τέλος, και τέλος έγινε μια
ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα ανοικτά κέντρα εμπορίου και ήταν
ουσιαστική η βοήθειά μας ώστε να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον

Συνεδρίαση 8

η

Τ ΑΚ Τ Ι Κ Η

14

ης

Νοεμβρίου

2018

σελίδα

36

από πλευράς Δήμου και μάλιστα μετά από τη συνεδρίαση
συμμετείχαν ενεργά όλοι οι φορείς οι εμπλεκόμενοι ώστε να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να συνταχθεί ο φάκελος σε
συνεργασία με το Σύλλογο Εμπόρων Αγίου Νικολάου και το
Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου.
Δεκαεπτά. Υπήρξε απάντηση του Τ .Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στο Δήμαρχο
Αγίου Νικολάου σε ότι αφορά την επίρριψη ευθυνών για την
καθυστέρηση υλοποίησης ενός δημοτικού έργου εξαιτίας της
δυστοκίας κατά αυτών προς το Τ .Ε.Ε. Ορισμού εκπροσώπου στην
επιτροπή αξιολόγησης των προσ φορών. Εκεί είχε γίνει τότε μια
απάντηση προς το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου βάζοντας τα πράγματα
στη θέση τους και προασπίζοντας το κύρος και την αξιοπιστία του
Τεχνικού Επιμελητηρίου .
Δεκαοκτώ. Έγινε η εισήγηση προς τη Διοικούσα για τον
ορισμό εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σε υπό σύσταση εκτιμητική
επιτροπή του άρθρου 9 του Ν . 2190 της Περιφέρειας Κρήτης /
Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου .
Δεκαεννέα. Τ ελειώνω. Συνεδρίαση της Νομαρχιακής στις 12
Σεπτεμβρίου του ’18 με θέματα μια νέα πρότ αση για το, μια νέα
χάραξη του ΒΟΑΚ στη ν περιοχή Καβούσι -Χαμές- Δημαρονιά από
ένα συνάδελφό μας και την εκ νέου πρόταση για την ... Επίσης,
συζητήσαμε σε αυτή τη συνεδρίαση μια εκ νέου πρόταση για
τροποποίηση του ΣΧΟ ΟΑΠ Αγίου Νικολάου καθώς και το φλέγον
ζήτημα της κοινωνίας της Νεάπολης για τη μετατόπιση του κόμβου
σύνδεσης της πόλης της Νεάπολης.
Είκοσι. Στις 15 Οκτωβρίου του ’18 και σήμερα με επιστολή
τους παραιτήθηκαν τα μέλη της Νομαρχιακής Καροφυλάκης και
Μαστορής αντίστοιχα και με την ευκαιρία αυτή ή θελα να εκφράσω
προσωπικά τις ευχαριστίες μου και στα δύο μέλη για την άψογη
συνεργασία που είχαμε και να ευχηθώ στους αντικαταστάτες τους
να συνεχίσουν με το ίδιο σθένος στη δημιουργία των άψογων
διαδικασιών και της εποικοδομητικής παρουσίας μας στο Νομό
Λασιθίου.
Τέλος, εικοσιένα. Υπήρξε στις 26 Οκτωβρίου του ’18 με
πρωτοβουλία του Συλλόγου Λογιστών Νομού Λασιθίου η πρόθεση
να
συσταθεί
μια
Επιτροπή,
Ομάδα
Διαχείρισης
Θεμάτων
Κτηματολογίου μια που ξεκινάει τώρα το κτηματολόγιο στο Λασίθι
αποτελούμενοι από έναν εκπρόσωπο των επαγγελματικών ομάδων
των οποίων μέλη θα ασχοληθούν με το έργο . Δηλαδή εκπροσώπους
των δικηγόρων, μηχανικών, οικονομολόγων, συμβολαιογράφων και
έναν εκπρόσωπο της Κτηματολόγιο ΑΕ είναι της αναδόχου
κοινοπραξίας και είμαστε ήδη σε συνεργ ασία ώστε να συσταθεί
αυτή η επιτροπή.
Επίσης, να πω κλείνοντας ότι στην τελευταία συνεδρίαση της
Διοικούσας δεσμεύτηκε το Προεδρείο ότι θα προσπαθήσει με όλες
του τις δυνάμεις να βοηθήσει την στελέχωση – βοήθεια του
τμήματος προς τη Νομαρχιακή ούτως ώστε να έχουμε μια βοήθεια
όσον αφορά τα κείμενά μας, τη λειτουργία μας και όλο το
λειτουργικό κομμάτι και ελπίζω και με αυτή τη βοήθεια επειδή και οι
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χρόνοι και όλων που συμμετέχουν ξέρετε ότι είναι πολ ύ
περιορισμένη και οι δυσκολίες είναι πολλές και ειδικά σ το Λασίθι
δεν έχουμε καμία απολύτως βοήθεια , πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια
πολύ σημαντική παράμετρος για την περαιτέρω λειτουργία της
Νομαρχιακής.
Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
ευχαριστούμε
το
συνάδελφο Καφ φετζάκη. Υπάρχει μέ λος της Νομαρχιακής που θέλει
συμπληρωματικά να τοποθετηθεί;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να κάνεις την τοποθέτησή σου και
για την οικονομία της κουβέντας να κάνουμε τις ερωτήσεις αλλά
συμπληρωματικά όμως, όχι επανάληψη σε παρακαλώ ε;
ΜΕΛΟΣ: Εμείς στο Λασίθι μιλάμε λίγο γενικότερα και όσοι
Λασιθιώτες μιλάνε είναι σύντομοι.
Όχι, εγώ από τη μεριά μου θέλω να πω ότι καταρχήν δεν είναι
άλλο μέλος της Νομαρχιακής ούτε στην Αντιπροσωπεία ούτε
σήμερα. Τώρα εγώ από τη μεριά μου θέλω να πω ότ ι γενικότερα και
στη συγκεκριμένη Νομαρχιακή αλλά και γενικότερα και οι
προηγούμενες στα συμβούλια το πνεύμα συνεργασίας πάντα ήταν
κυρίαρχο, αφήναμε τις όποιες αντιπαραθέσεις μέχρι μετά την ημέρα
των εκλογών, από την ημέρα των εκλογών και μετά δεν υπήρχαν ,
πάντα λειτουργούσαμε σε ένα καλό κλίμα όπως και στη
συγκεκριμένη Νομαρχιακή . Το ένα ζήτημα είναι αυτό .
Αυτό που θα ήθελα εγώ και τώρα με τη νέα και με την αλλαγή
της, και της νέας σύστασης της Νομαρχιακής αλλά και της
Διοικούσας να υπάρχει μια πιο καλή σ υνεργασία από τη μια και να
μπορέσουμε να δρομολογήσουμε καλύτερες , μάλλον περισσότερες
ημερίδες και οι ημερίδες αν μπορούμε τις ίδιες που γίνονται στο
Ηράκλειο να κάνουμε και στο Νομό Λασιθίου ειδικά τώρα η
τελευταία για τα πολεοδομικά ζητήματα ελπίζουμε να καταφέρουμε
το επόμενο διάστημα να κάνουμε κάτι αντίστοιχο.
Κατά τα άλλα θέλω να ελπίζω ότι να φέρουμε και ζητήματα
από το Νομό Λασιθίου στις επόμενες Αντιπροσωπείες και στη
Διοικούσα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε.
Υπάρχει μέλος της Αντιπροσωπεία ς που θέλει να τοποθετηθεί
επί των αναπτυ χθέντων ή ερωτήσεις αν υπάρχουν, διευκρινήσεις;
ΧΩΡΑΦΑΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι. Τοποθέτηση;
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ΧΩΡΑΦΑΣ: Τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ο συνάδελφος ο Χωραφάς
τοποθέτηση . Άλλος; Καλά, περιμένω και στη διάρκεια. Π έντε λεπτά.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Δεν θα τα χρησιμοποιήσω Πρόεδρε. Ναι , με ακούτε ή ...;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, τώρα ναι.
ΧΩΡΑΦΑΣ: Πραγματικά παρακολουθώντας από μια μικρή, μεσαία
απόσταση τη δράση της Νομαρχιακής βλέπω την προσπάθεια που
γίνεται από το Γιώργο και από το σύνολο της επιτροπής και όπως
είπε και ο Μανώλης το καλό κλίμα που διαχρονικά ισχύει στη
Νομαρχιακή συνεχίζεται και σε αυτή τη θητεία. Προσπα θούν να
τοποθετούνται στα περισσότερα θέματα της επικαιρότητας . Θα
ήθελα να επιστήσω όμως την προσοχή σε αυτό που είπε και ο
Μανώλης τελειώνοντας ότι υπάρχει έλλειμμα δράσεων προς τους
συναδέλφους. Ναι μεν δηλαδή ασχολούνται, ασχολείται η επιτροπή
με τα ζη τήματα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ασχολείται , αλλά
δεν υπάρχει το θέμα των εκδηλώσεων, το θέμα των ημερίδων ,
δηλαδή με τη συμβολή της Διοικούσα ς πρέπει τώρα σε αυτό τον
τελευταίο χρόνο να γίνουν μια, δύο προσπάθειες στο Λασίθι .
Χρόνος για πολύ περισ σότερα δεν υπάρχουνε αλλά έστω μια, δυο
προσπάθειες πάνω σε αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ δηλαδή γιατί
το χρειάζεται, το χρειάζονται οι συνάδελφοι στο Λασίθι . Είναι πολύ
πιο σπάνια η ενημέρωσή τους γενικότερα για τα περισσότερα
θέματα.
Τώρα να κάνω παρόλο πο υ δεν είναι της ώρας μια μικρή
σύσταση στο θέμα της Νεάπολης και της εισόδου στην πόλη ό ,τι
ενέργειες είναι να γίνουν δεν ξέρω Γιώργο αν είναι και κάποιες
προγραμματισμένες ή ότι έγινε έγινε να γίνουν άμεσα , να γίνουν
άμεσα και αν είναι δυνατόν ακόμα και ν α παρακαλέσετε ή να
πιέσετε ή να χρηματοδοτήσετε με κάποιο τρόπο το μελετητή να
έρθει σε αυτοψία του ζητήματος . Δεν ξέρω αν έχει σταθεί στα
σημεία του προβλήματος . Γιατί το λέω; Μην έρθει η ώρα , ξέρετε ότι
ο Υπουργός έχει , το έργο έλεγε Νοέμβρ ιο, τώρα νομ ίζω το πή γε
λίγο παρακάτω , αν τελικά πει ότι είμαστε έτοιμοι για το έργο να μην
έρθει η ώρα που οι αντιδράσεις ου Τ .Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και της Νεάπολης
δεν θα το κολλήσουν. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή την ώρα αλλά αν
είναι να έρθει να μην είμαστε εμείς το εμπόδιο που π εριμένουμε
πώς και πώς να γίνει κάποιο έργο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε . Άλλος συνάδελφος
τοποθέτηση;
Όχι.
Υπάρχει
συνάδελφε
Κα φφετζάκη
κάποια
δευτερολογία τώρα πριν κλείσει η Πρόεδρος;
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ: Ναι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ένα μικρό, δύο λεπτά;
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ:
μικροφώνου).

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλετε να γραφτεί ; Ναι, στο βήμα,
διαφορετικά δεν έχει ενδιαφέρον. Απλώς υπενθυμίζω ότι γίνεται
σύνοψη, δεν ανοίγουμε θέμα.
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ: Όχι, δεν είναι. Θ α συμφωνήσω απόλυτα με το
συνάδελφο τον Μιχάλη τον Χωραφά. Όντως θα πρέπει να
στοχεύσουμε σε κάποιες παραπάνω εκδηλώσεις πολύ περισσότερο
σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των συναδέλφων μηχανικών .
Ένα θέμα Μιχάλη που είχαμε βάλει και ως συζήτησ η στη
Νομαρχιακή είναι πραγματικά το έλλειμμα της ενημέρωσης γενικά
του τεχνικού κόσμου δεν έχουμε προλάβει να το συζητήσουμε διότι
λόγω χρόνου δεν συζητήθηκε αλλά θα μπει σε επόμενη Νομαρχιακή
είναι το θέμα του ΙΕΚΕΜ Τ.Ε.Ε. το οποίο ήταν πραγματικά ένας
μοχλός και ένα μέσο ενημέρωσης και περαιτέρω εκβάθυνση σε
κάποια θέματα τεχνικά του μηχανικού πλέον και αυτό δεν υπάρχει
οπότε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα ας πούμε
του Τεχνικού Επιμελητηρίου και να στοχεύσουμε σε περισσότερες
τέτοιες ε κδηλώσεις. Συμφωνώ απόλυτα .
Όπως επίσης συμφωνώ απόλυτα και με το τελευταίο με το
θέμα του κόμβου της Νεάπολης . Ο κ. Αγαπάκης έχει ήδη αποστείλει
αμέσως μετά την ενημέρωσή του για το θέμα έχει ήδη αποστείλει
στο μελετητή τις απόψεις αυτές της κοινωνίας της Νεάπολης.
Επίσης έχει , θα ενημερωθεί και η Διοικούσα , ίσως να μπει και σε
επόμενη Διοικούσα και όντως πρέπει αυτό να γίνει πολύ σύντομα .
Είναι εξαιρετική ιδέα το να τον κατεβάσου με με δικά μας έξοδα
ούτως ώστε να δει με αυτοψία το έργο και αυτό αν είναι θ α το
προτείνουμε στη Διοικούσα ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει διότι
πραγματικά εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό δεν υπάρχει
λόγος συζήτησης και οι αντιδράσεις της κοινωνίας θα είναι , όπως
ακούγεται θα είναι μεγάλες, οπότε μπορεί να δυναμιτίσει το έργ ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πρόεδρε, Ειρήνη.

Ευχαριστούμε.

Συνάδελφε,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όπως είπα και πριν είναι στην πρόθεσή
μας να κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε ισότιμα το Νομό Λασιθίου και
τους συναδέλφους μας εκεί . Και θα πω κάτι που δεν το είπα πριν
σε σχέση με το e-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ όταν μας ενημέρωσαν από Αθήνα
ότι θα έρθουν και ήταν νομίζω Παρασκευή ή Πέμπτη - δεν θυμάμαι
πια μέρα - αμέσως τους πήραμε τηλέφωνο και είπαμε ότι θέλουμε
άλλη μια στον Άγιο Νικόλαο. Θα σας καλύψουμε εμείς τη διαμονή
σας, να μείνετε παραπάνω και να φύγετε την επομένη ημέρα για να
κάνουμε άλλη μια. Αρνήθηκαν . Και μετά από αυτό πάλι έχουμε
κάνει δύο επαφές και με το Υπουργείο , δηλαδή με τη σύμβουλο την
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Αγρίου του Υπουργού αλλά και με το Τεχνικό Επιμελητήριο με τον
Παναγιωτόπου λο. Εγώ ήδη έχω μιλήσει μαζί τους και τους είπα ότι
θέλουμε άλλη μια e-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ στο Λασίθι και περιμένουμε
απάντηση. Δυστυχώς όσον αφορά αυτού του είδους τις
ενημερώσεις, δηλαδή του είδους ότι θα πρέπει να έρθουν
συγκεκριμένοι άνθρωποι που ξέρουνε για να είναι ισότιμο . Δηλαδή
δεν θα πάμε εμείς με κάποιους συναδέλφους σας από εδώ.
Μπορούμε να το κάνουμε αλλά θέλουμε να είναι η ίδια που θα
αναλάβει κι εδώ συνάδελφος που είναι στο Ηράκλειο. Δεν εξαρτάται
μόνο από εμάς, μάλλον δεν εξαρτάται , η πρόθεσή μας είναι
δεδομένη αλλά δεν πείθουμε τα στελέχη του Υπουργείου ούτε καν
του Τ.Ε.Ε.. Δηλαδή με τον Παναγιωτόπουλο έχουμε μιλήσει, με την
Ματάλα έ χουμε μιλήσει , μάλιστα εμείς τους είπαμε και για Σητεία ,
δηλαδή να έρθουνε Σητεία αεροπορικώς από Αθήνα να πάνε Σητεία
να κάνουμε την ενημέρωση και να ξαναφύγουν με δικά μας έξοδα
για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τη Σητεία και αρνήθηκαν.
Έχουμε, ειδικά καλά με τα Υπουργεία εντάξει ξέρουμε . Το Τ.Ε.Ε.
όμως πρέπει να είναι π ιο ευέλικτο. Δυστυχώς δεν είναι. Άρα εμείς
κάνουμε, ορίστε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι, βέβαια.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην ανοίγουμε συζήτηση όμως
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Μα συνάδελφε δεν μπορούμε να μην
έρθει κανένα, να τους πούμε ή και στο Λα σίθι ή μην έρθετε
καθόλου. Δηλαδή να μην είμαστε, να μην ενημερωθεί απ ό όλη την
Ελλάδα δηλαδή μόνο η Ανατολική Κρήτη; Είναι δυνατόν;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δυνατότητα. Έχει καλυφθεί το θέμα.

Συνάδελφε

μα

δόθηκε

η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙ ΚΟΥΣΑΣ: Λοιπόν θέλω λοιπόν, εγώ θέλω απλώς
κλείνοντας, το είπα αυτό ενημερωτικά γιατί στην ενημέρωση αν
μιλούσα πρέπει να μιλούσα δύο μέρες, δεν γίνεται . Αλλά με βάσει
τις ερωτήσεις που προκύπτουν θέλω να σας δείξω ότι η πρόθεσή
μας και οι προσπάθειες που κάνουμε , δεν είναι μόνο η πρόθεση ,
είναι ισότιμα να ενημερώνετ αι και το Λασίθι. Δυστυχώς , εντάξει από
τα στελέχη του Υπουργείου αλλά το Τ.Ε.Ε. ας πούμε λέει δεν..., δεν
είναι θετικό . Τώρα θα ξαναμιλήσουμε μαζί τους γιατί θέλουμε να
είναι μια ανάλογη εκδήλω ση. Αυτό . Αν δεν μπορέσουμε να έχουμε
μια ανάλογη θα προσπαθήσουμε να δούμε με π οιο τρόπο θα
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καλύψουμε αυτό το κενό αλλά το σωστό είναι να έχουν την ίδια
ενημέρωση και στο Λασίθι, γι α αυτό προσπαθούμε και σας είπα και
με δικά μας έξοδα τους είπαμε να έρθου νε και να μείνουν
παραπάνω, δυστυχώς δεν ήρθαν. Γενικότερα λοιπόν υπάρχει αυτό
θέμα με τα στελέχη και του Υπουργείου και του Τεχνικού
Επιμελητηρίου όπου δεν υπάρχει αυτή η προθυμία και δεν είναι
εύκολο να οργανώνεις ταυτόχρονα και εδώ και εκεί. Όμως ξαναλέ ω
θα προσπαθήσουμε το μέγιστο που μπορούμε προκειμένου να
έχουμε ταυτόχρονα ίδιες εκδηλώσεις.
Ως προς το θέμα τώρα των κόμβων και του ΒΟΑΚ αναμένουμε
τα στοιχεία , δεν τα έχουμε πάρει ακόμα, ήδη έχουμε κάνει
συνεννόηση με τη μόνιμη επιτροπή να τα πάρει . Μόλις τα πάρουμε
να τις τα δώσουμε και να τα επεξεργαστεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα
που έχει προκειμένου να μπορέσουμε να δράσουμε, να
αποφασίσουμε, να συζητήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
ευχαριστούμε
τους
συναδέλφους, ευχαριστούμε τους συναδέλφους της Νομαρχιακής
Επιτροπής για την ενημέρωση της Αντιπροσωπεία ς για τη
σημαντική δουλειά που γίνεται στο αντίστοιχο κομμάτι του
Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και έχει λήξει και το αντίστοιχο
θέμα της ημερήσιας διάταξης με την τελευταία παρουσίαση της
συναδέλφου Προέδρου .

ΘΕΜΑ 5 ο
Αντικατάσταση (εκλογή) παραιτηθέ ντος μέ λους της Ν.Ε.
Λασιθίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στο επόμενο θέμα συνάδελφοι
αφορά την εκλογή μελών προς συμπλήρωση της Νομαρχιακής
Επιτροπής Λασιθίου . Όπως σας ενημέρωσα στην έναρξη της
συνεδρίασης έχουν δύο συνάδελφοι παραιτηθεί, Κα ροφυλάκης και ο
Μαστορής και η διαδικασία έχει ως εξής :
Σύμφωνα με τον
κανονισμό
απαιτείται
εκλογή ,
δεν
προβλέπεται
δηλαδή
αναπλήρωση από τα ψηφοδέλτια και περιμένουμε στο Π ροεδρείο
προτάσεις είτε ψηφοδελτίω ν είτε μεμονωμένων υποψηφίων για τη
συμπλήρωση των θέσεων. Πέντε λεπτά διακοπή για να γίνουν οι
συνεννοήσεις και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Πέντε όμως.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
διαδικασία.
(διάλειμμα)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ελληνικά

έχουμε

ξεκινήσει

τη
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι, συνάδελφοι στις
θέσεις σας.
Ενημερώνω το σώμα μετά την έναρξη της συνεδρίασης και
έχοντας απαρτία ότι έχουν κατατεθεί, έχει κατατεθεί ένα ψηφοδέλτιο
για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου απαρτιζόμενο από τους
Ατσαλής Ιωάννης και Φωνιαδάκης Ιωάννης που πληρούν τις
προϋποθέσεις της επαγγελματικής έδρας που προβλέπει ο
κανονισμός για την πλήρωση των θέσεων της Νομαρχιακής
Επιτροπής και ερωτάται το Σ ώμα όσοι υπερψηφίζουν το
ψηφοδέλτιο των συναδέλφων να σηκώσουν το χέρι. Πρ οβλέπονται
και λευκά και αποχές.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μια χαρά ο κόσμος, εντάξει.
ΜΕΛΟΣ: Ένας να μετρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, λευκά στην αίθουσα; Όχι .
Αποχές; Όχι. Μ ε την κατά πλειοψηφία των παρόντων στην αίθου σα,
ναι, 25, ναι , με 25 εκλέγονται οι συνάδελφοι Ατσαλής Ιωάννης και
Φωνιαδάκης Ιωάννης στους οποίους ευχόμαστε καλή θητεία.
Ευχαριστούμε συνάδελφοι.

ΘΕΜΑ 6 ο
Ενημέ ρω ση και παρουσίαση προγράμματος Δράσης ΜΕ: (α)
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, (β) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΥΓΚ/ΩΝ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ (γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το επόμενο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αφορά ενημέρωση της Αντιπροσωπε ίας, παρακαλώ τους
συναδέλφους επειδή τα θέματα είναι ενδιαφέροντα και οι
συνάδελφοι από τις μόνιμες επιτροπές έχουν κάθε λόγο ...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, τα ρετιρέ είναι από τις
μόνιμες επιτροπές. Να έρθουν στο εσωτερικό της α ίθουσας ούτως
ώστε να ξεκινήσει η παρουσίαση από την πρώτη επιτροπή η οποία
είναι παρούσα «Μελέτες & Έργων Δημοσίου». Είναι εδώ; Ο
συνάδελφος ο Μανιαδής ο Μηνάς.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Καλησπέρα .
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δώδεκα λεπτά και αν χρειαστεί...
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Πολλά είναι, δώδεκα λεπτά είναι καλά.
Η επιτροπή αποτελείται από δώδεκα άτομα . Έχουμε,
απαρτίζεται από μελετητές και εργολήπτες και από δημόσιους
υπάλληλους. Προσπαθήσαμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ή να
τονίσουμε κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει σ τη διαδικασία
των δημοσίων έργων λόγω της αλλαγής νομοθεσίας και τη
μετάβαση από τον 3669 στον 4412 σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες .
Είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία τώρα ειδικά που έχουμε
μπει στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, στην κακή ....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Μανιαδή.

Συνάδελφοι,

συγγνώμη

λίγο

ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Παρακαλώ
λίγο
ησυχία
συνάδελφοι. Μην αναγκαστώ να λέω ονόματα να καταγράφονται στο
διηνεκές. Συνάδελφε Γιώργο.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Στην κακή συνήθεια που έχουν οι πολλές αναθέτουσες
αρχές να βαφτίζουν τα έργα προμήθειες, τα έργα υπηρεσίες
δώσαμε κάποια κείμενα στη Διοικούσα τα οποία όπως είπε και η
Πρόεδρος έχουν αποσταλεί σε όλες τις αναθέτουσες αρχές και σε
όλους τους ελεγκτικούς μηχανι σμούς δυστυχώς χωρίς αποτ έλεσμα.
Δηλαδή είτε το είπαμε, μάλιστα σε μια περίπτωση στο
Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου έγινε επί τούτου έγγραφο στον
Πρύτανη ο οποίος Πρύτανης επιδεκτικά δεν μας απάντησε απ ό ότι
μου είπε και η Πρόεδρος , αντ’ αυτού μας απάντησε ο Διευθυντής
της Τεχνικής Υπη ρεσίας του Ρεθύμνου με ένα προκλητικότατο
έγγραφο, με ένα κατάπτυστο ύφος το οποίο όχι απλά δεν ταιριάζει
σε Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας , δεν ταιριάζει σε συνάδελφο, δεν
ταιριάζει πουθενά. Τέλος πάντων , τι να κάνουμε ο καθένας βρίσκει
και κάνει.
Τα θέματ α που έχουν φύγει από την επιτροπή και έχουν έρθει
στη Διοικούσα αφορούν το σκέλος που σας είπα με τις κακές
συνήθειες
των
αναθετουσών
αρχών .
Με
το
ΣΕΠΕ
ένα
δικαιολογητικό που έχει προκύψει τώρα το οποίο οι αναθέτουσες
αρχές μια το ζητούσαν απ ό όλους στην αρχή, τη μια το ζητούσαν
από εδώ, δεν έχει φτιαχτεί ακόμα η πλατφόρμα του δημοσίου η
οποία θα την εκδίδει.
Καταφεύγουμε οι εργολήπτες είτε στα
Πρωτοδικεία, είτε στα Ειρηνοδικεία , είτε στους συμβολαιογράφους
για να κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση ότι είμαστε π άρα πολύ καλοί
και δεν έχουμε καταδικαστεί. Δηλαδή παίζουμε λίγο, είναι λίγο
στρουθοκαμηλισμός αυτό το πράγμα .
Το μελετητικό κομμάτι της ομάδας δυστυχώς δεν πάει και
τόσο καλά. Δηλαδή δεν τέτοιο. Εμένα η γνώμη μου είναι καλύτερα
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να ήτανε δύο ομάδες . Μια ομάδα για τα έργα, μια ομάδα για τις
μελέτες. Ακόμα κι εγώ που οι συνάδελφοι να είναι καλά με όρισαν
συντονιστή έστειλε ο συνάδελφος ο Βερίγος ένα e-mail για δύο
θέματα του Δήμου Ηρακλείου , το ένα έχει να κάνει με τα τείχη , το
άλλο έχει να κάνει με την κινη τικότητα , δεν ξέρω τι είναι, δεν
μπορώ να εκφράσω άποψη, δεν ξέρω δεν είναι δουλειά μου. Ίσως
να ήτανε και αν δεν μπορεί να γίνει τώρα στην επόμενη θητεία
όποιος κάνει ...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι, όποιος είναι παιδιά μια ομάδα τα έργα, μια ομά δα
οι μελέτες, να είναι χωριστά.
Το προγραμματίζουμε να κάνουμε μια ημερίδα αρχές του
Φλεβάρη,
είναι
ακόμα
στα
σπάργανα
αλλά
εντάξει
έχει
δρομολογηθεί για το 4412 με τέσσερις εισηγητές . Ένας θα είναι από
αυτούς που έχουν συμφωνήσει προφορικά θα είναι ο Στ αμόπουλος,
ο δικηγόρος του ΣΑΤΕ , από εδώ από την Περιφέρεια έχει
συμφωνήσει να παρίσταται ο Μιχάλης ο Ψαρουδάκης, έχουμε
μιλήσει με τη Μιλένα την Κόντου η οποία είναι Διευθύντρια στο
Υπουργείο και ήταν και στη συντακτική ομάδα του 4412 . Ψάχνουμε
να βρούμε ένα τέταρτο εισηγητή από την ΕΑΑΔΗΣΥ, από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων να κλείσουμε το πάνελ, να
ξεκινήσουμε τη διαδικασία . Έχω μιλήσει κάτω και με την Τατιάνα να
δούμε ποια είναι η διαδικασία για να οργανώσουμε αυτή την
ημερίδα. Πιστεύω θ α είναι πάρα πολύ καλή διότι θα είναι ένα πάνελ
όπου θα έχει όλα τα μέτωπα. Θα έχει τους εργολάβους, θα έχει τις
επιβλέπουσες υπηρεσίες, αναθέτουσες αρχές, θα έχει τη μέλλουσα,
τη συντακτική ομάδα του 4412 και από την ΕΑΑΔΗΣΥ, από την
ανεξάρτητη αρχή η οπο ία διαχειρίζεται όλες τις δημόσιες
συμβάσεις. Πιστεύω ότι θα πάει καλά, πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί.
Το μεγάλο μας πρόβλημα παραμένει η κακή συνήθεια των
αναθετουσών αρχών. Σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει με την
Πρόεδρο δεν μας μένει τίποτε άλλο . Από τη στιγμή που δεν μας
απαντάνε και έχει σταλεί αυτό το έγγραφο σε όλες τις υπηρεσίες
είναι να αρχίσουμε να κυνηγάμε πλέον έργο έργο, σύμβαση
σύμβαση. Κάτι όμως το οποίο συζητήθηκε στην επιτροπή και δεν
είναι διατεθειμένος κανένας να κάνει τον κυνηγό προκηρύξεων διότι
σίγουρα κάτι θα σου ξεφύγει και αυτό που θα σου ξεφύγει είναι
αυτό που θα αναδειχτεί και θα βρεθεί στο στόχαστρο ότι
μεροληπτείς υπέρ του τάδε Δήμου ή του τάδε φορέα . Δεν είναι λύση
αυτή, πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Τι; Δυστυχώς δεν μπορώ να σας
βοηθήσω.
Αυτά τα ολίγα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μια στιγμή, μια στιγμή .
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ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Έχει πάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ερωτήσεις προς τον...

Υπάρχουν

διε υκρινιστικές

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ: Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει η σύμβαση αν
παρατηρηθεί προμήθεια σαν έργο και το έργο σαν προμήθεια.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει ερώτηση, διευκρίνιση
πάνω σε αυτά που ο επιμελητής της ομάδας έθεσε ; Ερωτήσεις; Θα
ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις. Υπάρχει ; Όχι. Τοποθετήσεις,
σχόλιο; Ωραία, ο Μπάκιντας ο Κώστας, ο Γέμελο ς ο Σαράντος, ο
Αναγνώστου ο Γιάννης . Έλα Κώστα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν, ακούγομαι;
Να πω ότι , συγχαρητήρια καταρχήν στην επιτροπή , μην
περιμένουμε θαύματα, είναι σημαντικό Μηνά που εστι άζεις σε δυο,
τρία βασικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο.
Ήθελα να προσθέσω δύο, τρία πράγματα ακόμα που είναι σε
εξέλιξη και αυτών που είπες και στη δράση μας που σχετίζονται με
αυτό. Δηλαδή πολύ συγκεκριμένα για το
Πανεπιστήμιο που
ανέφερες να ενημερώ σω ότι επειδή είμαι εκπρόσωπος στο Τεχνικό
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου που συζητάει τα θέματα αυτά δεν
είναι ότι δεν ίδρωσε το αυτί τους όπως είπες , έχει γίνει χαμός
ανεξάρτητα αν στις περιπτώσεις τις συγκεκριμένες μπορεί να
προχώρησαν κ.λπ., κ.λπ. Μάλιστα το αποτέλεσμα ήταν στο
επόμενο συμβούλιο που έγινε , στο τελευταίο Τεχνικό Συμβούλιο
που έγινε περίπου πριν από , τώρα 20 μέρες , δεν θυμάμαι ακριβώς
πόσο, εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου , του
Διευθυντή που ανέφερες , τρεις εισηγήσεις η μι α μετά από δική μας
αντίδραση οι οπο ίες ήτανε, δεν ήταν σύννομος ο τρόπος πάλι
ανάθεσης του διαγωνισμού. Η μια μετά από δική μας εισήγηση
απορρίφτηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο ομόφωνα . Ομόφωνα,
δηλαδή άλλαξε όλο το συμβούλιο άποψη και ομόφωνα την
απέρριψε . Στην άλλη μπήκαν όροι και την άλλη την δέχτηκε το ένα
σκέλος από τα δύο. Δηλαδή όχι άμεσα αλλά σιγά σιγά και με κόπο
υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει αποτέλεσμα . Ήταν περιπτώσεις
τέτοιες που βάφτιζαν το έργο , τη μελέτη τη βάφτιζαν υπηρεσία,
ήταν προσαρμοσμένο ε πίτηδες μια πολύ μεγάλη μελέτη να πάει στο
όριο των 60.000 για να πάει συνοπτικός διαγωνισμός κ.λπ. κ.λπ.,
διάφορες τέλος πάντων . Άρα λοιπόν με το δύσκολο αυτό τρόπο και
δρόμο που έχουμε μπροστά μας δεν έχουμε άλλη επιλογή αυτή τη
στιγμή, πρέπει νομίζω να συνεχίσουμε όσο μπορούμε και όπου
μπορούμε και όσο αντέξουμε. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που

Συνεδρίαση 8

η

Τ ΑΚ Τ Ι Κ Η

14

ης

Νοεμβρίου

2018

σελίδα

46

υπάρχει το αν κάνουμε παρέμβαση σε έναν φορέα που θα σου πει ο
φορέας αυτός μα εμένα κυνηγάς ; Τ ο καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά
και το αντιμετωπίζουμε. Αλλά όταν γίνονται , όταν πέφτεις στην
αντίληψη του Επιμελητηρίου και γίνονται καταγγελίες από
συναδέλφους κ.λπ. δεν μπορούμε να μην το κάνουμε, είμαστε
υποχρεωμένοι. Άρα κάπως έτσι θα κινηθούμε από εδώ και πέρα.
Τώρα θα πρέπει να δούμε και αυτό τώρα ήθελα να βάλω σαν
θέμα στην επιτροπή θα πρέπει να δούμε και τυχόν παρεμβάσεις και
στο θεσμικό πλαίσιο σιγά σιγά να τις συζητάμε να δούμε πως
μπορούμε να παρέμβουμε στο θεσμικό πλαίσιο να αλλάξουν κάποια
πράγματα και στις μελέτες και στα έργα.
Σχετικά και με αυτό που είπες Μηνά ότι θα έπρεπε να ήταν
δύο ομάδες εγώ επέμενα σε αυτό πριν από δύο θητείες και δεν
έγινε τότε . Μάλλον τότε ενώθηκαν και έλεγα είναι λάθος να ενωθούν
γιατί είναι πολυπληθής η μόνιμη επιτροπή πολυπληθής και είναι
διαφορετικό το αντικείμενο. Βέβαια σε αυτή τη συγκυρία ο νόμος
είχε γίνει ένας. Τότε ήταν δύο διαφορετικοί νόμοι και αντιμετώπιζε
διαφορετικά, τώρα το αντιμετωπίζει ο ίδιος νόμος αντιμετωπίζει και
τα έργα και τις μελέτες και τις υπηρεσίες, ό λα εκεί μέσα και ίσως
έχει βάση να είναι και...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤ ΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό ακόμα συνάδελφε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι, τελειώνω .
Και ενιαία η επιτροπή . Θα έπρεπε όμως να υπάρχουν άτομα
που ασχολούνται και με τις μελέτες ώστε να υπάρχει έτσι
μεγαλύτερη δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων και εκεί,
αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο
Σαράντος. Τέσσερα συν ένα λεπτά.

συνάδελφος

ο

Γέμελος

ο

ΓΕΜΕΛΟΣ: Ναι, καλησπέρα συνάδελφοι, καλησπέρα.
Αυτό για το συγκεκριμένο θέμα είμαι μέλος της επιτροπής που
είναι επιμελητής, είναι συντονιστής ο συνάδελφο ς που μίλησε
προηγουμ ένως, έχει, κυνηγοί κάποια στιγμή χρειάστηκε να γίνουμε .
Από έρευνα στο διαδίκτυο με ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ. πολύ
εύκολα μπορεί κάποιος να δει ότι τον τελευταίο καιρό έχουν πάρα
πολλές γίνει διακηρύξεις για συνοπτικούς διαγωνισμούς ή ακόμα
και για κανονι κούς διαγωνισμούς που τώρα έχει ξεκινήσει οι
μελέτες να βαφτίζονται υπηρεσίες και μάλιστα δεν μπορώ να
καταλάβω και το σκεπτικό π οιο είναι. Τουλάχιστον στο θέμα το να
βαφτίζονται τα έργα προμήθειες ή υπηρεσίες υπάρχει το σκεπτικό
ότι ο φορέας δεν θα πληρών ει το εργολαβικό όφελος του αναδόχου.
Στις υπηρεσίες δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στις μελέτες να γίνονται
υπηρεσίες. Ένα , κάτι που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι ότι σε
ανάθεση μελέτης υποχρεωτικά πηγαίνεις με το κριτήριο βέλτιστης
σχέσης ποιότητας τιμής το ο ποίο έχει σαν μια διαδικασία της
επιτροπής αξιολόγησης μεγαλύτερη δουλειά , δηλαδή μπορεί να
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χρειαστεί να κάνει κάποιες συνεδριάσεις παραπάνω έτσι ώστε να
βγάλει την τεχνική βαθμολογία και μετά να ανοίξουν οι οικονομικές
προσφορές. Αλλά δεν πιστεύω ότι είνα ι τόσο πολύ μεγάλη πια η
καθυστέρηση. Καθυστερήσεις γινόντουσαν παλαιότερα με τον
προηγούμενο νόμο στις αναθέσεις μελετών διότι υπήρχε ένα
συγκεκριμένο μέγιστο ποσοστό έκπτωσης, το δίνανε όλοι οι
περισσότεροι συνάδελφοι το ποσοστό το μέγιστο έκπτωσης και
γινότανε η όλη ιστορία με την τεχνική βαθμολόγηση, στην
βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς με ενστάσεις αντί ενστάσεων
όσον αφορά τη βαθμολόγηση. Τώρα αυτό έχει σχεδόν εκλείψει .
Υπάρχει βέβαια αυτό αλλά έχει σχεδόν εκλείψει γιατί έχουν πέσει
γιατί γίνονται μεγάλες εκπτώσεις στις οικονομικές προσφορές και
εκεί , εκεί συνήθως κρίνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Τον τελευταίο καιρό που άρχισα να ψάχνω κι εγώ παραπάνω απλά θα σας μεταφέρω σαν πληροφόρηση , δεν ξέρω αν το ξέρετε έχουν γίνει αναθέσεις ακόμα και σε πολύ μεγάλους φορείς , έχουν
γίνει αναθέσεις μελέτης ως υπηρεσία από Υπουργείο. Όχι μόνο
δηλαδή από μικρούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κι εγώ
προσωπικά στην υπηρεσία μου αντιμετωπίζω πιέσεις έτσι ώστε να
αναθέσουμε έργα ως προμήθειες κ.λπ. Εγώ βέβαια είμαι κάθετος σε
αυτά και γι α αυτό υπάρχει και μια σχετική δυσμένεια προς εμένα
στην υπηρεσία μου.
Αυτά ήθελα να σας πω . Με τα μέλη της επιτροπής να κάνουμε
αυτό το κυνήγι όπως καταλαβαίνετε είναι πρακτικά αδύνατον. Αλλά
μετά βέβαια από συγκεκριμ ένες καταγγελίες από συναδέλφους η
επιτροπή θα δεχτεί οποιαδήποτε καταγγελία από συνάδελφο ο
οποίος θα πέσει , θα υποπέσει στην αντίληψή του κάτι τέτοιο για να
το προωθήσουμε μετά με μια δική μας επεξεργασία προς την
Διοικούσα Επιτροπή και να πράξει ό ,τι αποφασίσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τον Σαράντο τον
Γέμελο. Ο συνάδελφος ο Αναγνώστου. Τέσσερα συν ένα λεπτά.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Καλησπέρα και από μένα.
Καταρχήν να δώσω κι εγώ συγχαρητήρια στη μόνιμη επιτροπή
που είναι συντονιστής ο Μηνάς αλλά επί της ευκαιρίας και στις
υπόλοιπες μόνιμες επιτροπές που εθελοντικά δρουν και βοηθούν το
έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Τώρα λίγες παρατηρήσεις θέλω να κάνω και μια ερώτηση που
σχετίζεται με αυτά που είπε ο Μηνάς αλλά και με αυτά που είπε ο
Σαράντος. Αν δεν κάνω λάθος με το ν 4412 ενώ ισχύει όσα
ειπώθηκαν ισχύει και ότι ένα έργο μπορεί να χαρακτηριστεί
προμήθεια
αν
ξεπερνάει
ένα
ποσοστό
του
συνολικού
προϋπολογισμού του έργου οι προμήθειες διαφόρων ειδών. Π .χ.
πάλι αν δεν κάνω λάθος , εκεί θα με βοηθήσει ο Σαράντος το έργο
της Αυγενικής, του γηπέδου της Α υγενικής γύρισε πίσω από την
Αποκεντρωμένη γιατί βγήκε ως έργο και καλώς λέω εγώ ως
μηχανικός βγήκε ως έργο , όμως επειδή το ποσοστό των προϊόντων
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που
θα
τοποθετούνταν
ξεπερνούσε
το
αυτό
κ αθεαυτό
κατασκευαστικό κομμάτι γύρισε πίσω ότι κακώς δημοπρατήθηκε ως
έργο και έπρεπε να δημοπρατηθεί ως προμήθεια αυτό και από τον
Επίτροπο και από την Αποκεντρωμένη . Άρα το ερώτημά μου είναι
πριν προχωρήσουμε στο τι θα στείλουμε στους φορείς ως
επισημάνσεις, δι ατυπώσεις, συμβουλές αν θέλετε ως Επιμελητήριο
αναφορικά με αυτό το κομμάτι μήπως θα έπρεπε λίγο η ομώνυμη
επιτροπή να επεξεργαστεί και να καταλήξουμε τι τελικά ισχύει με
τον 4412 και αυτό το ποσοστό αναφορικά με τα έργα ξαναλέω γιατί
κατά τα άλλα συμφωνώ με το Σαράντο ότι στο κομμάτι της μελέτης
δεν υπάρχει - τουλάχιστον κατ ’ εμέ - διαφορετική ερμηνεία, μπορεί
στο κομμάτι της προμήθειας και της κατασκευής να υπάρχει , θα το
δούμε αν, αλλά στο κομμάτι το μελετητικό σίγουρα δύσκολα μπορεί
να υπάρξει παρερμηνε ία του νόμου. Επομένως το μόνο που θα
ήθελα εγώ να παρακαλέσω είναι αυτό. Αν μπορεί η μόνιμη
επιτροπή να μας πληροφορήσει σχετικά για το τι τελικά ισχύει στο
κομμάτι των έργων και αν ισχύει αυτό που μόλις ανέφερα ότι το
ποσοστό αν είναι μεγαλύτερο της αγορ άς των προϊόντων τότε
καλώς δημοπρατείται ως προμήθεια και όχι ως έργο ή τέλος
πάντων τι ισχύει . Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
συνάδελφος Πρόεδρος Ειρήνη Β ρέντζου.

ευχαριστούμε.

Η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω
πραγματικά να σ υγχαρώ τη μόνιμη επιτροπή γιατί είναι πολύ
αποτελεσματική. Δηλαδή είναι , μας έχει βοηθήσει στη Διοικούσα
μέχρι στιγμής περισσότερο νομίζω απ ό όλες τις επιτροπές
φέρνοντας δουλεμένα θέματα, έτοιμα θέματα τα οποία πολύ εύκολα
μπορούμε να τα στείλουμε, δηλαδή να προχωρήσουμε παραπέρα.
Ύστερα θέλω να πω ότι το θέμα αυτό με τις προμήθειες και τα
έργα και τις μελέτες πραγματικά μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ .
Νομίζω ότι στο κομμάτι, δηλαδή το να στείλουμε εμπεριστατωμένες
επιστολές και όλα αυτά το έχουμε εξαντλή σει , όμως τώρα από τη
συζήτηση εδώ σκέφτηκα ότι ένα επόμενο βήμα θα μπορούσε να
είναι να κάνουμε, να κλείσουμε μια συνάντηση και με τον Επίτροπο
με τα μέλη της Διοικούσας αλλά και τ ον επιμελητή της επιτροπής
αλλά και με τη συντονίστρια που έχει το κομμάτι της νομιμότητας
των αποφάσεων έτσι ώστε να δούμε και από κοντά και να
εκθέσουμε τις απόψεις μας, να μας εκθέσουν και τις δικές τους
απόψεις. Έχουμε δει αποφάσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα που
είναι τελείως τρελές . Δηλαδή λένε ας πούμε ότι η προμήθεια είναι
παρέλαβα σκυρόδεμα. Είναι υλικό . Δηλαδή κι εγώ αναρωτιέμαι
δηλαδή τι σημαίνει παραλαβή σκυροδέματος , δηλαδή τι το έχεις
κάνει δηλαδή το σκυρόδεμα ; Γιατί το να παραλάβω κάποιο υλικό
είναι φαντάζομαι μια πόρτα ή δεν ξέρω τι κάτι το οποίο το έχω εκεί
και... Αν το δούμε δηλαδή στενά το υλικό , δηλαδή μια οικοδομή από
υλικά κατασκευάζεται και ο σιδηρός οπλισμός για να δώσω για να
κάνω μια κατασκευή και ένα σχολείο άμα το δω ότι είναι υλικό και
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είναι και μεγάλη η αξία του θα πω ότι δεν χρειάζεται να κάνω
μελέτη. Βάζει και παράμετρος της τεχνικής μελέτης, εκεί που
απαιτείται και η τεχνική μελέτη ,δεν βάζει μόνο την παραλαβή των
υλικών. Όπως και να έχει πολλές φορές έχουμε δει αποφάσεις
δυστυχώς και σε ελεγκτικά και δεν μιλάω μόνο για την Ανατολική
Κρήτη και στην υπ όλοιπη Ελλάδα και στις Αποκεντρωμένες σε
ελέγχους νομιμότητας οι οποίες δεν είναι ας πούμε νόμιμες .
Και βάζουμε και ένα ζήτημα ειδικά , καλά για τον Επίτροπο δεν
μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα γιατί είναι μια υπηρεσία
οικονομική , όπου είναι όλοι οικονομι κοί , του οικονομικού τέλος
πάντων και δεν έχει να κάνει με μηχανικούς αλλά ο έλεγχος
νομιμότητας υστερεί πάρα πολύ στα θέματα του ελέγχου διότι δεν
υπάρχει καταρχήν εκεί κανένας μηχανικός και ούτε νομικοί που θα
έπρεπε. Νομίζω έχουν ένα νομικό; Όπου ο σχεδ ιασμός όχι μόνο
τώρα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και ο τελευταίος
σχεδιασμός στα χαρτιά είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να
στελεχωθούνε από μηχανικούς και από νομικούς για να
μπορέσουμε να έχουμε έναν καλύτερο έλεγχο το οποίο δεν έχει
γίνει . Και αυτό μπορούμε να το θέσουμε . Άρα εγώ θα φέρω το θέμα
πραγματικά έτσι τώρα που είναι εδώ , νομίζω θα συμφωνήσουμε
όλοι και αν έχει κάποιος και μια άλλη άποψη πριν φτάσουμε στο να
κεντράρουμε σε κάτι συγκεκριμένο που φυσικά άμα γίνει κάποια
καταγγελία για κ άτι σοβαρό και μεγάλο εννοείται θα το κάνουμε ,
νομίζω ας κάνουμε μια συνάντηση με τον Επίτροπο , ας κάνουμε μια
συνάντηση με τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης έτσι ώστε να
δούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε τι θα μας πού νε και
τέλος πάντων να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα σε αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε την ...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τοποθέτηση;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, σύντομα όμως.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Σπηλιωτάκης, ο συνάδελφος.

Ναι,

ναι

εσένα

Γιάννης

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνέχεια λέμε ησυχία, ακούγεται
ένας μικρός θόρυβος.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είναι μέλη των επιτροπών .
Συνάδελφοι είναι μεγάλης διάρκειας η συνεδρίαση, ας κάνουμε λίγο
ησυχία. Όσοι χρειάζεται για τηλεφωνήματα βγείτε εκτός αίθουσας.
Ο συνάδελφος Σπηλιωτάκης ο Γιάννης.
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ : Σε σχέση με αυτό το θέμα που συζητάμε θεωρώ
ότι το να το παραπέμψουμε και να εγκλωβισ τούμε σε μια άποψη
Επιτρόπου ή μια άποψη Αποκεντρωμένης που κοιτάζει τελείως
τυπικά και πιθανόν με προσόντα πολύ λιγότερα από αυτών απ ό
εμάς που θα πάμε να ρωτήσουμε θ εωρώ ότι μπορεί να μας
εγκλωβί σει σε πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ σωστά. Η
νομοθεσία δεν είναι του 4412 ο διαχωρισμός προμήθεια και μελέτη ,
είναι προμήθεια και έργο είναι από παλιά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να
το δούμε κατά περίπτωση και σαν Τεχνικό Επιμελητήριο κύριο
κριτήριο δεν είναι αν η προμήθεια είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη
από την κατασκ ευή ή από την εργασία αλλά το αν απαιτείται τεχνική
μελέτη και αυτά τα προσδιορίζει και η νομοθεσία μου φαίνεται αν
απαιτείται η τεχνική μελέτη, μελέτη μηχανικού για να γίνει κάτι αν
αυτό σημαίνει ότι είναι έργο και αν συνδέεται σταθερά με το έδαφος
και δεν μπορεί από συναρμολογούμενο να αφομοιωθεί σημαντικά η
αξία του και όλα αυτά. Έχει διάφορα άλλα κριτήρια τα οποία
είμαστε μηχανικοί είμαστε μπορούμε να το κρίνουμε μόνοι μας.
Συνήθως υπάρχει μια άλλη σκοπιμότητα που γίνονται ότι γίνονται
το αν η μελέτη θα γίνει σαν υπηρεσία, το αν το έργο θα βγει σαν
μελέτη κ.λπ. και πιθανόν το δημόσιο συμφέρον αν είναι κάπου
ανάμεσα. Δεν είναι , έχω την εντύπωση ότι είτε οι δημόσιες
υπηρεσίες είτε εμείς σαν Επιμελητήριο διότι συνάδελφοι τα
εγκρίνουν και αυτά. Δηλαδή μην μπ ούμε σε έναν πόλεμο ο οποίος
δεν έχει τέλος. Έ χουν βγει αντιφατικές αποφάσεις από το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους , από Συμβούλια Επικρατείας τελείως
αντιφατικές για ίδια θέματα. Εγώ θα έλεγα ότι σαν κύριο κριτήριο αν
κρατήσουμε αυτό το αν απαιτείται τεχνικ ή μελέτη το οποίο το λέει η
νομοθεσία ότι είναι ένα κύριο κριτήριο ότι είναι έργο και …
ΜΕΛΟΣ: Ποιος θα το ελέγχει αυτό;
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ: Ποιο; Το αν απαιτείται τεχνική μελέτη;
ΜΕΛΟΣ: Αλλά ποιος; Ναι. Ποιος θα το ελέγχει αυτό γιατί μια
προμήθεια μπορεί να κάνουμε δύο σελίδες και να την πού νε μελέτη ,
να τη βαφτίσουμε μελέτη και να περάσουμε την προμήθεια …
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην απαντήσεις Γιάννη , είναι
ρητορικό το ερώτημα , το κατάλαβες από το συνάδελφο για το
πολύπλοκο του θέ ματος. Εντάξει.
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ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ: Είναι απλό εάν το δούμε απ οσυνδεδεμένο από τη
σκοπιμότητά του .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό.
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ: Αυτό ήθελα να πω μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε.
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ: Και θα έλεγα να μην εγκλωβ ιστούμε σε μια άποψη
Επιτρόπου. Δηλαδή σε αυτό επειδή έχουμε , χειριζόμενος διάφορα
έργα επειδή δουλεύω στη Διαχειριστική Αρχή οι Επίτροποι ανά
νομό έχουν διαφορετική προσέγγιση στα θέματα και πολλές φορές
η Αποκεντρωμένη εγκλωβίζετ αι πάλι σε μια άποψη του Επιτρόπου ,
είναι ένα γαϊτανάκι που δεν έχει τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε. Ο εισηγητής
έχει την πρόθεση να συνοψίσει; Τέσσερα λεπτά;
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Πολλά είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όλοι λένε το ίδιο.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν το είπα; Συγ γνώμη.
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Το λοιπόν, ο νομοθέτης είναι σαφής τι είναι έργο, τι
είναι προμήθεια, τι είναι εργασία . Έργο νοείται το αποτέλεσμα ενός
συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο
επαρκεί αυτό κ αθεαυτό για την εκπλήρωση μιας οικονομικής ή
τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου
εδαφίου, εδαφίου , ναι , απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την
έννοια του παρόντος με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων
και αφορά νέες κατασκευέ ς, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές,
συντηρήσεις κατά τη λειτουργία , κατεδαφίσεις υποδομών κ.λπ.. Ο
νομοθέτης είναι σαφής για το τι είναι ο 4412 .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι σαφής για το τι είναι. Ενημερωτικά και έτσι
κουτσομπολίστικα σας αν αφέρω ότι εμένα μου έκοψε η
Αποκεντρωμένη ένα έργο επαναχρωματισμούς στη Χερσόνησο 62%
διότι κακώς το έβγαλε ο Δήμος Χερσονήσου σαν έργο. Δεν ήταν
έργο, ήταν εργασία, το ανάποδο, έτσι .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
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ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι, διότι ήταν επαναχρωματισμοί ενώ έχουμε ένα
σύνηθες φαινόμενο , συνήθως αυτό είναι ένα γεγονός , δεν το
σχολιάζουμε , λέμε τι έγινε, αυτό έγινε, είναι ένα γεγονός σας
ανέφερα. Συνήθως έχουμε μια , παρατηρείται μια δυσκολία στους
φωτισμούς δηλαδή αντικατάσταση φωτισμών. Βαφτίζουμε την
αντικατάσταση των φωτισμών ως προμήθεια και ωρύονται οι
συνάδελφοι μηχανολόγοι, ωραία φωτοτεχνική μελέτη αντικατάσταση
έχει; Βγάζουμε ένα φως, βάζουμε ένα άλλο, π ώς το βγάζουμε, π ώς
το βάζουμε, γιατί; Απαιτεί μελέτη , δεν είναι προμήθεια , είναι έργο.
Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις . Αν πιάσουμε να τις
αναφέρουμε τώρα μια - μια και το τι έχει ειπωθεί στην επιτροπή οι
συνάδελφοι τώρα που δεν ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα θα
βαρεθούν να σηκωθούν να φύγουν. Δυστυχώς όμως είναι ένα θέμα
το οποίο έχει άμεση επίπτω ση στην καθημερινότητά μας και
διαχειρίζονται παιδιά και χρήματα. Τα χρήματα προδώσανε τον
Χριστό. Τι να σας πω τώρα, είναι πολλά τα λεφτά .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Ναι, πολλά τα λεφτά, ναι, αυτά. Σε κάλυψα; Όχι;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΑΝΙΑΔΗΣ: Εγώ είπα; Ο νόμος το λέει , είναι σαφής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους
και τον επιμελητή και τους συναδέλφους της μόνιμης επιτροπής για
την πραγματικά σημαντική δουλειά που κάνουν και παρουσιάστηκε
ενώπιον της Αντιπροσωπείας και τους προτρέπουμε να είναι ακόμα
πιο δυναμικοί για το επόμενο διάστημα της θητείας , της παρούσας
θητείας του Επιμελητηρίου .
Η επόμενη επιτροπή η οποία θα παρουσιάσει …
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αφού ολοκλήρωσε ο Μηνάς .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑ Ι ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μια χαρά, ευχαρίστως.
Η επόμενη επιτροπή είναι μεταφορών, συγκοινωνιών και
κυκλοφοριακού . Ποιος συνάδελφος θα εισηγηθεί το θέμα; Ωραία, ο
συνάδελφος ο Ροδιτάκης Αντρέας. Δώδεκα λεπτά.
ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ: Πολλά είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όλοι μου λέτε το ίδιο.
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ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ: Καλησπέρα σε όλους . Θα κοιτάξω να είμαι σύντομος
γιατί είναι και περασμένη η ώρα .
Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω εν συντομία τα πεπραγμένα μου
της μόνιμης επιτροπής συγκοινωνιακών έργων . Αφού το Μάρτιο
οριστήκαμε ως επιτροπή με απόφαση του τμήματος εδώ είμαστε
σύνολο 10 άτομα , εγώ είμαι ο συντονιστής ο Ανδρέας ο Ροδιτάκης,
τοπογράφος μηχανικός, ο αναπληρωτής μας είναι ο Μανώλης ο
Τσαγκαρουλάκης , πολιτικός μηχανικός και έχουμε υποβλέποντα το
συνάδελφο τοπογράφο Κωνσταντίνο Μπάκιντα.
Οι βασικές μας κατευθύνσεις έρχονται, πηγάζουν και από την
Αντιπροσωπεία από το πρόγραμμα δράσης, έχουν να κάνουν με το
εθνικό σχέδιο μεταφορών και τα τοπικά περιφερειακά σχέδια
μεταφορών, να είμαστε σε επαφή με τη δημόσια διοίκηση με τις
διαδικασίες της κυκλοφοριακής σύνδεσης διότι υπάρχει ένα
μπέρδεμα και μια σύγχυση σχετικά με αυτό το θέμα στις υπηρεσίες,
να
κάνουμε
κάποιες
πρωτοβουλίες
για
ενημέρωση
και
ευαισθητοποίηση για θέματα οδικής ασφάλειας το οποίο είναι ένα
θέμα το οποίο έχουμε γίνει διάσημοι ως νησί.
Έχουμε μια οδηγία από τη
Διοικούσα για τη διοργάνωση
κάποιας εκδήλωσης για το θέμα το μεγάλο έργο του βόρειου οδικού
άξονα Κρήτης. Ακολούθησε βέβαια μετά αργότερα εξελίξεις με το
θέμα αυτό που θα δημοπρατηθεί με σύμπραξη δη μοσίου και
ιδιωτικού τομέα, θα συζητηθεί με τη Διοικούσα όποιες εξελίξεις
υπάρξουν μέχρι στιγμής.
Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε επικαιροποίηση στοιχείων
που αφορούν το θέμα μας και για την οδική ασφάλ εια και για τα
άλλα για το ΒΟΑΚ στην ιστοσελίδα ή την πρ οβολή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα με βάση κάποιες διαδοχικές
συνεδριάσεις που κάναμε έχουμε εντοπίσει υποψήφιους φορείς
τους οποίους θα έρθουμε σε επαφή για να ευαισθητοποιήσουμε τον
κόσμο εδώ πέρα και τις υπηρεσίες στο θέμα της οδικής ασφάλειας .
Να οργανώσουμε ίσως κάποια ημερίδα, να συμμετάσχουμε σε
ημερίδες που ήδη τρέχουνε όπως έγινε φέτος μια νομίζω ακόμα και
η Αρχιεπισκοπή Κρήτης συμμετείχε αν θυμάμαι καλά.
Συζητήσαμε πρόσφατα αρκετά για το Εθνικό Σχέδιο
Μεταφορών στην τελευταί α μας συνάντηση λίγες μέρες πριν όπου
πραγματοποιήθηκαν κάποιες επαφές με την ελληνική εταιρεία που
συμμετέχει στο ανάδοχο μελετητικό σχήμα . Ακόμα το έργο είναι σε
εξέλιξη, επίσημα δεν μπορούν να έρθουν να μας μιλήσουν .
Κάναμε επικοινωνία με το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών όπου ζητήθηκε η διοργάνωση, εκδήλωση ενημέρωσης
του Τ.Ε.Ε. και των λοιπών τοπικών φορέων για το σχεδιασμό και
την πρόοδο του έργου. Αυτοί δεν είναι διατεθειμένοι να
προχωρήσουν σε παρόμοιες ενέργειες γιατί ακόμα είναι στο στάδιο
επεξεργασίας και οριστικοποίησης των μοντέλων πρόβλεψης,
έχουνε αυστηρά χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης άλλωστε. Πάντως η
απάντηση είναι ότι όλα τα ανακοινώσιμα στοιχεία βγαίνουν στην
ιστοσελίδα nationaltransportplan .gr.
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Για το ΒΟΑΚ τώρα που είναι ένα καυτό ζήτημα εμείς έχουμε
συλλέξει πολύ συνοπτικά κάποια στοιχεία σχετικά με την πρόοδο
του θέματος πρόσφατα . Έχουμε βρει ότι με συμβάσεις έχουν
μεταφερθεί αρμοδιότητες του ΟΑΚ στο Υπουργείο για τη μελέτη ή
κατασκευή
χρηματοδότησης
και
εκμετάλλευση,
συντήρηση ,
συγγνώμη του τμήματος για το οποίο έχουν υπογραφεί τέσσερις
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ της διεύθυνσης Δ16 και
αναδόχων.
Έγιναν επισκέψεις, ενημερώσεις στο νησί από τον Υπουργό
στους οποίους δεν κλήθηκε το Τ.Ε.Ε. αναφορικά με τον
προγραμματισμό του Υπουργ είου παρουσιάστηκε απόφαση για τις
μεθόδους δημοπράτησης του τμήματος Χανιά Άγιος Νικόλαος.
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες δημοπράτησης για τα τμήματα
Χανιά-Χερσόνησος και Χερσόνησος -Νεάπολη .
Δεσμεύτηκαν τα ποσά για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου
που θα βοηθή σει την Δ16 στη διενέργεια των δύο διαγωνισμών .
Εντός του έτους θα ολοκληρωθεί η δημοπράτηση των κόμβων
Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας καθώς και η βελτίωση του τμήματος
Γεωργιούπολη - Πετρές ενώ τους πρώτους μήνες του ’19 θα έχουμε
και το τμήμα Πέρα Γαλήνοι -Λινοπεράματα .
Δεσμεύτηκε ποσό για μελέτη οδικής ασφάλειας στον κόμβο
Κουνουπιαδιανών και άλλες επτά περιοχές.
Ιδρύθηκε η ΥΕΔΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων και έχει
ξεκινήσει η στελέχωσή της.
Στην τελευταία συνεδρίαση αποφασίστηκε η εκ νέου επαφή με
τους αρμόδι ους φορείς για να εξετάσουμε την πρόοδο όλων αυτών
των προκηρύξεων, διαγωνισμών και το σχεδιασμό σε τμήματα
Καστελλίου, Χανίων και Αγίου Νικολάου Σητείας.
Όσον αφορά την οδική ασφάλεια έχουμε κάνει , πριν πάω στην
οδική ασφάλεια έχουμε
αποφασίσει να συναν τηθούμε με τ ο
συνάδελφο εδώ τον κ. Αγαπάκη να ζητήσουμε μια ενημέρωση
σχετικά με προηγούμενες μελέτες και άξονες και προτάσεις που
είχανε προταθεί από τον ΟΑΚ αλλά αυτό δεν είναι , στο άμεσο
μέλλον θα το κάνουμε.
Όσον αφορά τώρα την οδική ασφάλεια έχουμε στοχοποιήσει
κάποιες υπηρεσίες τις οποίες θέλουμε να είμαστε σε επαφή και να
αρχίζουν να μας ενημερώνουν για θέματα και προβλήματα οδικής
ασφάλειας επειδή ήδη γίνονται παράλληλα όμως και άλλες δράσεις
από άλλους φορείς θα θέλαμε να τοποθετήσουμε το τμήμα μ ας σε
κομβικό σημείο να είμαστε δηλαδή ένα σημείο κεντρικό που θα
ενημερώνουν και αυτοί οι φορείς που κάνουν ημερίδες ή
ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια να μας
ενημερώνουν, να τους ενημερώνουμε εμείς, να πηγαίνουμε εμείς,
να μην είμαστ ε δηλαδή απέξω από ένα θέμα το οποίο μας αφορά
και σαν μελετητές των συγκοινωνιακών έργων αλλά και με άλλες
ειδικότητες όπου να κάνουν και με τους πολιτικούς μηχανικούς που
ασχολούνται με θέματα κατασκευής των υποδομών, των γεφυρών ή
οτιδήποτε άλλο.
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Μια ι δέα που είχαμε σκεφτεί αλλά δεν έχουμε ακόμα , δεν την
έχουμε επισημοποιήσει είναι ένα δηλαδή δεν έχει ληφθεί απόφαση
ούτε έχει παρουσιαστεί στη Διοικούσα είναι να φτιάξουμε ένα
παρατηρητήριο ιστοσελίδα με συγκέντρωση σχετικού υλικού που θα
μπορούν επιπλέον όλοι οι φορείς να στέλνουν πληροφορίες και να
δημοσιεύουν κατόπιν συνεννόησης βέβαια με τη Διοικούσα
Επιτροπή ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα.
Νομίζω ότι πάνω κάτω …. Α, ένα τελευταίο θέμα που είχε
οριστεί από την αρχή στο οποίο όμως δεν έχουμε κάποιο νεό τερο
να σας πούμε είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας των
κυκλοφοριακών συνδέσεων. Το είχα παρουσιάσει στην αρχή αλλά
προς στιγμήν δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε.
Αυτά είναι όλα που είχα να σας πω και περιμένω τις
ερωτήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤ ΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο το
Ροδιτάκη τον επιμελητή της μόνιμης επιτροπής.
Υπάρχουν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις;
Η συνάδελφος η
Ειρήνη Βρέ ντζου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Αυτό το τελευταίο σας δεν κατάλαβα. Η
κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τις κ υκλοφοριακές συνδέσεις πως
σας έχει απασχολήσει, δηλαδή για να την κάνετε ; Δεν κατάλαβα,
αυτό.
ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ: Το θέμα των κυκλοφοριακών συνδέσεων νομίζω το
προεδρικό διάταγμα του 2006 είναι το;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ: Μπράβο, καλά το θυμάμαι, το πρώτο δεν θυμόμουνα,
τη χρονολογία θυμόμουνα. Ορίζει κάποιες προϋποθέσεις . Από εκεί
και πέρα έχει παρατηρηθεί μια σύγχυση των υπηρεσιών στο π οια
σύνδεση εφαρμόζουμε, πότε ζητάμε κυκλοφοριακή σύνδεση, πότε
χρειάζεται μια είσοδος, μια έξοδος διότι υπάρχει κα μιά φορά
μπέρδεμα σχετικά με το τι δρόμος είναι αυτός στον οποίο
καταλήγουμε. Αυτό ήτανε επειδή είχε γίνει η συζήτηση με την αρχή
και την έναρξη της επιτροπής είχαμε χωριστεί σε υπ οομάδες όπου
ορίστηκαν δύο συνάδελφοι να κοιτάξουν το θέμα .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ: Ναι, ίσως να καλέσουμε και υπηρεσίες να
ενημερώσουμε να κάτσουμε να τα ξεδιαλύνουμε και μέσα σε αυτό
το πλαίσιο είχε μπει και η ιδέα η φιλόδοξη να ξεκαθαρίσουμε και το
θέμα του καθεστώτος του οδικού δικτύου που είναι πρωτεύ ον,
δευτερεύον, που είναι δημοτικές οδοί. Είναι λίγο δύσκολο θέμα
διότι είναι λίγο γραμμένα περιγραφικά πολλές φορές οι αποφάσεις
από το τάδε χωριό στο τάδε χωριό και πρέπει να βρεις εσύ από
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πού περνάει ο δρόμος αλλά οι υπάλληλοι έχουν και αυτοί το ίδιο
πρόβλημα και κάπ οιες φορές εφαρμόζουν μια το ένα μια το άλλο
δημιουργώντας προβλήματα από ιδιωτικά έργα έως και δημόσια
καμιά φορά. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε. Υπάρχει
άλλη ερώτηση ή διευκρίνιση; Όχι. Υπάρχουν τοποθετήσεις ; Ναι, ο
συνάδελφος ο Κ ώστας ο Μπάκι ντας. Άλλος ενδιαφερόμενος; Ναι , ο
συνάδελφος ο Σχινάς ο Γιάννης . Άλλος ή άλλη; Τέσσερα συν ένα
λεπτά.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Αντρέα.
Καταρχήν να πω δεν είμαι επιβλέποντας στην επιτροπή ,
εντάξει , είμαι υπεύθυνος στη Διοικούσα . Να πω εγώ ότι στην
επιτροπή αυτή υπάρχουν , υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν
εμπειρία, έχουν ικανότητες και γνώσεις και μπορούν και
περιμένουμε από την επιτροπή αυτή , μπορούν να στηρίξουν και το
περιμένει η Διοικούσα αυτό, μπορούν να στηρίξουν το έργο του
Επιμελητηρίου .
Τον τελευταίο καιρό που έχουν οριστεί οι υπεύθυνοι από τη
Διοικούσα έχουν γίνει δύο συναντήσεις της επιτροπής αυτής και
εγώ στην πρώτη δεν μπόρεσα να παρευρεθώ , στη δεύτερη που
πήγα πρόσφατα το είδα πάλι αυτό ότι η επιτροπή έχει ασχοληθεί ,
προσπαθεί να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πάρα πολλά
θέματα. Αυτό είναι ένα σύνηθες λάθος που κάνουμε όταν έχουμε
πολλούς, πολλές ικανότητες, πολλές γνώσεις σε διάφορα θέματα.
Όμως δεν έχουμε την πολυτέλεια, το χρόνο, τη δυνατότητα να τα
αναλύσουμ ε όλα, να τα πιάσουμε όλα, να τα λύσουμε όλα. Γι α αυτό
θα προέτρεπα και την επιτροπή να εστιάσει σε δυο, τρία πράγματα
που ενδιαφέρουν και επίσης το ότι έχετε χωριστεί σε ομάδες δεν
ξέρω κατά πόσο μπορεί να δουλέψει αυτό τόσο εύκολα και με την
έννοια του ό τι βλέπουμε ότι δεν συμμετέχουν όλοι όπως σε όλες τις
επιτροπές και έτσι λοιπόν κάποιος πυρήνας τελικά είναι αυτός ο
οποίος θα τραβήξε ι όλο το λούκι και όλο το κουπί. Επομένως
καλύτερα όλοι να , αυτοί οι πέντε πόσοι δουλεύετε ας πούμε, έξι,
δεν ξέρω πόσοι να εστιάσετε σε ορισμένα πράγματα τα οποία είτε
είναι επίκαιρα και το Επιμελητήριο , η Αντιπροσωπεία , η Διοικούσα
σας τα θέτουν σαν ερωτήματα, σαν θέματα προς ανάλυση είτε εσείς
θα προτείνετε στο τμήμα για επεξεργασία, για να πάρουμε θέση
κ.λπ..
Εγώ ήθελα να πω ότι θα βρούμε και στο άμεσ ο μέλλον ένα
καλύτερο βηματισμό. Εγώ θα προσπαθήσω αυτό που θα κάνω θα
είμαι ο σύνδεσμος με τη Διοικούσα και να μπορέσουμε έτσι να
βάλουμε έτσι δυο, τρία θεματάκια από αυτά που βάλαμε με πρώτο
αυτή την στιγμή το ΒΟΑΚ που σας έχουμε πει ότι θέλουμε μια
ενημέρωση για να δούμε πως θα πάρουμε θέση και το επόμενο
διάστημα νομίζω ότι μπορούμε να συντονιστούμε λίγο καλύτερα.
Μπράβο σας πάντως , θεωρώ ότι είστε από τις επιτροπές που
μπορούν πραγματικά να προσφέρουν.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
ευχαριστούμε
το
συνάδελφο τον Κώστα τον Μπάκιντα. Ο συνάδελφος ο Κώστας ο
Σχινάς και ο Καφ φετζάκης ο Γιώργος μετά. Υπάρχει άλλος κανείς;
Κλείνει ο κατάλογος.
ΣΧΙΝΑΣ: Λοιπόν, να συγχωρέσετε λίγο τον Αντρέα . Ήταν πολύ
τρακαρισμένος, δεν είναι αυτή η λογική του όταν μιλάει και ο
τρόπος που μιλάει. Λοιπόν με καλύπτει ο Μπάκι ντας ο συνάδελφος
στα περισσότερα απ ό όσα είπε. Η προσπάθεια να χωριστούμε σε
υποομάδες ήτανε να δώσουμε το έναυσμα σε κάποιους
συναδέλφους να συμμετέχουνε στην επιτροπή δη μιουργικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχία συνάδελφοι.
ΣΧΙΝΑΣ: Ήτανε μια προσπάθεια , που τελικά είναι αυτό που λέει ο
Κώστας, δηλαδή θα καταλήξουμε σιγά σιγά σε έναν πυρήνα
ατόμων, ο οποίος όμως θα έχει να ασχοληθεί με πράγματα που δεν
είναι καθόλου εύ κολα. Επικεντρώνο υμε στον ΒΟΑΚ ; Πολύ καλά,
είναι ένα, ίσως το σημαντικότερο θέμα. Παραγνωρίζουμε το άλλο
θεματάκι που θα σκάσει σε λίγο καιρό , που είναι το αεροδρόμιο . Τι
θα κάνουμε; Πόσοι είμαστε, ποιοι είμαστε και που έχουμε αυτές τις
μέσες και τις άκρες εμείς αυτά τα πέντε, έξι άτομα της επιτροπής να
μαζέψουμε την πληροφορία, να δούμε τι πραγματικά παίζεται, να
μπορέσουμε να αφουγκραστούμε και τον κόσμο; Δεν γίνεται, είναι
πρακτικό το θέμα για αυτή την επιτροπή. Μπορούμε να λέμε ότι οι
άλλοι έχουν επιμέρ ους θεματάκια πολλά , κατανοητό απόλυτα και
δεκτό και σεβαστό. Εμάς είναι ένας όγκος που ασχολούνται
υπηρεσίες ολόκληρες στην Αθήνα, στην Κρήτη, τοπικά, δημοτικά
συμβούλια, γίνεται χαμός. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε λίγο και
το τι ζητάμε και από τον εαυτό μας αλλά και από τους άλλους να
κάνουν για μας. Είναι πρακτικά δύσκολο, θέλω να το καταλάβετε
αυτό. Ό,τι μπορέσουμε, ακόμα και στον ΒΟΑΚ ό ,τι μπορέσουμε
στην πραγματικότητα να φέρουμε θα είναι οι γνώσεις οι οποίες θα
μας δίνονται με φειδώ από το Υπουργείο ή από υπηρεσίες.
Σας είπε ο Αντρέας και ξαφνιάστηκε λίγο η Πρόεδρος ότι από
το Υπουργείο μας είπανε , δεν θέλω ακριβώς να απαντήσω πως μας
απαντήσανε κοιτώντας, δεν ενδιαφέρονται να κάνουν καμία
εκδήλωση στην Κρήτη για το εθνικό σχέδιο μεταφορών, δεν
ενδι αφέρονται. Άρα που θα βρούμε εμείς σχέδια να σας
παρουσιάσουμε, που θα κάνουμε μια εισήγηση ; Θα έρθει μετά το
σχέδιο ολοκληρωμένο σαν πρόταση και θα λέμε ωραία και η
επιτροπή τι έκανε; Μα τι έκανε; Τίποτα δεν θα κάνει, σας το λέω
από τώρα, τίποτα δεν θα κά νουμε. Και είμαστε εδώ πέρα από την
Αντιπροσωπεία τρία άτομα , δηλαδή άτομα που έχουμε εκδηλώσει
το ενδιαφέρον μας για τα κοινά έτσι και αλλιώς. Αυτά , δηλαδή εγώ
εκφράζω έναν προβληματισμό στο αν θα κάνουμε κάποιο έργο.
Είναι πρόβλημα , ακόμα και για τον ΒΟΑΚ που ζητάμε είναι
πρόβλημα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
ευχαριστούμε
τον
συνάδελφο Γραμματέα της Αντιπροσωπείας . Ο Καφ φετζάκης ο
Γιώργος.
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ : Θα είμαι πολύ σύντομος . Πραγματικά είναι πάρα
πολύ καλή δουλειά της μόνιμης επιτροπής . Να βάλω κι εγώ στο
τραπέζι μια που ειπώθηκε ότι η επιτροπή αυτή ασχολείται με πάρα
πολλά θέματα και πολύ ενδιαφέροντα και μάλιστα άκρως επίκαιρα
αυτή την στιγμή όσον αφορά τον ΒΟΑΚ. Στην επόμενη Διοικούσα θα
φέρουμε δύο θέματα που αφορούν το ΒΟΑΚ και αφορούν το θέμα
το τμήμα του Νομού Λασιθίου . Το ένα είναι μια νέα πρόταση του
τμήματος Καβούσι, Μαρωνιά, Σητεία από το συνάδελφο Σωμαράκη
που είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το εξετάσει η επιτροπή και
το δεύτερο όπως προείπα προηγουμένως στην ενημέρωση της
δράσης της νομαρχιακής είναι ο κόμβος της Νεάπολης που αυτό
προφανώς και τα δύο θέματα προφανώς Πρόεδρε θα τα
παραπέμψετε στη μόνιμη επιτροπή προφανώς ειδικά ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου).
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ: Ναι , ναι και να πάνε στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου).
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ: Ναι, αυτά θα σας τα δώσουμε μέσα στην
εβδομάδα.
Για το θέμα ήθελα να παρακαλέσω του κόμβου της Νεάπολης
να δοθεί μια προτεραιότητα όπως είπε και ο συνάδε λφος Χωραφάς
ούτως ώστε να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις και να δοθεί μια
σαφή θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου πάνω σε αυτό το κομμάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο,
ευχαριστούμε το συνάδελφο Γιώργο Κα φφετζάκη για την οικονομία
του λόγου. Η συνάδελφος η Πρόεδρος της Διοικούσα ς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πολύ σύντομα θέλω πραγματικά να
ευχαριστήσω την επιτροπή γιατί όλοι είναι και είμαστε εδώ
εθελοντικά και κάνουν δουλειά . Ανεξάρτητα αν δεν έχουμε κάποια
απτά αποτελέσματα φαίνεται ότι υ πάρχουν ζυμώσεις, υπάρχει μια
προσπάθεια να βγει κάτι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Κώστα
τον Μπάκι ντα και δεν θα επαναλάβω ότι πράγματι ασχολούνται με
πάρα πολλά πράγματα και αυτή η διάσπαση στις τρεις ομάδες δεν
θεωρώ ότι θα βοηθήσει . Και επίσης θα συμφωνήσω με το Γιάννη ότι
τα θέματα τα δικά σας αυτής της μόνιμης επιτροπής είναι όντως
τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή για να επεξεργαστεί
κανείς τον ΒΟΑΚ θέλει ατελείωτες ώρες δουλειάς ή αν σκάσει το
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άλλο που είπαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση καταρ χήν και γι ’
αυτό και πιστεύω θα βοηθήσει. Το κατανοούμε, το καταλαβαίνουμε
αλλά παράλληλα πρέπει να βασιστούμε σε εσάς για να μπορέσουμε
κι εμείς να το διαχειριστούμε και τελικά να έχουμε μια άποψη σαν
Τεχνικό Επιμελητήριο πάνω σε αυτά που οφείλουμε να το κάνουμε
με όποιο τρόπο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ο επιμελητής της ομάδας
της μόνιμης επιτροπ ής θέλει να δευτερομιλήσει; Όχι. Ωραία,
ευχαριστούμε πάρα πολύ τη μόνιμη επιτροπή για την ενημέρωση.
Όπως αποτυπώθηκε στην Αντιπροσωπεία είναι μια πολύ δυνατή
ομάδα ανθρώπων για ένα πολύ σημαντικά θέματα και έχουν
δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες.
Η επόμενη επιτροπή η οποία θα παρακαλέσω να ενημερώσ ει
το σώμα της Αντιπροσωπείας είναι περιβάλλοντος βιομηχανίας και
ενέργειας. Θα εισηγηθεί ο ...; Ο επιμελητής της ομάδας ο Βασίλης ο
Ζησιμόπουλος Ωραία, δώδεκα λεπτά.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα . Ακούγομαι ;
Ακούγομαι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα . Είμαι ο επιμελητής
της Επιτροπής Περιβάλλοντος Βιομηχανίας Έρευνας, Ενέργεια ς και
Νέων Τεχνολογιών.
Η υπεύθυνη της Διοικούσα ς σε μας είναι η Πρόεδρος η Κα
Βρέντζου. Να πω την αλήθεια είχαμε ετοιμάσει παρουσίαση σε
PowerPoint αλλά το ν προτζέκτορα τον βλέπουμε, τον υπολογιστή
δεν βλέπουμε οπότε θα σας το πω επί τροχάδην ότι θυμάμα ι και
ότι έχουμε γράψει.
Έχουμε κάνει τρεις, τέσ σερις, τέσσερις αν θυμάμαι καλά,
πέντε συναντήσεις εκ των οποίων θέσαμε αρκετά θέματα μπορώ να
πω. Εγώ είμαι μηχανολόγος μηχανικός, οι χημικοί μηχανικοί , ναι ,
δεν θυμάμαι ξεχνάω κανέναν; Πέρα από χημικό μηχα νικό και
πολιτικό μηχανικό. Μηχανολόγος είμαι εγώ, οι χημικοί είστε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Και περιβάλλοντος έχετε.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν έχουμε, μηχανικό περιβάλλοντος δεν
έχουμε κανέναν. Τα καλύπτουμε εμείς.
Λοιπόν, αρχικά τεθήκανε αρκετά θέμα τα στο τραπέζι τα οποία
θέλαμε να ασχοληθούμε . Τελικά καταλήξαμε σε δύο, τρία και τα
οποία ουσιαστικά είναι πρώτα απ ό όλα ξανά το μεγάλο θέμα της
διαχείρισης των αποβλήτων, τι γίνεται, πως γίνεται, αν γίνεται
σωστά, ποιοι είναι οι στόχοι, που έχουμε φτάσει , αν έχουμε φτάσει
και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον και αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο
στο μέλλον.
Το δεύτερο μεγάλο θέμα το οποίο θέλουμε να δούμε είναι της
διαχείρισης των υδάτων . Τεράστιο θέμα που μας απασχόλησε και
φέτος αλλά δεν προλάβαμε δυστυχώς ν α κάνουμε τίποτε οπότε
πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι και μάλιστα να δούμε ,
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υπήρχε και η πρόταση πως μπορούμε και αν μπορούμε σε
συνεργασία με όλες τις επιτροπές ίσως και με άλλους
επαγγελματίες να υπάρξει , να προτείνουμε μια νομοθετική ρύθμιση
ώστε να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα όπως είναι το «Εξοικονομώ
κατ' Οίκον» να βγει κάτι για την εξοικονόμηση νερού σε νέες και σε
υφιστάμενες και νέες κατασκευές . Μεγάλο θέμα, δεν ξέρω αν θα
καταφέρουμε να κάνουμε κάτι σε αυτό .
Και το τρίτο κομμάτι το οποίο ου σιαστικά είπαμε το οποίο
είναι ίσως και το πιο light από όλα αλλά είναι αρκετά σημαντικό
γιατί είναι πολύ - πώς να το πω - μοντέρνο θέμα , πολύ "up to
today" θέμα είναι η νεοφυής επιχειρηματικότητα και οι λεγόμενες
startups επιχειρήσεις και επειδή πολλοί ίσως να μην γνωρίζετε γι α
αυτό το κομμάτι να σας πω έτσι δυο, τρία απλά πράγματα ότι το
2010 σε πανελλήνιο επίπεδο υπήρχανε μόνο 16 startups, το 2013,
α, μάλλον οι οποίες συνολικά απορροφήσανε επενδύσεις γύρω στα
500.000. Το 2013 οι 16 γίνανε 160 startups οι οποίες
απορροφήσανε 42.000.000 και με αποκορύφωμα βέβαια το 2017
όπου μια startup πουλήθηκε για 4 3.000.000 ευρώ. Άρα
καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κομμάτι της οικονομίας και της
τοπικής οικονομίας το οποίο δεν πρέπει να το αμελήσουμε και ίσως
αυτό το κομμά τι θέλουμε να δούμε τελικά επειδή στο Τεχνικό
Επιμελητήριο
στο
Τμήμα
Ανατολικής
Κρήτης
υπάρχουνε
τουλάχιστον τέσσερις εταιρείες που είναι και μάλιστα βραβευμένες
σε πανελλήνιο επίπεδο να ξεκινήσουμε πρώτα απ ό όλα να δούμε
πόσες εταιρίες υπάρχουνε και αν υπ άρχουν εταιρείες και πως
μπορεί το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. να τις βοηθήσει να προχωρήσουνε προς τα
πέρα. Μάλιστα το κεντρικό Τ.Ε.Ε. είχε κάνει πέρσι μια προσπάθεια ,
ένα διαγωνισμό καινοτομίας το οποίο κάπου έχει βαλτώσει , δεν
ξέρουμε τι έχει γίνει στην πορεία και πε ριμένουμε και από εκεί να
δούμε νέα.
Αυτά ήτανε εν συντομία τα θέματ ά μας. Σας ευχαριστώ πολύ
και όποιος έχει ... Συγγνώμη ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Έχουμε και μια ημερίδα στα σκαριά.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, πες το, δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι , δεν
ήταν στην παρουσίαση.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, όποιος θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, θα συμπληρώσει μετά.
Υπάρχουν ερωτήσεις που θέλετε να απευθύνετε στο
συνάδελφο Ζησιμόπουλο ή διευκρινήσεις; Ωραία , ο Σταύρος ο (…)
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι.
ΜΕΛΟΣ: Μια και μας έκανες μια ενημέρωση και για τις startups
επιχειρήσεις αν θα μπορούσες να μας κάνεις μια σύντομη
ενημέρωση για τα απ ορρίμματα αν έχετε καταλήξει κάπου ας
πούμε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΕΛΟΣ: Δεν έχετε καταλήξει κάτι, όχι, ούτε για τα αντίστοιχα για τα
νερά. Όχι, έχετε , εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άλλη διευκρίνιση ή ερώτηση; Όχι.
Ποιοι ενδιαφέρονται να τοποθετη θούν; Ο συνάδελφος ο Κασαπάκης
ο Γιάννης, Σπηλιωτάκης Γιάννης, Αναγνώστου Γιάννης . Σιγά σιγά. Ο
συνάδελφος Κασαπάκης στο βήμα.
ΜΕΛΟΣ: Πρώτα όμως έπρεπε κάποια άτομα από την επιτροπή να
προσθέσουν να θέλουνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, άμα θέλουνε μπο ρούν να
τοποθετηθούνε κιόλας από τα μέλη της επιτροπής.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα εννοείται ότι δεν αποκλείονται,
προφανώς.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι λογικό είναι.
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ :
Καλησπέρα ,
εγώ
είμαι
ο
Μπάμπης
ο
Νικολουδάκης, χημικός μηχανικός . θα ασχολούμαι με τη διαχείριση
αποβλήτων. Σχετικά με μια διευκρίνιση που ζητήθηκε όσον αφορά
τα απορρίμματα. Εντάξει , μπορεί σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος να
μην έχουμε προχωρήσει, να μην έχουμε ασχοληθεί περ αιτέρω με το
θέμα αλλά υπάρχουνε κάποιες, κάποιοι άξονες που λέμε να
κινηθούμε και αυτοί έχουν να κάνουν με τους στόχους που έχουν
τεθεί από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για το 2020 να
διερευνήσουμε καταρχήν που βρισκόμαστε με βάσ η τους στόχους
αυτούς, σε δεύτερη φάση να κατέβουμε ένα σκαλί πιο κάτω να
δούμε τον ΠΕΣΔΑΚ Κρήτης που εγκρίθηκε το 2016 να δούμε που
βρισκόμαστε με βάση τον ΠΕΣΔΑΚ , τα προτεινόμενα έργα του
ΠΕΣΔΑΚ κάποια έχουν προχωρήσει με αργούς ρυθμούς αλλά έχουν
προχωρήσει λόγ ω και του Ν.4412/16 υπήρξαν καθυστερήσεις αλλά
κάποια έχουν προχωρήσει, έχουν δημοπρατηθεί, περιμένουμε τον
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ανάδοχο, θα υπογραφούν οι συμβάσεις να γίνουν και αυτά τα έργα .
Και τρίτον να δούμε που βρισκόμαστε και ως προς την εφαρμογή
των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης αποβλήτων από τους δήμους.
Δηλαδή έχει γίνει μια δουλειά στους δήμους, έχει συντάξει ο
καθένας το δικό του σχέδιο διαχειριστικό για τα τοπικά στον κάθε
δήμο που όμως δεν έχει ελεγ χθεί ποτέ, δεν έχει διερευνηθεί να
δούμε που βρίσκεται ο κάθε δήμος. Οι στόχ οι που είχαν τεθεί από
το ΕΣΔΑΚ είναι πολύ συγκεκριμένοι . 40% διαλογή οργανικού στην
πηγή πρέπει να ξεχωρίζεται. Η ανακύκλωση πρέπει να φτάσει στο
65%. Αυτά είναι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2020. Είναι σωστό
να δούμε που βρισκόμαστε και σαν Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. θα ήταν πολύ
καλό αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση
στους δήμους ώστε να μπορούνε να πιάσουν αυτούς τους στόχους.
Αυτοί είναι οι άξονες έτσι εν τάχ ει που σκοπεύουμε να
ασχοληθούμε τουλάχιστον όσον αφορά τα απορρίμματα και τα
αστικά από βλητα. Αυτά από εμένα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Όσον αφορά τους φορείς αυτή τη στιγμή είναι
πέντε. Στη Κρήτη ο νέος νόμος που ψηφίστηκε προβλέπει τρεις
φορείς σε όλη την Κρήτη και απ ό ότι προκρίνεται μάλλον θα
παραμείνει ο ΔΕΔ ΙΣΑ Χανίων, ο ΕΣΔΑΚ και ο ΦΟΣΔΑ Βορείου
Πεδιάδος. Ο ΦΟΣΔΑ Βορείου Πεδιάδος θα πάρει Χερσόνησο, Δήμο
Μινώα και με κάθε επιφύλαξη αυτά που λέω ως προς τους
Δημάρχους. Έτσι ; Αλλά τουλάχιστον αυτό προκρίνεται από την ΠΕΔ
Κρήτης, δεν το λέω εγώ δηλαδή. Ο ΦΟΣΔΑ Βορείου Πεδιάδος θα
πάρει το Νομό Λασιθίου και τους Δήμους Χερσονήσου Μινώα και
Βιάννου, ο ΕΣΔΑΚ τους υπόλοιπους του Ηρακλείου και το Ρέθυμνο
και ο Νομός Χανίων με το ΔΕΔ ΙΣΑ. Θα πορευθεί όπως είναι με το
ΔΕΔΙΣΑ. Αυτά προκρίνονται , τώρα δεν έχουν τελεσιδικήσει . Αν
συμφωνήσουν οι
Δημάρχοι
θα τελεσιδικήσουν αλλιώς θα
αποφασίσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση που θα εντάξει ποιους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε . Είναι άλλος από τη
μόνιμη επιτροπή που θέλει διευκρινήσεις, προσθέσεις ούτως ώστε
το αντικείμενο να γίνει ευκρινέστερο; Υπάρχει; Σύντομ ος θα είναι.
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ: Έτσι, σύντομα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εξάλλου ο Ζησιμόπουλος άφησε
χρόνο.
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ: Ναι, αυτό πήγα να πω αλλά δεν πρόλαβα.
Πετρακάκης Γιάννης , χημικός μηχανικός είμαι κι εγώ.
Απλά να πούμε ότι από την επιτροπή και απ ό ότι θα βγάλουμε
σιγά σιγά αν θέλετε και αν υπάρχει ενδιαφέρον μπορούμε να
αναδείξουμε και άλλα απόβλητα , πέραν από τα αστικά που λίγο ή
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πολύ ο κόσμος γνωρίζει και ακούει συνεχώς υπάρχουν ειδικά
ρέματα αποβλήτων που αυτή τ η στιγμή χτυπάνε την Κρήτη .
Δυστυχώς παράγονται καθημερινά σε ετήσια βάση υπάρχουν
χιλιάδες τόνοι από αυτά τα απόβλητα είτε είναι επικίνδυνα είτε είναι
μη επικίνδυνα και έχουμε σκοπό αν υπάρχει ενδιαφέρον να
αναδείξουμε και κάποια από αυτό σε όσο βάθος θελ ήσει πρακτικά η
επιτροπή να διεισδύσει. Έτσι εντελώς επιγραμματικά μπορεί να
συζητήσουμε από ιατρικά π.χ . για τα επικίνδυνα μπορεί να
μιλήσουμε για πετρελαιοειδή απόβλητα, μπορεί να μιλήσουμε για
ελαιώδη απόβλητα που παράγονται τόσο στα καράβια όσο και στη ν
στεριά. Μπορεί να μιλήσουμε π.χ . για τα ηλεκτρονικά ή τα
ηλεκτρικά α πόβλητα, μπορεί να μιλήσουμε για μπαταρίες, όλα αυτά
υπάρχουνε εδώ πέρα, παράγονται . Κάποιες φορές δεν τα πολύ
δίνουμε, δεν τους πολύ δίνουμε σημασία . Έτσι ; Από μη επικίνδυνα
που αυτά ει δικά περνάνε πιο εύκολα κάτω από τα ραντάρ τα μη
επικίνδυνα τύπου από κτηνοτροφικές μονάδες βγαίνουν χιλιάδες
τόνοι . Έτσι ; Από τα γνωστά ελαιουργ εία, από τυροκομ εία, από
σφαγεία, δηλαδή απόβλητα τα οποία χτυπάνε πολύ άσχημα τους
υδροφόρους όταν πηγαίνουν κ αι ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στην
Κρήτη. Τ α πράγματα δεν γίνονται πάντα όπως θα έπρεπε να
γίνονται και δεν καταγράφονται κιόλας, δυστυχώς. Από εκεί και
πέρα όσο μας δώσετε αέρα θα μπορέσουμε κι εμείς να μπούμε σε
αυτό το κομμάτι. Έχουμε φουλ αέρα .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ: Γνώση υπάρχει . Από εκεί και πέρα σας λέω
κατευθύνετέ μας εσείς που θέλετε να πάμε να εντρυφήσουμε .
Εντάξει ; Αυτά από μένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε.
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ: Να είστε καλά.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡ Α Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ: Μιλάω τώρα, τώρα; Με ακούτε; Με ακούτε.
Λοιπόν, να πω ότι έχουμε μιλήσει με τους συντάκτες της
ΤΟΤΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με κάποιους από
τους συντάκτες και έχουμε οργανώσει να γίνει μια ημερίδα εδώ. Οι
κύριοι αυτοί είναι ο κ. Σαραφιανός, ο κ. Παντελίδης, ο κ. Ζούλος και
ο κ. Πάλης. Είναι συντάκτες και ο ένας εξ αυτών είναι και
συντονιστής των ΤΟΤΕΕ θα μιλήσουν για την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων, για ενεργειακούς ελέγχους του Ν .4342/15 και για zero
energy buildings. Αυτή η ημερίδα επειδή έχουν φόρτο εργασίας
μάλλον θα γίνει αρχές του νέου έτους , Ιανουάριο ή Φεβρουάριο .
Αυτό και επίσης έχουμε πει ότι θα γίνουνε και κάποιες , θα
προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις που έχουν
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σχέση με την κυκλική οικονομία και σε σχέση με τον τουρισμό και
με την βιομηχανία.
Αυτά αναμένονται να γίνουνε, θα τα οργανώσουμε μελλοντικά,
αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε.
Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Κασαπάκης , πέντε λεπτ ά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Σύμφωνα με διάφορες αναλύσεις κατά καιρούς οι
οποίες υπάρχουν λένε ότι οι πόλεμοι του μέλλοντος θα γίνονται
λόγω του νερού. Το νερό είναι μια όπως συνήθως λέμε μια δύναμη
η οποία αν χειριστεί καλά έχει αποτέλεσμα, αν χειριστεί κακά έχει
καταστροφές. Ο τομέας ο οποίος λοιπόν πρέπει να είναι στο θέμα
της πρόληψης και συνάμα της μη ρύπανσης όπως κατορθώσαμε να
ρυπάνουμε όλη τη θάλασσα τώρα αναγνωρίζουμε όλοι ότι η
θάλασσα έχει γεμίσει από πλαστικό, τα ψάρια να βρίσκονται στον
κύκλο της τροφικής αλυσίδας να έχουν ήδη ποτιστεί από αυτά τα
πράγματα και εκ των υστέρων όλοι κλαίμε και χύνουμε κροκοδείλια
δάκρυα. Στο θέμα λοιπόν αυτό πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή
ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι κάπως πιο δύσκολα να ανακτηθεί ,
άρα πρέπει να αρχίσου με πριν είναι αργά κάτι να κάνουμε. Όπως
προείπα και στην Κρήτη μπορούμε να ακολουθήσουμε το
παράδειγμα της Κύπρου που στην Κύπρο παρά ότι δέχεται
λιγότερες βροχοπτώσεις απ ό ότι η Κρήτη έχουνε μεγάλες
ποσότητες τις οποίες χρησιμοποιούν για ύδρευση και για άρδευση
διότι έχουν κάνει φράγματα τα οποία τα επιφανειακά νερά τα
μαζεύουν και δεν τα αφήνουν να πηγαίνουν στη θάλασσα. Εμείς
φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε λέμε γεωτρήσεις και ήδη έχουμε
φαινόμενα που η θάλασσα αρχίζει να διεισδύει στον υδροφόρο
ορίζοντα και αν κάτι δεν γίνει μια και το κλίμα δεν βοηθάει σε αυτό
κάποια στιγμή θα φέρουμε μια ώρα αρχύτερα τη Σαχάρα την οποία
Σαχάρα την έζησα εγώ διότι έζησα στην αρχή της σταδιοδρομίας
εργάστηκα εκεί στην Λιβύη στην έρημο και θέλω να πω να
επιστήσουμε την προ σοχή ότι ναι μεν όλα αυτά ανακύκλωση ,
συνήθως
μιλάμε
συνήθως
για
ανακύκλωση
στερεών,
για
ανακύκλωση υγρών που και τι και μπορούμε βιολογικά όλα αυτά τα
πράγματα αλλά πρέπει να γίνει σε μια ολοκληρωμένη φάση και να
σταματήσουν πλέον οι τοπικισμοί. Στα Χανιά ας πούμε υπάρχει
πληθώρα βροχοπτώσεων λόγων των βραχωδών ορέων τα οποία
είναι και από εκεί έρχονται όλες οι βροχές, σταματάνε τα νερά,
πηγαίνουνε στ η θάλασσα και επί ουδενί να μην ακούσουνε ας
πούμε μια ενιαία διαχείριση του νερού σε όλη την Κρήτη.
Αυτές οι παλιές νοοτροπίες κάπου πρέπει να ξεπεραστούν, να
δούμε το θέμα συνολικά και όχι τοπικά διότι ένα απλό παράδειγμα
θα σας πω τελευταία έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των
πηγαδιών των λεγόμενων που υπάρχουν γιατί έχουνε γίνει και
πολλές στα χωριά και απ ό προσωπική πείρα στον ευρύτερο χώρο
στον οποίο ζούμε και μεγαλώνουμε έγιναν μάχες διότι έβλεπε ο
καθένας άνοιγε ένα χωραφάκι, άνοιγε ένα πηγάδι, έβλεπε ότι από
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δίπλα ο άλλος ερχόταν το νερό πήγαινε και το άνοιγε και του
έπαιρνε το νερό και γινότανε το έλα να δεις αν μου επιτρέπετε την
έκφραση. Το κράτος λοιπόν κάποια στιγμή αποφάσισε αυτά να τα
καταγράψει και να τους πει κοιτάξτε να δείτε πρέπει κάποια στιγμή
αυτά να σταματήσουν. Το έλα να δείτε γίνηκε σε όλη την περιοχή
διότι το να μας βάλει φόρους, θα μα ς κάνει φόρους κάποια στιγμή
πρέπει να αποφασίσουμε ότι το κράτος πρέπει να λειτουργήσει και
να δεχτούμε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν είναι τοπικό,
του καθενός μας ατ ομικό. Είναι το μέλλον της ζωής. Σε αυτόν
λοιπόν τον τομέα νομίζω περισσότερο σ την ανάκτηση του νερού
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα διότι νερό σημαίνει ζωή .
Αυτά, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Γιάννη Κασαπάκη . Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Σπηλιωτάκης.
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ : Ενημερωτικά μόνο να, ναι ενημερωτικά μόνο να
σας πω, να σας πω ότι στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης των
ιδιωτικών πόρων της Κρήτης υπάρχει υποχρέωση να εκπονηθούν
master plans για την ύδρευση απ ό όλες τις πόλεις και ειδικά απ ό
όλη τη βόρεια πλευρά. Αυτή την στιγμή έχουν εγκριθεί, δουλεύω
στη Διαχειριστική Αρχή για αυτό σας το λέω και πρόκειται να
προκηρυχτούν άμεσα , έχουν εγκριθεί ήδη οι χρηματοδοτήσεις ,
πρόκειται άμεσα να προκηρυχτούν και οι μελέτες αυτές. Στα Χανιά,
στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Χερσόνησο, στον Άγιο Νικόλαο,
στη Σητεία και στο Μαλεβίζι θα προκηρυχτούν master plans
ύδρευσης που αφορούν αυτές στις περιοχές τις οποίες είναι
υπεύθυνοι αντίστοιχα οι φορείς. Στο πλαίσιο αυτό το master plans
πιθανότατα θα υπάρξει φάση διαβούλευσης οπότε αυτό που λέτε
ότι επεξεργάζεστε σε σ χέση με τα νερά ίσως θα ήτανε δόκιμο ότι να
υπάρχουνε μια ετοιμότητα όταν θα προκύψουν αυτές οι
διαβουλεύσεις είναι σε πολύ σύντομο διάστημα είναι για πολύ
σύνθετα θέματα αν έχετε την ετοιμότητα ίσως θα μπορ ούσατε να
παρέμβετε με προτάσεις όπως είπατε προη γουμένως σε αυτό το
θέμα.
Και επειδή ακούω συνεχώς έχει αρχίσει πια και με ενοχλεί ας
πούμε αυτό πράγμα με το 4412 . Ο 4412 δεν ήταν κάποια επινόηση
κάποια στιγμή να βγει κάποιος να νομοθετήσει κάτι. Είναι
εφαρμογή , υποχρέωση εφαρμογής της οδηγίας 23 και 2 4 και επειδή
όλες οι χρηματοδοτήσεις σχεδόν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση είμαστε υπόχρεοι είτε να εναρμονιστούμε, δηλαδή ακόμα και
αν δεν εναρμονιζόμασταν νομοθετικά σαν χώρα θα έπρεπε να
προκηρύσσουμε με βάση τις οδηγίες εφόσον είναι κοινοτικά τα
χρήματα. Αλλά ήτανε μια υποχρέωση τώρα , αν έγινε καλά ή κακά
είναι μια συζήτηση , μάλλον κακά έχει γίνει , δεν είναι πολύ
εύχρηστος αλλά ήταν υποχρέωση προκειμένου να μπορούν να
δημοπρατηθούν
τα
έργα
αλλιώς
δεν
θα
μπορούσαν
να
δημοπρατηθούν, δεν ήταν κάτι που έγινε. Απλά ενημερωτικά το λέω
επειδή το ακούω συνέχεια.
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ΜΕΛΟΣ: Δημιούργησε όμως καθυστερήσεις μεγάλες στα έργα, σε
πολλά έργα.
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ: Δεν θα μπορούσαν να προκηρυχτούν καθόλου έτσι
κι αλλιώς.
ΜΕΛΟΣ: Εντάξει, αλλά...
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ: Δηλαδή ήταν μ ια υποχρέωση που θα έπρεπε να
έχει , να έχουμε ήδη, να έχει βγει παλιότερα γιατί είναι η οδηγία, δεν
είναι ότι...
ΜΕΛΟΣ: Ναι, αυτό είναι αντικείμενο άλλης μόνιμης επιτροπής
όμως.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έχεις το λόγο αν τελείωσε
συνάδελφε
Αναγνώστου.
Ευχαριστούμε,
ο
συνάδελφος
ο
Αναγνώστου.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λέω σε δυο ώρες.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ θα ήθελα να επανέλθω λίγο στα απορρίμματα .
Δεν ρώτησα τυχαία δηλαδή πόσοι είναι οι φορείς τώρα και πόσ ους
προβλέπει η νομοθεσία μετά. Κι εγώ από την πληροφόρηση που
έχω και την εικόνα έτσι που πάλι έχω είναι ότι κάθε δήμος που ήδη
έχει ένα τέτοιο φορέα διαχείρισης θέλει να συνεχίσει να τον έχει
αυτόνομα. Επίσης, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν εν δυνάμει
θέλουν να προλάβουν και να είναι στους υποψήφιους. Αυτό που
άρα παρατηρείται είναι ότι τελικά συνδέουν όλοι και μιλάω για τους
δήμους προφανώς και τις δημοτικές αρχές συνδέουν όλοι τη
διαχείριση των απορριμμάτων με τα δημοτικά και θέλουν να έχουν αν μπορώ να το πω κάπως - το παιχνίδι στο δικό τους γήπεδο.
Εγώ θα πρότεινα επειδή υπάρχει χρόνος να παίξουμε αν
μπορούμε εμείς αυτό ακριβώς το ρόλο . Δηλαδή αν μπορούμε να
φέρουμε την ΠΕΔ Κρήτης να το πω έτσι ανοικτά σε μια συνεδρίαση,
σε ένα ενημερωτικό , δεν ξέρω τρι ήμερο αν χρειαστεί , ό,τι χρειαστεί
με δικιά μας πρωτοβουλία όπου θα μπορέσουμε ίσως, ίσως θεωρώ
λίγο δύσκολο αλλά τέλος πάντων αξίζει την προσπάθεια να
συγκεράσουμε τις αντιρρήσεις, τις αντιδράσεις τους και να τους
προκρίνουμε τα πλεονεκτήματα μιας ένωσης. Υπάρχουν πολλοί
τρόποι γι α αυτό, τέλος πάντων είναι κάτι που θα μπορούσαμε ίσως
και εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας να δούμε.
Τώρα αναφορικά με αυτό που είπε ο συνάδελφος και με τα
άλλα απόβλητα δεν θα κάνω εκτενή αναφορά . Θα πω μόνο ότι
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πρόσφατα είχαμε μι α ενημερωτική μερίδα για το ηλεκτρονικό
μητρώο αποβλήτων το οποίο τακτοποιεί και ελέγχει πάρα πολλά
από αυτά τα απόβλητα και που διοχετεύονται. Τώρα, τώρα εάν από
την έναρξη λειτουργίας του με τις προϋποθέσεις που αυτό έθετε
μέχρι το ξανασκεφτήκαμε και κάν αμε κάποιες εξαιρέσεις για φ’, χ’,
ψ’ λόγους πάλι ίσως θα έπρεπε να δούμε γιατί μπήκαν στη
συνέχεια αυτές οι εξαιρέσεις και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν . Δεν
μας λείπει λοιπόν πάλι το πλαίσιο νομίζω και γι α αυτό το κομμάτι ,
πρέπει απλά το πλαίσιο να τηρείται , να μην έχουμε εκτροπές
ανάλογα με το τι αποτελέσματα βγάζει αυτό το μητρώο, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
ευχαριστούμε
το
συνάδελφο Αναγνώστου. Ο συνάδελφος Ρομπογιαννάκης είναι στην
αίθουσα;
ΜΕΛΟΣ: Όχι δεν είναι.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΕΛΟΣ: Λείπει, λείπει.
ΜΕΛΟΣ: Ήθελα να μιλήσω αφού τελειώσουν όλες οι μόνιμες
επιτροπές. Είναι αρχή μου ...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΕΛΟΣ: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω αφού μας παρουσιάσουν όλες
τις μόνιμες επιτροπές τη δράση τους, να τους ευχαριστήσω που
ήρθανε. Πάντα ήταν η πεποίθησή μου όλα αυτά τα χρόνια που είμαι
στο Τεχνικό Επιμελητήριο ότι οι μόνιμες επιτροπές αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά του τμήματός μας. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις που
έχουν έρθει και αυτή η αλληλοτροφοδότηση με τη Διοικούσα είναι
πάρα πολύ ση μαντική. Θα ήθελα να συνεχίσετε το έργο σας
δυναμικά, εμείς είμαστε δίπλα σας, όποτε χρειαστείτε κάτι θα
είμαστε εμείς εδώ και εμείς προσπαθούμε με τη σειρά μας να σας
δίνουμε θέματα να είστε κι εσείς σε εγρήγορση, να γνωρίζετε τα
θέματα που κι εμείς έχουμ ε εκλάβει ως σημαντικά και να
προχωρήσει μια συνεργασία η οποία , η οποία στο τέλος της θητείας
θα είναι τόσο σημαντική που θα συνεχιστεί στην επόμενη με
μεγαλύτερη ένταση .
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η συνάδελφος η Ειρήνη Βρέντζου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Καλωσορίζω την Επιτροπή Ενέργειας,
Περιβάλλοντος, όλα αυτά τα μοντέρνα, τα σύγχρονα , τα έτσι πολύ
συνηθισμένα πλέον έχουν μπει στην καθημερινότητα . Πολύ οικεία
επιτροπή για μένα . Είμαι σε αυτή την επιτροπή, ήμουνα για
τελευταία φορά δεν, η μόνη φορά που δεν ήμουνα νομίζω ήτανε ήδη
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και η προηγούμενη και αυτή από το 2003. Πλέον το περιβάλλον έχει
γίνει καθημερινότητα, το χρησιμοποιούμε εμείς τις δυο λέξεις είναι
περιβάλλον, ενέργεια και όλα τα σχετικά. Αυτή η επιτροπή έχει μια
καλή ιστορία στο Τε χνικό Επιμελητήριο, έχει συμβάλει τα μέγιστα
στη διαμόρφωση των θέσεων του Επιμελητηρίου και του πολύ
σημαντικού ρόλου που έπαιξε στη διαμόρφωση του ΠΕΣΔΑ και
γενικά της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη. Θεωρώ ότι
μπορεί να συνεχίζει και να τον παίζ ει αυτό το ρόλο. Έκανε μια, δεν
έκανε καλή εκκίνηση, τα είπαμε κιόλας στην τελευταία συνάντηση
που ήμουνα κι εγώ και ήταν και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας.
Υπήρχε, δεν υπήρχε ανταπόκριση, θέταμε ερωτήματα από τη
Διοικούσα, δεν είχαμε απαντήσεις, δεν είχαμ ε τέλος πάντων καμία
επαφή.
Νομίζω όμως ότι η κουβέντα που κάναμε στην τελευταία
συνάντηση ήταν πολύ εποικοδομητική, ήταν πολύ επί της ουσίας ,
προσδιορίσαμε τους δύο από τους τρεις στόχους τουλάχιστον όσο
ήμουνα εγώ εκεί προς το τέλος που μείνατε λίγο μόν οι σας που
είπαμε ότι πρέπει να στοχεύσουμε για να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
Αυτό που φάνηκε είναι ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα και διάθεση για
μια επανεκκίνηση, για μια startup . Ε, Βασίλη; Μια νέα startup
λοιπόν και θεωρώ ότι μπορεί να γίνει . Έχει επίσης και α υτή η
επιτροπή καλούς συναδέλφους και καλό υλικό και με εμπειρία και
νομίζω ότι με μια καλή προσπάθεια και στοχευμένα πια σε αυτά τα
θέματα που ούτως ή άλλως είναι θέματα εφαρμογής , δηλαδή εμείς
αυτό βάλαμε και σε αυτό συμφωνήσαμε και έτσι φάνηκε και από τ ην
παρουσίαση σήμερα θέματα τι εφαρμόζουμε, πως εφαρμόζουμε,
πως θα πιάσουμε στόχους , τι συμβαίνει . Θέλουμε να δούμε το τι
συμβαίνει και εμείς είμαστε εδώ για κάθε βοήθεια όπως σας είπα
και σε εκείνη την μέρα αλλά και σήμερα εκ μέρους της Διοικούσας
θέλουμε να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο, ό ,τι ζητηθεί σε επίπεδο
και ομάδες για περαιτέρω επεξεργασία , να απαιτείται να φτιάξουμε ,
οτιδήποτε τέλος πάντων χρειαστεί και σε επίπεδο ημερίδας ,
ενημερωτικό είμαστε εδώ να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι μια
επιτροπή η οποία μπορεί να δώσει και έτσι φάνηκε και θα είμαστε
εδώ για να το δούμε .
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε την Πρόεδρο της
Διοικούσας. Υπάρχει κάτι πο υ θέλετε; Ωραία Έχει κλείσει ο κύκλος.
ΜΕΛΟΣ: Να προσθέσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :
Όχι,
ευχαριστούμε.
Λοιπόν
ευχαριστούμε την Επιτροπή Ενέργειας, Περιβάλλοντος με τον
εκτενή τίτλο γιατί έχει μια πολύ σημαντική ομάδα συναδέλφων,
πολύ δυναμική και επίσης την τελευταία υπόμνηση της Προέδρου
ότι έχει επενδύσει προσδοκίες και η Αντιπροσωπεί α και η
Διοικούσα στο έργο το οποίο θα παραχθεί, είμαστε βέβαιοι γι α αυτό
ευχαριστούμε βέβαια συνολικά και τους συναδέλφους που ήτανε .
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι,
εννοείται.
Ωραία,
ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους που ενημέ ρωσαν το
σώμα για τα σημαντικά θέματα τα οποία επεξεργάζονται και έχει
κλείσει και αυτό το θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης.
Ευχαριστούμε .

ΘΕΜΑ 7 ο
Μνημεία - Δημόσιος χώ ρος – Κοινω νία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το επόμενο θέμα .
ΜΕΛΟΣ: Είναι δέκα η ώρα Πρόεδρε.
Ε, ναι, ένας λόγος παραπάνω να είμαστε πιο σύντομοι.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ήθελες να μιλήσεις . Είναι
Μνημεία, Δημόσιος χώρος και Κοινωνία.
Έχουν κατατεθεί στο
προεδρείο δύο εισηγήσεις . Να μας ενημερώσουν τα μέλη της
Αντιπροσωπείας ποιος θα εισηγηθεί το ένα και ποιος το άλλο. Η
Πρόεδρος και ο Αναγνώστου ο Γιάννης, κατά σειρά που
κατατεθήκανε.
ΜΕΛΟΣ: Ο Αντιπρόεδρος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο Αντιπρόεδρος ναι, συγγνώμη. Η
Πρόεδρος;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΕΛΟΣ: Καλό θα ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η διαδικασία προχωράει μέχρι το
σώμα να αποφασίσει, μέχρι τότε η διαδικασία προχωράει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, νομίζω θα βοηθήσω σε όλους
αυτούς τους προβληματισμούς, νομίζω θα βοηθήσω σε όλους
αυτούς του ς προβληματισμούς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πρόεδρε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Δώδεκα

λεπτά

συνάδελφε
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν θέτει κανείς θέμα απαρτίας,
μια χαρά είμαστε, όλοι είμαστε εδώ, ευχαριστώ.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡ Α Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, λοιπόν, μου αρέσει που
υπάρχει αυτός ο προβληματισμός , πραγματικά. Εγώ θέλω να πω
καταρχήν για να ησυχάσουμε όλοι , για να ησυχάσουμε όλοι για το
θέμα του αν θα αποφασίσουμε τώρα και είναι ένα θέμα μεγάλο και
όλα αυτά ήδη εγώ αυτή τη στιγμή θέτω στο σώμα ότι είναι μόνο μια
εισήγηση και σβήνω το σχέδιο απόφασης . Δεν είμαστε εδώ για να
αποφασίσουμε λοιπόν σήμερα για ένα τόσο σημαντικό θέμα . Όμως
θα πρέπει επιτέλους νομίζω ήρθε η ώρα να ξαν αανοίξουμε θέματα
συζήτησης στο Επιμελητήριο. Αν δούμε το προηγούμενο διάστημα
τα θέματα που είχαμε εδώ είναι θέματα καθημερινότητας, θέματα
που αφορούν το πλαίσιο, τον οργανισμό, τα διάφορα. Πρέπει
λοιπόν, το Επιμελητήριο είναι ένας χώρος που εγώ τουλάχιστον
όταν ήρθα εδώ για πρώτη φορά ως μέλος της Αντιπροσωπείας
πραγματικά γινότανε συζητήσεις ουσιαστικές για θέματα της πόλης,
για θέματα της χώρας, για θέματα πολιτικά , για θέματα τα οποία τα
έχουμε
αφήσει λίγο πίσω. Νομίζω και με αυτό βάζουμε την
πρόθεσή μας και εγώ σαν Πρόεδρος κα ι σαν εκπρόσωπος μιας
παράταξης που πρωτοστατούσε πάντα σε αυτά ότι θα πρέπει να
αρχίζουμε πλέον να τα βάζουμε στη συζήτησή μας. Θα πρέπει να
συζητάμε και μέσα στην ενημέρωση να έχουμε όλοι τη διάθεση να
ακούσουμε και τι γίνεται στη χώρα μας, τι γίνεται κα ι παγκόσμια και
πως αυτό μας επηρεάζει και πως θα δράσουμε με βάση όλα αυτά
και να μην τα βλέπουμε αποκομμένα μόνο και τεχνοκρατικά.
Αυτό λοιπόν ήταν αυτή η προσπάθεια, αυτό ήτανε το πρώτο
θέμα που θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να έρθει ως μιας αρχή, ως
μια κουβέντα για να δώσουμε το στίγμα ότι θα πρέπει να ανοίξουμε
αυτή τη συζήτηση. Το λέω πολλές φορές και όσοι με ακούνε στις
τηλεοράσεις ότι πιστεύω πάρα πολύ στο μηχανικό, πάρα πολύ στις
ειδικότητες που έχει, πάρα πολύ στην παιδεία που έχει και στο πως
μπορεί να προσεγγίσει με ένα άλλο τρόπο όλα αυτά τα θέματα και
να βοηθήσει την κοινωνία να αποφασίζει και γι α αυτό θα γίνει μια
προσπάθεια από σήμερα όσοι μπορούμε, όσοι είμαστε εδώ, όσο
αντέχουμε για να συζητηθεί αυτό και όχι για να αποφασίσουμε κάτι.
Στάλθηκε μια εισήγηση, αργά, συμφωνούμε, αργά. Από
ποιους στάλθηκε; Στάλθηκε από τη μια παράταξη που είναι στη
διοίκηση την «ΑΜΑΚ» και εν μέρει θα έλεγα από τους
«ΑΠΡΟΣΗΜΟΥΣ» από ότι φάνηκε κατατέθηκε άλλη μια , δεν έχει
σημασία, η οποία στην ουσία είναι τοποθέτησ η επί της εισήγησης.
Αυτά τα θέματα δεν μπήκαν με καμιά υστεροβουλία . Είναι ένα θέμα
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ο δημόσιος χώρος που θα τον δούμε ούτως ή άλλως και τον
βλέπουμε και τον ζούμε καθημερινά. Να πω καταρχήν ότι όλη αυτή
η περίοδος που διανύουμε θα είναι μια προεκλογική πε ρίοδος
οπότε δεν μπορούμε να δεσμευτούμε ότι δεν θα συζητάμε θέματα,
οφείλουμε να το κάνουμε και από αυτή την άποψη είπαμε να
ανοίξουμε αυτό το ζήτημα.
Νομίζω το πήρατε όλοι, αν θέλετε μπορώ να το διαβάσω, αν
το έχετε διαβάσει και δεν θέλετε λόγω του προχ ωρημένου της ώρας
μπορώ και να μην το διαβάσω και να πω κάποια πράγματα τα
οποία βάλαμε με την έννοια ότι συνδέουμε το δημόσιο χώρο στην
ουσία με τον άνθρωπο, με την κοινωνία και είναι θέμα καθαρά
πολιτικής και πολιτικών επιλογών. Αυτό ήταν το ζητούμενο κα ι αν
πραγματικά έχουμε διάθεση μπορώ αν είναι να διαβάσ ω την
εισήγηση ή δεν ξέρω, δεν είναι και πολύ μεγάλη . Και να πω και τις
προτάσεις κυρίως που στην ουσία είναι μια αρχή , δηλαδή είναι μια
αρχή για να στείλουμε και στη μόνιμη επιτροπή να κάνει μια
επεξεργασία, να το προσεγγί σουμε το θέμα, να το ανοίξουμε, να το
συζητήσουμε και να έρθει και πιο επεξεργασμένο και με
συγκεκριμένες προτάσεις. Λοιπόν , δεν τέλειωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα έχει ξεκινήσει η εισήγηση.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙ ΟΙΚΟΥΣΑΣ: Μα ένα λεπτό, συνάδελφε κάνω μια
εισήγηση , υπάρχει μια εισήγηση, έχουμε ξεκινήσει .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ :
Εντάξει,
διαδικαστικά
τι
να
δεσμευτούμε; Α φού είπαμε είναι μια αρχή, αυτό αν δεν τελειώσουμε
σήμερα θα τ ο συζητήσουμε στην επόμενη, στην όποια.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Χάνουμε χρόνο όμως, θ α είχε
προχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, ωραία, ας το διαβάσω λοιπόν
τότε. Εισήγηση λοιπόν, σβήνω .
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ωραία, ωραία. Ας διαβάσω λοιπόν τότε
μια που το έχετε διαβάσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τα αναγκαία, τα αναγκαία για να ...
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι, θα συζητηθεί , ναι. Λοιπόν, διαβάζω
λοιπόν τότε τις προτάσεις , το δια ταύτα τέλος πάντ ων αφού όλοι το
έχετε διαβάσει.
Όλοι εμείς ως πολίτες μηχανικοί κάτοικοι και χρήστες αυτή ς
της πόλης, με την ευρύτερη έννοια είναι αυτό , θα πρέπει να
διεκδικήσουμε ενημέρωση για τις μελέτες που εκπονούνται για την
πόλη και το δημόσιο χώρο της ώστε να εκφ ράσουμε άποψη
έγκαιρα, να συμβάλουμε στην τελική διαμόρφωση της πρότασης.
Άμεση συντήρηση, αποκατάσταση δημόσιων αστικών χώρων,
πάρκα, πλατείες, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πιστοποίηση παιδικών
χαρών και άλλα.
Μελέτη για την ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιο υ χώρου
που αφορά ζητήματα πρόσβασης π.χ . ΑΜΕΑ αλλά και απομάκρυνση
οχλήσεων,
υπερμεγέθ εις
πινακίδες,
διαφημίσεις
ταμπέλες,
ηχορρύπανση, μυρωδιές και άλλα.
Προτάσεις για δράσεις ΤΕΕ /ΤΑΚ.
Ανάδειξη του θέματος του δημόσιου χώρου της πόλης και των
μνημείων τ ης, με πρώτο δελτίου τύπου όπου να αναδεικνύουμε την
σπουδαιότητα
του
θέματος,
δεύτερον κάλεσμα
υποψήφιων
Δημάρχων ενόψει και των αυτοδιοικητικών εκλογών για δεσμεύσεις
και συγκεκριμένες τοποθετήσεις για το θέμα.
Αίτημα για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις μελέτες που
εκπονούνται για την πόλη και το δημόσιο χώρο της ώστε να
εκφράζουμε άποψη έγκαιρα και να συμβάλλουμε στην τελική
διαμόρφωση της κάθε πρότασης.
Επεξεργασία και εμβάθυνση του θέματος εντός του ΤΕΕ /ΤΑΚ.
Μόνιμη επιτροπή δημόσιου χώρου και επιπ λέον δράσεις όπως
διοργάνωση μερίδας, workshop ,συνεργασία με άλλους φορείς και
άλλα.
Η πολιτεία θα πρέπει να ολοκληρώσει το εθνικό κτηματολόγιο,
να αναρτήσει όλους τους δασικούς χάρτες, να ολοκληρώσει τις
χαράξεις αιγιαλού και παραλίας και να διασφαλίσει τ ο κοινόχρηστο
χαρακτήρα τους, να ολοκληρώσει τις οριοθετήσεις των ρεμάτων και
να διασφαλίσει την προστασία τους, να ολοκληρώσει άμεσα το
ρυμοτομικά σχέδια και τις πολεοδομικές μελέτες των οικισμών.
Εδώ ξέχασα να πω ότι αυτή την εισήγηση την επεξεργάστηκε
η Εύα η Κοκκινίδου, η συνάδελφος από τη Διοικούσα και ξέχασα να
το πω, απλά της έτυχε κάτι, ήταν αυτή να το παρουσιάσει και δεν
μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα, κάτι έκτακτο και γι α αυτό την
εισηγούμαι εγώ .
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστ ούμε. Υπάρχουν
διευκρινίσεις σε αυτά που ειπώθηκαν από τη συνάδελφο Πρόεδρο;
Ερωτήσεις, είναι κάτι που δεν έγινε κατανοητό; Όχι, ο συνάδελφος
Αντιπρόεδρος να εισηγηθεί.
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σας ευχαριστώ. Πριν σας διαβάσω τη δικιά μας
εισήγηση , δεν ξέρω, ακούγομαι; Τώρα ακούγομαι , ναι. Πριν σας
διαβάσω τη δικιά μας εισήγηση καταρχήν να πω ότι η συνάδελφος
Πρόεδρος το ένα λάθος το διόρθωσε ότι είναι προσχέδιο η
απόφαση και το παίρνει πίσω, το δεύτερο λάθος δεν το διόρθωσε
όμως γιατί έχει η εισήγηση τα σήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου
ενώ από ότι κατάλαβα είναι εισήγηση της «ΑΜΑΚ» . Εγώ αυτό
καταλαβαίνω, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεύτερον, δεύτερον εξ όσων
γνωρίζω δεν, επειδή ειπώθηκε κάτι για συνδιοίκηση, εξ όσων
γνωρίζω δεν ήταν η μισή «ΑΠΡΟΣΗΜΟΙ» υπέρ της παρούσας
εισήγησης και οι άλλη μισή κατέθεσε άλλο κείμενο. Αν γνωρίζετε
κάτι άλλο να με διορθώσετε.
Άρα στη δικιά μας εισήγηση λοιπόν η σχέση του δημόσιου και
ιδιωτικού σε μια κοινωνία φανερώνει πολλές φορές το βαθμό ακμής
ή παρακμής της. Ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι στις κοινωνίες που
ακμάζουν υπάρχει ανεπτυγμένη η συλλογικότητα και αποτυπώνεται
η κυριαρχία του δημόσιου στον ιδιωτικό ενώ σε κοινωνίες που
βρίσκονται σε κρίση η ανάπτυξη των ιδιωτικών συμφερόντων
επισκιάζει το δημόσιο και ο δημόσιος χώρος επιδέχεται πιέσεις.
Πολλά χρόνια μετά το Λεφέβρ και λίγα χρόνια μετά από το Χάρβεϊ
το ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφασίζει να μιλήσει για το δικαίωμα στην πόλη και
τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού και αυτό είναι ένα ζήτημα που η
παράταξή μας στηρίζει και επικροτεί. Όμως ο διάλογος που έχουν
ανάγκη οι πόλεις της Ανατολικής Κρήτης και η πόλη του Ηρακλείου
μέσα σε αυτές θα πρέπει να ξεκινήσει με ουσιαστικό διάλογο και
πραγματικές τομές με ώθηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο
σύμβολο του κράτους και της κοινωνίας σε χρόνο που δεν θα
μπορεί να παρερμηνευτεί ως προεκλογικό παιχνίδι από τους
υποψιασμένους σε τόπο κοινό με τους αυτοδιοικητικούς και τα
στελέχη των δήμων, με προετοιμασία ουσιαστική που θα προτείνει
με συγκεκριμένο τρόπο πολεοδομικά εργαλεία, την αναβάθμιση ή
εξειδίκευση
των
διαδικασι ών
διαβουλευτικού,
συμμετοχικού
σχεδιασμού της προώθησης της γνώσης και της ευαισθητοποίησης
των πολιτών για το σχεδιασμό και τέλος με μεθοδολογία σύγχρονη
που θα επιτρέπει ταυτόχρονη λειτουργία του συμμετοχικού
σχεδιασμού στους χρόνους λειτουργίας του δημ οσίου και των
έργων.
Οι προτάσεις για τις δράσεις του ΤΕΕ /ΤΑΚ στο πλαίσιο της
εκκίνησης της συζήτησης για το δημόσιο χώρο θα πρέπει να
περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες θέσεις για την
πόλη, το αστικό και την πολεοδομία και να προτείνουν
συγκεκριμένες μεθοδολογίες ενσωμάτωσης της συλλογικής γνώμης,
γνώσης και ηθών στο δημόσιο χώρο και στις παρεμβάσεις που
επίκεινται σε αυτόν ή στα δημόσια ακίνητα που πλέον γίνονται
αντικείμενο real estate.
Όλοι εμείς οι πολίτες και οι μηχανικοί πριν διεκδικήσου με θα
πρέπει να λάβουμε ρόλο συνδιαμόρφωσης του σχεδιασμού για το
δημόσιο συλλογικό χώρο και τη δημόσια περιουσία για βελτίωση
της κοινωνίας, των πολιτών και το χειρισμό των συναδέλφων μας σε
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θέση ευθύνης. Για τους τρόπους, το χρόνο και την ειδική τεχνική
μεθοδολογία ς, ανάπτυξης και υλοποίησης πολιτικών του χώρου . Για
την «ΑΠΡΟΣΗΜΟΙ». Αυτή είναι η εισήγηση .
Θα ήθελα να προσθέσω εδώ πέρα ότι η δικιά μας θέση την
οποία και διάβασα βέβαια είναι ότι αυτό θα πρέπει να ανατεθεί στις
μόνιμες επιτροπές όπως πολύ σ ωστά είπαν και άλλοι συνάδελφοι
δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει μετά τις 11:00 το βράδυ
και για το επόμενο μισάωρο. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να
είναι εμπεριστατωμένη, να έχουμε χρόνο να τη συζητήσουμε, να
έχουμε δεδομένα. Επίσης, δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να
παρεξηγηθεί από διάφορους λόγω της προεκλογικής περιόδου των
αυτοδιοικητικών που έρχονται . Άρα θα προτείναμε να μείνουν αυτά
εκτός του πλαισίου και να μην παρερμηνευτούν.
Επίσης, θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι σίγουρα δεν μπορεί αυτ ή
η συζήτηση να επικεντρωθεί στην πόλη του Ηρακλείου γιατί ας
πούμε υπάρχουν άλλες περιοχές στην Ανατολική Κρήτη όπως οι
Μοίρες, το Τυμπάκι, η Χερσόνησος, τα Μάλια, η Πλάκα οι οποίες
όντως είναι πυκνοδομημένες περιοχές και οι οποίες όντως , στις
οποίες όντως δεν υπάρχει δημόσιος χώρος. Άρα θα έπρεπε λοιπόν
να δούμε το σύνολο της Ανατολικής Κρήτης, έφερα μερικά
παραδείγματα ως ένα γιατί Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής
Κρήτης είμαστε και έτσι να έρθουμε σε μια συζήτηση επί αυτών των
θεμάτων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
ευχαριστούμε
το
συνάδελφο Αναγνώστου. Ποιος άλλο έχει, θέλει το βήμα ή αν
υπάρχει κάποια διευκρίνιση καταρχήν επί της τοποθέτησης του
συναδέλφου. Όχι, κατάλογος ομιλητών . Καφφετζάκης Γιώργος,
Ρομπογιαννάκης Δημήτρης.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν θα πρέπει να πείτε τη γνώμη
σας. Έτσι ; Να ανεβείτε, να μην δω χέρια.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, αλλά τοποθετήσεις μπορεί να
γίνουν όμως.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ ΕΙΑΣ: Αν θέλετε συνάδελφοι κάτι
διαφορετικό κάντε θέμα διαδικαστικό , διαφορετικά η διαδικασία
προχωράει. Έχασα και ποιοι ήτανε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Βέβαια αυτό που μπορεί να
διευκολύνει είναι να είναι κλειστός , δηλαδή πέντε λε πτά να κλείσει.
Καφφετζάκης Γιώργος, Ρομπογιαννάκης Δημήτρης, Μπάκιντας
Κώστας. Ά λλος; Ο Πάνος . Άλλος; Άλλος ή άλλη; Όχι, έκλεισε.
Συνάδελφος Καφ φετζάκης, στο βήμα. Τέσσερα συν ένα.
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ : Θα είμαι πολύ σύντομος.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αφού αργήσαμε.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ: Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος γιατί έχω και
τα παιδιά μου άρρωστα στο σπίτι και είμαι ακόμα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Περαστικά ευχόμαστε.
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ: Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με την
Πρόεδρο. Πραγματικά το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να έχει
άποψη σε ό ,τι αφορά το δημόσιο χώρο και όλα αυτά που έχουν
μπει στο κείμενο . Παρόλα αυτά όμως έχω κάποιες διαφωνίες επί
του κειμένου και αυτές είναι μάλλον διαφωνία που είναι η ε ξής μια:
Δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε ένα κείμενο όλα αυτά
Πρόεδρε που μπαίνουνε. Δηλαδή δεν μπορούμε στο ίδιο κείμενο να
πούμε και για το Μάτι και για τη μάντρα και για τα ρέματα και για το
αστικό τοπίο και για το , δεν μπορούνε να μπούμε σε ένα κείμε νο,
δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε με ένα κείμενο όλα αυτά . Είναι
πολλά θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα διαχειριστούμε και
να τα συζητήσουμε ξεχωριστά. Άρα λοιπόν ας μην τα βάλουμε σε
ένα σιλό θεμάτων όλα αυτά και να τα αφήσουμε να συζητήσουμε
διότι άλλο είναι το θέμα των πυρκαγιών, άλλο είναι των
πλημμυρών, άλλο είναι του αστικού τοπίου, άλλο είναι του εκτός
σχεδίου, άλλο είναι του εντός σχεδίου κ.λπ.
Και επίσης θα έλεγα το κείμενο θα έπρεπε να είναι λίγο πιο
μαζεμένο σε κάποιες εκφράσεις ούτως ώ στε ως Τεχνικό
Επιμελητήριο μια που ειπώθηκε από συναδέλφους προηγουμένως
ότι είναι μια προεκλογική περίοδος πραγματικά το
Τεχνικό
Επιμελητήριο ο ρόλος του δεν είναι να ρίχνει νερό στο μύλο των
προεκλογικών αντιπαραθέσεων . Εμάς ο ρόλος μας είναι να είμαστ ε
ένας σύμβουλος τεχνικός της πολιτείας και να συζητάμε τα θέματα
με πλήρη διαύγεια τεχνική και να μην ξαναλέω ρίχνουμε νερό στο
μύλο των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Άρα λοιπόν χαίρομαι πολύ
που μπαίνουν αυτά τα θέματα τα τόσο σοβαρά για την κοινωνία
μας, τα κοινωνικά θέματα που πρέπει να είναι παρών το
Επιμελητήριο , απλά πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο όχι τόσο
μαζεμένα αλλά πιο ...
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο τον
Καφφετζάκη. Ο Δημήτρης ο Ρομπογιαννάκης στο βήμα.
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ήθελα κι εγώ να πω με τη σειρά μου ότι είναι
ένα πολύ μεγάλο θέμα . Με ακούτε τώρα; Ήθελα κι εγώ να πω με τη
σειρά μου ότι είναι ένα τεράστιο θέμα με τεράστιες προεκτάσεις,
είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί στη λεπτομέρειά του . Θα
μπορούν να παίξουνε ρόλο και οι μόνιμες επιτροπές και αυτό
ειπώθηκε από όλους και χαίρομαι γι α αυτό γιατί τα παιδιά μέχρι
πριν από λίγο ήτανε εδώ πέρα, φύγανε βέβαια ξαφνικά , δεν ξέρω
γιατί, δεν αντέχουνε τόση ώρα. Άρα λοιπόν το να συζητηθεί σε μια
νέα βάση με περισ σότερα δεδομένα θα ήταν καλό . Το θέμα είναι ότι
αιφνιδιαστήκαμε λίγο με την εισήγηση, ήρθε χθες το βράδυ και δεν
είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Θα μπορούσε να γίνει αυτό λίγο
πιο έτσι οργανωμένα .
Υπάρχει όμως ένα θέμα επείγον . Δηλαδή βλέπουμε ότι τώρα
αυτή την στιγμή εκχωρούνται ή προσπαθούν να εκχωρηθούν στο
υπερταμείο έχουν ήδη εκχωρηθεί κάποια μνημεία, κάποιοι χώροι
πολιτιστικής κληρονομιάς και σε αυτό εμείς ίσως θα έπρεπε να
πάρουμε μια θέση πιο γρήγορα, αν όχι από την Αντιπροσωπεία, δεν
ξέρω πότε θ α γίνει η επόμενη Αντιπροσωπεία , στη Διοικούσα που
στείλαμε να το , το έχουμε στείλει στο ..; Α, έχει φύγει , εντάξει ,
ωραία. Το ξέχασα αυτό . Άρα λοιπόν το επείγον του θέματος έχει
λυθεί . Νομίζω και η Αντιπροσωπεία θα ήταν και είναι στη ίδια βάση .
Άρα, λοιπόν, να πάρουμε το χρόνο μας, να το σκεφτούμε, να
επεξεργαστούμε θέσεις και να έρθουμε να τοποθετηθούμε επί της
ουσίας αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση γιατί βλέπω κάποιες
κινήσεις που γίνονται και θα πρέπει ενδεχομένως κι εμείς σαν
τεχνικός χώρος να εκθέ σουμε τα επιχειρήματά μας πιο έντονα και
να βγούμε έξω με μεγαλύτερη ας πούμε διάθεση γιατί τι θα
αφήσουμε στα παιδιά μας είτε είναι άρρωστα είτε όχι .
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο το
Ρομπογιαννάκη. Παρακαλώ τους συναδέλφο υς να καθίσουν στα
έδρανα, δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Ο συνάδελφος ο Κώστας ο
Μπάκιντας.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είναι άκομψο όταν ο ομιλητής
κουβεντιάζει και ο άλλος είναι επί θύρας.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ευχαριστούμε για την υπόδειξη.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν ,με κομψότητα λοιπόν εγώ να πω ότι ναι ότι
χαίρομαι, χαίρομαι πολύ που αρχίζουμε και συζητάμε θέματα
διαφορετικά από τα συνηθισμένα και το βλέπω απ ό όλους αυτό
σαν διάθεση , το διακρίνω και νομίζω ότι αυτό το νόημα είχε και το
θέμα αυτό να μπει στην Αντιπροσωπεία. Η Αντιπροσωπε ία όπως
γινόταν και παλαιότερα κάποιες φορές θα πρέπει έτσι να είναι και
ένας τόπος συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και ζυμώσεων και
όχι μόνο διαδικαστικών θεμάτων ή στείρων αντ ιπαραθέσεων. Με
αυτή την έννοια αυτό μόνο ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ
που μπήκε έτσι αυτό το θέμα και που αρχίζουμε και συζητάμε σε
άλλη βάση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο τον
Κώστα τον Μπάκιντα και για την οικονομία του χρόν ου. Ο
συνάδελφος ο Παναγιώτης Κωνσταντακόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Καλησπέρα . Ακούγομαι ; Τώρα;
Λοιπόν, προφανώς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα . Όσον
αφορά την ιστορία με το υπ ερταμείο η Διοικούσα έχει πάρει ήδη
απόφαση ξεκάθαρη και την έχει στείλει . Τώρα στην υπόλοιπη
εισήγηση μέχρι τα συμπεράσματα εγώ προσωπικά βλέπω , παίρνω
μια αίσθηση του κακού ιδιωτικού χώρου που θέλει να , εποφθαλμιά
το δημόσιο χώρο το οποίο είναι κάτι που είναι πραγματικότητα , δεν
είναι κάτι πρωτοφανές. Προφανώς όμως αυτό υπάρχει λύση. Έτσι ;
Υπάρχει εφαρμογή των νόμων. Οι νόμοι είναι πάρα πολύ ξεκάθαροι
και πάρα πολύ αυστηροί . Τώρα γιατί δεν εφαρμόζονται και από
ποιους δεν εφαρμόζονται είναι ένα άλλο θέμα.
Μετά βλέπω εδώ ότι ο εισηγητής θέλει να μας πει ότι
φαντάζεται τους δημόσιο υς χώρους σαν ένα χώρο συνάθροισης που
οι άνθρωποι ανταλλάσουν απόψεις κάτι σαν την πνύκα την αρχαία
ξέρω εγώ κ.λπ., κ.λπ. Δεν ξέρω πόσο αυτό είναι εφικτό πλέον στον
κόσμο που ζούμε.
Τώρα κάτι άλλα για πλαστικοποιημένους παιδότοπους κ.λπ.
και η νεολαία αναζητά κοινωνικο ποίηση μέσα από την υιοθέτηση
παγκοσμίων συνηθειών είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με το
δημόσιο, με τη δημόσια περιουσία θεωρώ.
Φτάνουμε λοιπόν στα συμπεράσματα . Πουθενά δεν βλέπω μια
αναφορά για την παιδεία . Γιατί προφανώς το ιδιωτικό συ μφέρον
θέλει να καταπατήσει τη δημόσια έκταση αλλά η παιδεία παιδιά που
είναι; Δηλαδή θέλω να πω λέμε εδώ άμεση συντήρηση,
αποκατάσταση δημόσιων αστικών χώρων . Βλέπουμε μια πλατεία
καινούργια μετά από μια εβδομάδα στο παγκάκι Μαρία I love you,
Ολυμπιακός, κάτω ο Ολυμπιακός κ.λπ. κ.λπ.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ζήτω ο ΠΑΟΚ και στην τελική ανάλυση ο
οποιοσδήποτε θεωρεί τον εαυτό του ικανό το λούζει και με βενζίνη,
το καίει. Λοιπόν, βλέπω ομάδες ανθρώπων που καταλαμβάνουν
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δημόσιους χώρους, δημ ιουργούν άβατα, δεν πλησιάζει κανείς, δεν
βλέπω πουθενά ότι θα πρέπει το Τ .Ε.Ε. να ενημερώσει, να
προσπαθήσει να επαγρυπνήσει τον πολίτη. Στην πλατεία που είναι
κοντά στο σπίτι μου πάνε τα παιδιά και παίζουνε, κάνει λάθος ο
εισηγητής σε αυτό και βγαίνουν ο ι γείτονες και φωνάζουν ότι
θέλουν να κοιμηθούν. Θέλουμε πάρκο, δεν θέλουμε πάρκο, τι
διάολο θέλουμε δεν έχω καταλάβει. Το θέλουμε να το βλέπουμε,
δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε , απλώς για να έχουμε μια ωραία
θέα.
Τώρα στις προτάσεις, κάλεσμα υποψηφίων Δημάρχων,
δηλαδή θα καλέσουμε όλους τους υποψήφιους Δημάρχους της
Ανατολικής Κρήτης να μας πουν τις απόψεις τους. Και τι περιμένετε
συνάδελφοι να μας πούνε; Ειλικρινά δηλαδή ότι θα τα
καταπατήσουν όλα; Δεν θα έπρεπε να πούμε ότι το Τ .Ε.Ε. θα
πρέπει να έχει μέλη του στις επιτροπές διαβούλευσης; Μόνιμα .
Στους υποψήφιους Δημάρχους να τους πούμε τι; Υποψήφιος είναι
για να ψηφιστεί θα σου πει ότι θες. Φαντάζομαι ότι θα τους
καλέσουμε εμείς να μας πού νε τα μισά και άμα πάνε κάπου αλλού
μπορεί να πουν τα αντίθετα.
Λοιπόν, αίτημα για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις
μελέτες. Στην επιτροπή διαβούλευση ς, στα υπόλοιπα εντάξει.
Μετά η πολιτεία θα πρέπει να ολοκληρώσει το εθνικό
κτηματολόγιο . Αν δεν ολοκληρωθούν όλα τα από κάτω να
ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο δ εν προστατεύει την δημόσια
υγεία σε καμία περίπτωση . Έτσι ; Να αναρτήσει τους δασικούς
χάρτες. Από την μικρή μου εμπειρία στην περιουσία μου που έχω
στη Μεσσηνία η ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει γίνει καθαρά
ένας μοχλός είσπραξης χρημάτων, τίποτα παραπάνω . Βρίθει
λαθών, ασαφειών κ.λπ., κ.λπ. . Να ολοκληρώσει χαράξεις αιγιαλού
και παραλίας. Η Ελλάδα έχει 15.147 χλμ . ακτογραμμής. Λοιπόν ,
άντε δεν θα πρέπει να οριοθετηθούν τα 3 .000 χλμ; Πώς; Να
ολοκληρώσει τις οριοθετήσεις των ρεμάτων και να διασφαλίσει την
προστασία τους. Κ αι σε αυτό και στο από πάνω μην ξεχνάμε ότι η
ιδιωτική πρωτοβουλία έχει οριοθετήσει και τα δυο σε πολύ μεγάλο
ποσοστό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, να ολοκληρώσει άμεσα τα
ρυμοτομικά σχέδια και τις πολεο δομικές μελέτες των οικισμών . Και
ρωτάω κι εδώ που τα έχει ολοκληρώσει πληρώνει ο Δήμος,
αποζημιώνει τους ανθρώπους για τις εκτάσεις που τους έχει
καταλάβει για δημόσι ους και κοινόχρηστους χώρους; Όχι . Έχει αυτό
σαν αποτέλεσμα οι πολίτες να τους παίρνουνε πίσω σιγά σιγά με
δικαστικές αποφάσεις; Έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό υποτίθεται.
Λοιπόν, τώρα για την εισήγηση έχω λίγο χρόνο ακόμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δύο λεπτά.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για την εισήγηση του Open-TEE, να τα
λέμε με το καινούργιο ό νομα να τα μαθαίνουμε σιγά σιγά , έχει
πράγματα να πει αλλά φαντάζομαι ότι κάθε παράγραφος σηκώνει
και μια σελίδα επεξήγησης. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να
συζητηθεί ,
δεν
ξέρω
όποτε
αποφασίσει
το
σώμα .
Στην
Αντιπροσωπεία , στις μόνιμες επιτροπές; Αλλά δ εν είναι κάτι που
μπορεί να γίνει σύντομα και γρήγορα .
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ευχαριστούμε.
συνάδελφος ο Μαυρογιάννης ο Αντώνης.

Αντώνη ,

ο

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι, ο κατάλογος των
ομιλητών έχει κλείσει αλλά θα ακολουθήσει οι τοποθετήσεις των
εισηγητών προφανώς.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Ακούω έτσι κάποιες αντιδράσεις ας πούμε γιατί
πρέπει να γίνει τώρα η συζήτηση , γιατί δεν πρέπει να δώσουμε
τέτοιο σε οποιοδήποτε προεκλογικό αγώνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν ακούγεσαι.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εάν δεν το θέσουμε σήμερα έτσι ώστε να γίνει
αντικείμενο σήμερα η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων απ ό
αυτούς που θέλουν να επικαλεστούν να γίνουν Δήμαρχοι αύριο
τότε πότε θα το βάλουμε , όταν θα τον έχουν καταστρέψει όλο;
Σήμερα πάρα πολύ σημαντικοί κοινόχρηστοι χώροι χάνονται .
Θέλετε να αρχίσω να απαριθμώ στο Ηράκλειο πόσοι έχουν χαθεί ή
να πω πόσοι θα χαθούν τα επόμενα χρόνια σε μια πόλη που δεν
έχουμε; Οι δρόμοι μας δίνονται για ιδιωτικά συμφέροντα, πλατείες
νοικιάζονται για ιδιωτικά, κατασκευές γίνονται στους δρόμους .
Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε όλοι θέση, το Τεχνικό
Επιμελητήριο πρέπει να πάρει θέση σε αυτά . Τ ι είναι τελικά ο
κοινόχρηστος χώρος; Είναι ένα εμπόριο, είναι ένας χώρος που να
πρέπει ο πολίτης να κινιέται ελεύθερα το να αξιοποιήσει για κάτι
άλλο και να πάρουμε θέση . Πώς δεν θα πάρουμε θέση ; Και να
ζητήσουμε να πάρουν θέση και αυτοί που θα θέλουνε πλέον από
εδώ και πέρα να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια των πόλεών μας.
Δεν μπορούμε να το κρύψουμε και να το αφήσουμε να περάσει πάλι
έτσι. Από ένα πρόσφατο παράδειγμα στο κέντρο του Ηρακλείου με
ξεκάθαρες αποφάσεις προσπαθούμε σήμερα να ξηλώσουμε μέσα
σε πάρκα κατασκευές ολόκληρες , μόνο που δεν τις είδαμε ακόμα να
γίνονται διώροφες, το επόμενο θα είναι αυτό. Μην γελάμε , θα
συμβεί εάν δεν κατορθώσουμε τώρα να γίνει αυτό το ξήλωμα αύριο
θα γίνουν άλλες τριάντα, σαράντα , δεν θα έχει σταματημό πλέον.
Κάθε καφετέρια και στέγαστρο και κομμάτι πλατείας . Πού θα
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σταματήσει αυτό; Αν θέλουμε να γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό
πλέον.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί ;
ΜΕΛΟΣ: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, να προκαλέσουμε συζήτηση σήμερα, να
πάρουνε θέση αυτοί που θέλουν να ζητήσουν την ψήφο ποιος είναι
ο στόχος και τι είναι πλέον πάνω σε αυτό , να ξεκαθαρί σει το
πράγμα.
Χάνουμε
ολόκληρα ,
τεράστιες
εκτάσεις
από
προτεινόμενους κοινόχρηστους χώρους κάθε μέρα χάνονται κι όμως
κανείς δεν λέει τίποτα. Με δικαστικές αποφάσεις που λέει ο
Παναγιώτης; Ξέρετε πολύ καλά π οια είναι . Κάποια στιγμή πρέπει να
το ανοίξουμε το θέμα . Είτε έτσι ή αλλιώς αυτή είναι η δουλειά μας
σαν μηχανικοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο τον
Αντώνη τον Μαυρογιάννη για την επισήμανσή του ότι ο ζωτικός
χώρος, ο δημόσιος είναι αναγκαίος . Και θα παρακαλέσω τους
εισηγητές να συνοψίσουν. Ο συνάδελφος ο Αντιπρόεδρος να
τοποθετηθεί . Δεν υπάρχει άλλος στο σώμα για τοποθέτηση, αν
έχετε επιθυμία δευτερομιλίας.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ωραία, η συνάδελφος Ειρήνη
όμως έχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πολύ σύντομα. Νομίζω είναι έκδηλο το
γεγονός ότι κλείνει η συνεδρίαση , απλά ήθελα να διευκρινίσω το
εξής: Πρώτα από όλα δεν το κατεβάσαμε την εισήγηση ως ΑΜΑΚ
διότι διαφορετικά θα το είχαμε γράψει. Ήταν γνωστό ότι συζητιόταν
το θέμα από το τελευταίο διάστημα , απλά δεν υπήρξε η κατάλληλη
συνεννόηση. Δεν πειράζει όμως, όπως και να έχει εμένα δεν με
ενοχλεί που ήρθαν εδώ σήμερα δύο εισηγήσεις , κανένα πρόβλημα .
Χάρηκα πάρα πολύ που έγινε έστω και αυτή η πρώτη κουβέντα .
Εδώ θα είμαστε , θα τα φέρουμε τα θέματα στη Διοικο ύσα, θα τα
παραπέμψουμε στις αντίστοιχες μόνιμες επιτροπές πιο ειδικά και
πιο εξειδικευμένα και πιο στοχευμένα . Είναι όντως τεράστιο το θέμα
και η παιδεία που έβαλε ο Σταύρος ο Κωνσταντακόπουλος μέσα
είναι και αυτή. Το θέμα είναι τεράστιο . Έγινε σήμερα μια μικρή
κουβέντα. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε και με άλλα θέματα που
θα επεξεργαστούμε έγκαιρα ως Αντιπροσωπεία ή μέσω των
μόνιμων επιτροπών ή μέσω της Διοικούσας με όποιο τρόπο αρκεί
να ανοίξει η συζήτηση .
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία,
ευ χαριστούμε
τη
συνάδελφο την Πρόεδρο που έθεσε το θέμα συνοψίζοντας ότι
αποτελεί σώμα και υλικό για συζήτηση στα όργανα του
Επιμελητηρίου σ τις μόνιμες επιτροπές και στη Διοικούσα Επιτροπή .
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ημερήσια διάταξη της
8 η ς τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης.
Σας ευχαριστώ συνάδελφοι και καλό βράδυ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο 12-11-2018
Αρ. πρωτ. οικ.2281
Σχετ.: οικ.1369/18

Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128
Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
από 21-06-2018 ως 12-11-2018
στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 14-11-2018

Η.Δ. της Δ.Ε. 02-07-2018:
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Εκπρόσωποι ΤΕΕ/ΤΑΚ στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.
Εισηγήτρια: Ευαγγελία (Εύα) Κοκκινίδου, μέλος Δ.Ε.
3. Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ για εφαρμογή του νόμου περί δημοσίων έργων.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

4. Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για το ΒΟΑΚ.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

5. Συμπλήρωση Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

6. Κτηματολόγιο.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

7. Εκλεγμένοι στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ για τον Οργανισμό ΤΕΕ.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 26-07-2018:
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Ενημέρωση για τα έργα που εκτελούνται στο κέντρο του Ηρακλείου.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.
3. Ενέργειες ΤΕΕ/ΤΑΚ για εφαρμογή του νόμου περί δημοσίων έργων.
Εισηγητές : Χαράλαμπος Κουτρούλης Πρόεδρος ‘’Α’’ & Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

4. Ενίσχυση της λειτουργίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 24-09-2018:
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2. ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

3. Συμμετοχή ομάδων ΤΕΕ/ΤΑΚ στο εργασιακό πρωτάθλημα του Δήμου Ηρακλείου.
Εισηγητής: Δημήτρης Ρομπογιαννάκης, Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.

4. Προγραμματική Σύμβαση «Ανακαίνιση και Συντήρηση του κτιρίου του ΤΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης» του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με την Περιφέρεια Κρήτης.
Εισηγητής: Μιχάλης Βασιλείου , μέλος Δ.Ε.
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Η.Δ. της Δ.Ε. 18-10-2018:
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2. Συμμετοχή ομάδων ΤΕΕ/ΤΑΚ στο εργασιακό πρωτάθλημα του Δήμου Ηρακλείου.
Εισηγητής: Δημήτρης Ρομπογιαννάκης, Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.

3. Πολιτιστικό Δήμου Ηρακλείου.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

4. Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ. Νομοθεσία και εφαρμογή.
Εισηγητές: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε. & Αλέκος Κλάδος Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ.

5. Δυνατότητα πρόσβασης και προβολής των δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών του Ν. 4494/2017,
όλων των συμμετεχόντων μηχανικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ.
Εισηγητής: Γιάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

Η.Δ. της Δ.Ε. 1-11-2018:
1. Ενημέρωση– Εκπροσωπήσεις.
Εισηγήτρια : Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

2. Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πρόεδρος Δ.Ε.

3. Τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την κυκλοφορία των τετράτροχων
μοτοσικλετών ATVs (γουρουνών) σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
Εισηγητές: Γιάννης Αναγνώστου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. & Μαρία Σίτη Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ.

4. Αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ.
Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας, μέλος Δ.Ε.

Β. Οργάνωση, Υποδομή Τμήματος
 Επιστολή προς τον Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό και τη Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας - Τμήμα
Επαγγελματικών Διαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου του με αρ. πρωτ. 1462/04-07-2018 εγγράφου με θέμα
‘’ Στελέχωση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης’’. Η επιστολή
αναφέρει την ομόφωνη πρόταση εκ μέρους της Δ.Ε. για την αντικατάσταση διορισμένου μέλους του
πειθαρχικού συμβουλίου ΤΕΕ/ΤΑΚ λόγω συνταξιοδότησης. Η πρόταση είναι:
-

-

κ. Μιχαήλ Ψαρουδάκης του Κωνσταντίνου ως τακτικό μέλος, Πολιτικός Μηχανικός με Α.Μ. ΤΕΕ 68824, που
υπηρετεί στην Περιφέρεια Κρήτης και έως σήμερα κατέχει την θέση του αναπληρωματικού μέλους του
Πειθαρχικού Συμβουλίου στη θέση του κ. Νικόλαου Τζανιδάκη,
κ. Αντώνιος Μαυρογιάννης του Δημητρίου ως αναπληρωματικό μέλος, Πολιτικός Μηχανικό με Α.Μ. 64151, που
υπηρετεί στο Δήμο Ηρακλείου.

Έγινε ο ορισμός των συναδέλφων όπως είχαν προταθεί (α.π.1711/5-9-2018).

 Αποστολή του με αρ. πρωτ. οικ. 1622/25-07-2018 εγγράφου μας προς το ΤΕΕ με θέμα :

‘’Σύνταξη
Καταλόγου Υπόχρεων ΔΠΚ 2018 (χρήση 2017) ‘’ καταλήγοντας «..Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αποφασιστεί οριστικά η θέση του ΤΕΕ για το αν και ποια Όργανα
Διοίκησης ή μεμονωμένα πρόσωπα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο είναι υπόχρεα Δήλωσης Πόθεν
Έσχες (υποχρέωση – διοικητική πράξη για την οποία διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις) καθώς και για την
σύνταξη και υποβολή του σχετικού καταλόγου στο πληροφορικό σύστημα της Αρχής.». Μετά από το με αρ.
πρωτ. 18786/03-08-2018 έγγραφο του ΤΕΕ , αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ. οικ. 1691/07-08-2018 έγγραφό
μας προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης Γ’ μονάδα ,
ορίζοντας υπεύθυνους υπαλλήλους από το τμήμα μας σύμφωνα με την 73/2018 ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε
.

 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης με θέμα: «Αποκατάσταση βλαβών του κτιρίου που στεγάζει το ΤΕΕ/ΤΑΚ»
κατόπιν της ενημέρωσης της προέδρου του τμήματος ότι οι αιτηθείσες εργασίες που αφορούν στο κτίριο
του ΤΕΕ/ΤΑΚ εγκρίθηκαν από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ. Σε αναμονή της παραπάνω έγκρισης αποστάλθηκε το παρόν
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έγγραφο και ζητήθηκε η δρομολόγηση των σχετικών ενεργειών εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης
προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του κτιρίου του ΤΕΕ.(α.π. οικ. 1698/98-2018).

 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης με την οποία διαβιβάζουμε την με αρ.Α70/Σ18/2018 (ΑΔΑ:
6ΤΛΜ46Ψ842-ΡΟΖ) απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ ως ιδιοκτήτης του κτιρίου για σύμφωνη γνώμη εκτέλεσης
του έργου , διάθεση της πίστωσης ποσού 17.993,74 € με το ΦΠΑ , σύναψη προγραμματικής σύμβασης με
την Περιφέρεια Κρήτης. (εστάλη 10.8.2018).

 Επιστολή στην Περιφέρεια Κρήτης – Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη με θέμα «Στέγαση της
Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου» : ΄΄ Σας ζητάμε να μας παραχωρήσετε μια αίθουσα στο κτίριο της Παλιάς
Νομαρχίας που τώρα στεγάζεται η Περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ΄΄.(α.π. οικ.1929/25-92018).

 Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης που εκπροσωπήθηκε από τον
Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και ΤΕΕ/ΤΑΚ που εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της Δ.Ε. Ειρήνη
Βρέντζου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΑΚ»
(29/10/2018).

 Διαβίβαση εγγράφων προς το ΤΕΕ

που αφορούν στην απόσπαση της κ. Ουρανίας Παπαβασιλείου
κατηγορίας ΔΕ, η οποία υπηρετεί στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο που εδρεύει στην Αθήνα, προς την
Υπηρεσία μας (α.π. 1488/19-9-2018). Ακολούθησε η απάντηση του ΤΕΕ με την οποία κοινοποιείται πως η
ικανοποίηση του αιτήματος απόσπασης της υπαλλήλου δεν είναι δυνατή με τη ισχύουσα νομοθεσία (α.π.
21920/17-10-2018).

Γ. Παρεμβάσεις
 Επιστολή στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Έφη
Αχτσιόγλου και στον Υπουργό Εσωτερικών Κ. Πάνο Σκουρλέτη με κοινοποίηση στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία με θέμα ‘’ Βεβαίωση
Σ.ΕΠ.Ε.’’ , καταλήγοντας : ….« Προτείνουμε την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο (όχι οδηγίας της
ΕΑΑΔΗΣΥ που δεν έχει καμία νομική ισχύ και συχνά αγνοείται από τις υπηρεσίες), η οποία θα αναφέρει ότι: Στη φάση του διαγωνισμού η απαίτηση καλύπτεται από σχετική δήλωση εντός του Τ.Ε.Υ.Δ. - Αρκεί η έκδοση
και προσκόμιση της αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ
του αρ. 73, Ν. 4412/2016, 2018, που έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr). Δεν απαιτείται
πλέον η έκδοση ένορκης βεβαίωσης βάσει της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, με την αιτιολογία ότι
το κράτος μέλος, έχει αρμόδιο φορέα, (βλέπε ΣΕΠΕ), ο οποίος εκδίδει και χορηγεί το εν λόγω πιστοποιητικό
στον οικονομικό φορέα, άσχετα αν προσκομίζει ή όχι τα στοιχεία που ζητούνται στον εκάστοτε διαγωνισμό,
καθώς και όποιο πρόσφορο τρόπο θεωρείτε ότι θα μπορούσε να λύσει το θέμα αυτό. Τέλος θα θέλαμε να
επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι ο ΣΕΠΕ στην ιστοσελίδα του ανάρτησε την ανακοίνωση που σας
αναγράφουμε παραπάνω, η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία και θα
παρακαλούσαμε να επιλύσετε. » (αρ. πρωτ. οικ. 1461/04-07-2018).

 Επιστολή προς τους φορείς και τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης με θέμα ‘’ : Έργα ως προμήθειες ή
υπηρεσίες ‘’ καταλήγοντας « …Πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ επίσης είναι, ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την
παραγωγή ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού Δημόσιου Έργου είναι : 1. Πλήρης μελέτη που θα
περιγράφει με σαφήνεια ποσοτικά και ποιοτικά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και παραδοτέο. 2. Σωστή
οργάνωση και εκτέλεση του έργου από πλευράς του αναδόχου. 3. Σωστή επίβλεψη του έργου από πλευράς
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε μια συγκυρία όπου το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συρρικνώνεται,
το καθεστώς των μεγάλων εκπτώσεων τείνει να εδραιωθεί, οι περισσότερες Τεχνικές Υπηρεσίες των
Αναθετουσών Αρχών / Φορέων είναι υποστελεχωμένες, πρόθεσή μας είναι να υπάρχει συνεχής
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παρακολούθηση του θέματος από το ΤΕΕ/ΤΑΚ με στόχο τη συμβολή του στη βελτίωση των εκτελούμενων
έργων και των συνθηκών εργασίας των μηχανικών που απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία όλων που εμπλέκονται στην παραγωγή ενός Δημόσιου Έργου (μελετητές,
εργολήπτες, επιβλέποντες). Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα είναι πάντα στη διάθεση σας για εποικοδομητικό και γόνιμο
διάλογο για οτιδήποτε αφορά στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων έργων στην Ανατολική Κρήτη.»
(α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ οικ. 1459/04-07-2018).

 Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα ‘’Θέματα ελεγκτών
δόμησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης.’’ καταλήγοντας : ….«
Παρακαλούμε να ελέγξετε το σύστημα για τυχόν λάθος ώστε να εκλέγονται οι ελεγκτές από την
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και αν αυτό δεν είναι δυνατόν από την όμορη Περιφερειακή Ενότητα του
Ηρακλείου, καθώς και να εξετάσετε το θέμα της απόκτησης της ιδιότητας του ελεγκτή δόμησης και του
ανοίγματος του καταλόγου των ελεγκτών δόμησης. » (αρ. πρωτ. οικ. 1460/04-07-2018).

 Κοινή επιστολή των ΤΕΕ/ Τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης προς τον Υπουργό Υποδομών, Δικτύων και
Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη με θέμα ‘’ Πρόσκληση για διοργάνωση ενημερωτικής – τεχνικής εκδήλωσης
στα Χανιά, στο Τ.Ε.Ε./Π.Τ. Δυτικής Κρήτης και στο Ηράκλειο, στο Τ.Ε.Ε./Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης, για την
προτεινόμενη λύση σχετικά με τον ΒΟΑΚ. ’’ καταλήγοντας:….« Μετά τις τελευταίες εξαγγελίες σας σχετικά
με την προτεινόμενη λύση για τον ΒΟΑΚ, οι Δ.Ε του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Κρήτης και του Τ.Ε.Ε. Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης, ανταποκρινόμενες στην ανάγκη άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης τόσο για τους
συναδέλφους μηχανικούς όσο και για τους πολίτες, με ομόφωνες αποφάσεις τους, επιθυμούν να
διοργανώσουν Ενημερωτική - Τεχνική Εκδήλωση για το θέμα αυτό, με προτεινόμενες ημερομηνίες της
επιλογής σας. Η παρουσία σας στις εκδηλώσεις , η ανάπτυξη της κεντρικής εισήγησης και η παρουσία
υπηρεσιακών στελεχών εκ μέρους του Υπουργείου, θα ήταν πολύ σημαντικά για την επιτυχία των
παραπάνω εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.» (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ
οικ. 1438/02-07-2018 & αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΚ 750/02-07-2018).

 Επιστολή στο ΤΜΕΔΕ Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΜΕΔΕ & Δ.Ε. πρώην ΤΣΜΕΔΕ κ. Κων/νο Μακέδο και στον ΕΦΚΑ, Γενική
Δ/νση Εισφορών κ. Ελέγχων με θέμα ‘’ Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προσαύξησης κατ’ εφαρμογή́ του
άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011.’’ , καταλήγοντας : ….« Επίσης παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα
παρακάτω: 1. Αν παράλληλα με την αποστολή των εκκαθαριστικών των εισφορών του έτους 2017, θα
πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος συμψηφισμός, προκειμένου να επιστραφούν έτσι όσα αναδρομικά έχουν
πληρώσει ήδη τα μέλη μας. 2. Αν θα διαγραφούν τα ποσά αυτά της ειδικής προσαύξησης από τους
διακανονισμούς τους οποίους έχουν κάνει ήδη συνάδελφοι μηχανικοί με το ταμείο και πώς διατίθεστε να
προσαρμόσετε τις νέες δόσεις που θα προκύψουν για αυτούς, καθώς και πώς θα ενημερώσετε σχετικά τους
συναδέλφους. 3. Αν θα επιστραφούν τα ποσά αυτά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους ενήμερους
ασφαλιστικά συναδέλφους μηχανικούς ή αν θα συμψηφιστούν με τις μελλοντικές εισφορές τους. Με βάσει
τα παραπάνω θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ενώ καλωσορίζουμε την παραπάνω ορθή απόφαση
κατάργησης της ειδικής προσαύξησης, αναμένουμε να γίνει το ίδιο και για τις υπόλοιπες προσαυξήσεις, τις
οποίες και εξακολουθούμε να θεωρούμε καταχρηστικές. » (αρ. πρωτ. οικ. 1511/10-07-2018).

 Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου , στον
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη και στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα ‘Αίτημα για άμεση αποκατάσταση της αδικίας που προκύπτει σε βάρος
των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν στην Εκπαίδευση μετά την ενοποίηση των πινάκων
ειδικοτήτων για τη σειρά κατάταξης των αναπληρωτών..’’ καταλήγοντας : ….« Θεωρώντας δεδομένο ότι ο
στόχος σας είναι η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος , σας καλούμε να άρετε την αδικία που
δημιουργείται για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση. Σας
γνωστοποιούμε επιπρόσθετα ότι για τον κλάδο των Γεωπόνων ,- σχολή πενταετούς φοίτησης - διατηρήθηκε
η ξεχωριστή λίστα από τους απόφοιτους των ΤΕΙ. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στην
διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση. » (αρ. πρωτ. 1517/16-07-2018).
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 Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα «Προτεινόμενοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί για τη
στελέχωση - συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) Ηρακλείου & Λασιθίου». Η επιστολή
καταλήγει: ‘’Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών εγγράφων, και μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για συμμετοχή Μηχανικών – μελών μας στο «Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ηρακλείου», και
στο «Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Λασιθίου» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ,με απόφαση της Δ.Ε.
του Τμήματος μας σας αποστέλλουμε τους παρακάτω πίνακες με τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
προκειμένου να συμμετέχουν στα παραπάνω Συμβούλια’’ (α.π. 1453/16-7-2018).

 Επιστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο με θέμα «Έργα ως προμήθειες ή υπηρεσίες». Η επιστολή αναφέρει «..Η
Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 02.07.2018, αποφάσισε να αποστείλει
τη με αρ. πρωτ. οικ. 1459/04-07-2018 επιστολή προς όλες τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου
να επισημάνει την ορθή εφαρμογή του ν.4412/2016 περί Δημοσίων Έργων. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη
απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 26.07.2018, αποφάσισε να σας αποστείλει την παραπάνω επιστολή
για ενημέρωσή σας. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα είναι πάντα στη διάθεση σας για εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο για
οτιδήποτε αφορά στην εφαρμογή της νομοθεσίας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας των
δημοσίων έργων στην Ανατολική Κρήτη. » (α.π. 1479/31-7-2018).

 Επιστολή – απάντηση ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη
Ζώρα με θέμα: «Τεχνικός Ασφαλείας σε Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο και Ηράκλειο». (α.π. 749/1-8-2018)

 Δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΤΑΚ (10.8.2018) σχετικά με «Τα έργα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου» κατόπιν
συνεδρίασης της Δ.Ε. στις 26/7/2018 στην οποία παραβρέθηκαν και ο αντιδήμαρχος και ο Δ/ντής Τεχνικών
‘Έργων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και οι συνάδελφοι διπλωματούχοι μηχανικοί που επιβλέπουν το
παραπάνω έργο προκειμένου να γίνει σχετική ενημέρωση και διαλογική συζήτηση. Μεταξύ άλλων
αναφέρει: «..Τα έργα πριν την δημοπράτηση τους και πολύ περισσότερο τα έργα εκείνα που έχουν ιδιαίτερη
κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, θα πρέπει να προετοιμάζονται με την μέγιστη δυνατή
πληρότητα και ωριμότητα από πλευράς μελετών προκειμένου, κατά την εκτέλεση του έργου, να αποφεύγονται
ενδεχόμενες μελετητικές αστοχίες και συχνές τροποποιήσεις. Με πλήρεις μελέτες θα υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής από
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προσφοράς με υπερβολική έκπτωση θα πρέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να
ζητείται ουσιαστική αιτιολόγηση της προσφοράς και εάν αυτή δεν κρίνεται επαρκής, η προσφορά να απορρίπτεται και
το έργο να κατακυρώνεται σε άλλον οικονομικό φορέα………. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ έχει ως πάγια αρχή του την ποιοτική, έντεχνη
και εμπρόθεσμη εκτέλεση των Δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεώς τους. Το
συγκεκριμένο έργο ανάπλασης των κεντρικών δρόμων της πόλης του Ηρακλείου αναμφισβήτητα θα συμβάλλει στην
αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού τοπίου στο κέντρο της πόλης. Απαιτεί όμως πρόσθετη προσπάθεια
και προσοχή τόσο από τον φορέα υλοποίησης (Δ.Τ.Υ. Δήμου Ηρακλείου), όσο και από τον ανάδοχο του έργου,
προκειμένου να εξασφαλισθούν τόσο τα σφικτά χρονοδιαγράμματα που απαιτούν οι δύσκολες αστικές συνθήκες
εκτέλεσης του έργου, όσο και οι υψηλές απαιτήσεις ποιότητας υλικών και εργασιών σύμφωνα με τις Ε.ΤΕ.Π. και τα
συμβατικά τεύχη.».

 Επιστολή - απάντηση προς το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ιεράπετρας Δήμου Ιεράπετρας στις με θέμα ‘’
Διευκρινίσεις σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης’’ που αφορούσε στην αποζημίωση του εκπροσώπου του
ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Η επιστολή
κατέληγε: «Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (γ) σχετικού ερωτήματος σας, ότι έως την αναπροσαρμογή των
(α), (β) σχετικών νομοθετικών διατάξεων για την εναρμόνισή τους με το ισχύων θεσμικό πλαίσιο, η
αποζημίωση του εκπροσώπου μας, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής του άρθρου 221 του
Ν.4412/16, κατά πάγια τακτική των φορέων έως σήμερα, πραγματοποιείται βάση αυτών». (α.π. οικ.
1716/20-08-2018).

 Επιστολή προς Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

- Δ/ση
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου με θέμα «Συμμετοχή εκπροσώπου ΤΕΕ σε επιτροπή διαγωνισμού». Η
επιστολή αναφέρει: Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (β) εγγράφου σας, που αφορά την τροποποίηση όρων της
διακήρυξης διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης « Σύνταξη Φακέλων Μελετών Π.Ε.Λ.», ότι όπως σας επισημάνθηκε και
στο (α) σχετικό έγγραφο μας, δεν προκηρύσσονται συμβάσεις GIS αυτοτελώς αλλά η χρήση των Γεωγραφικών
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Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) εμπεριέχεται σε άλλες μελέτες και δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία μελετών
δημοσίων έργων. Ως εκ τούτου η προϋπόθεση (και μάλιστα με ποινή αποκλεισμού) που αφορά την αποδεδειγμένη
εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων με χρήση GIS «οι οποίες θα καλύπτουν χρονικά τουλάχιστον μια δεκαετία και εκ
των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) μελέτες πρέπει να αφορούν το Δημόσιο Τομέα – ΟΤΑ» θεωρείται καταχρηστική και
παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί. (α.π.1704/21-08-2018)

 Νέα επιστολή προς Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών - Δ/ση
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου με θέμα «Συμμετοχή εκπροσώπου ΤΕΕ σε επιτροπή διαγωνισμού». Η νέα
επιστολή αναφέρει: ‘όπως σας επισημάνθηκε και στο (α) σχετικό έγγραφο μας, δεν προκηρύσσονται
συμβάσεις GIS αυτοτελώς αλλά η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) εμπεριέχεται σε
άλλες μελέτες και δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία μελετών δημοσίων έργων. Ως εκ τούτου η
προϋπόθεση (και μάλιστα με ποινή αποκλεισμού) που αφορά την αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση
συμβάσεων με χρήση GIS «οι οποίες θα καλύπτουν χρονικά τουλάχιστον μια δεκαετία και εκ των οποίων
τουλάχιστον πέντε (5) μελέτες πρέπει να αφορούν το Δημόσιο Τομέα – ΟΤΑ» θεωρείται καταχρηστική.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση (από την παράγραφο
22.2.3. το εδάφιο «Για την περίπτωση του άρθρου 19.3.β, ….» έως το τέλος της παραγράφου) από τη
διακήρυξη καθότι δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό’. (α.π. 1780/3-9-2018)

 Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με θέμα: «Εφαρμογή της με αρ. οικ. 140055/2017 ΚΥΑ των
Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών, περί υδατορεμάτων». Η επιστολή
καταλήγει ως εξής: ‘’Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο άρθρο 7 παρ. 4 της (2) σχετικής το οποίο αναφέρει :
«Σε περίπτωση αμφιβολίας περί του χαρακτήρα τμήματος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέματος,
καθώς και για τα χαρακτηριστικά αυτού, αποφαίνεται σχετικώς η αρμόδια Δ/νση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.». Όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι μας μηχανικοί, δεν εφαρμόζεται από τη
Δ/νση Υδάτων η παραπάνω διάταξη. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την εφαρμογή της’’
(α.π.οικ.1868/17-9-2018).

 Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Αίτημα για παράταση της
προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν.4178/2013». Η επιστολή αναφέρει: «Η Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να αποστείλει τη με αρ.
πρωτ. οικ. 1927/25-09-2018 επιστολή προκειμένου να αιτηθεί την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
υπαγωγής στον Ν.4495/2017 με έκπτωση 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου καθώς και της προθεσμίας
ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν. 4178/2013.».

 Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Αίτημα για παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στο ν.4495/2017 με έκπτωση 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου,
καθώς και της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν.4178/2013». (α.π. 1997/3-102018)

 Ακολούθησε νέα επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη με θέμα «Αίτημα
για παράταση της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν.4178/2013». (α.π. 2184/2610-2018)

 Επιστολή προς τον Πρόεδρο Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κ. Κωνσταντίνο Μακέδο και
κοινοποίηση αυτής στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Φωτάκη με
θέμα το «Αίτημα για επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το
ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 – 2020)». Η επιστολή αναφέρει: « Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με
ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να σας αποστείλει την παρούσα
επιστολή προκειμένου να αιτηθεί την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το
ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 – 2020), έτσι ώστε να είναι σε θέση τα μέλη μας να
λάβουν εγγυητικές επιστολές…». (α.π. οικ. 2113/16-10-2018)

 Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και την Υπουργό Πολιτισμού κα. Μυρσίνη
Ζορμπά με θέμα την Παραχώρηση αρχαιολογικών κλπ χώρων στο Υπερταμείο. Η επιστολή καταλήγει:
‘’Θεωρούμε βέβαια ότι …"η διαδικασία επαλήθευσης της λίστας των ακινήτων που περνούν στο Υπερταμείο
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προκειμένου να κανονικοποιηθεί και να διασφαλιστεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ακίνητο πολιτιστικής
κληρονομιάς και ότι εξαιρούνται…", η οποία διαδικασία, σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη
Ζορμπά, βρίσκεται σε εξέλιξη, έπρεπε να έχει προηγηθεί και να είναι εξ αρχής σαφές και αδιαμφισβήτητο τι
παραχωρείται και τι όχι. Στην προκειμένη περίπτωση παραμένουμε σε συνεχή εγρήγορση εν αναμονή
υλοποίησης των διαβεβαιώσεων. Θεωρούμε σαφές, βασικό και αδιαπραγμάτευτο το ότι Αρχαιολογικοί
χώροι και μνημεία, μουσεία, ιστορικοί τόποι κλπ, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Δημοσίου και
δεν μπορούν να παραχωρούνται , ούτε καν να τίθενται σε καθεστώς συναλλαγής και πρέπει να εξαιρεθούν
από τη λίστα του υπερταμείου’’.(α.π. οικ. 1928/25-9-2018).

 Επιστολή προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας Δήμου Ιεράπετρας με θέμα ‘’Παρατηρήσεις στη
Διακήρυξη για τη Μελέτη με τίτλο «Σύνταξη φακέλου για την εξομοίωση ζωνών λιμένα Δ.Ιεράπετρας»’’. Η
επιστολή καταλήγει ως εξής: ‘’Σας κάνουμε γνωστό πως κατόπιν καταγγελιών συναδέλφων ως προς τα
κριτήρια επιλογής αναδόχου (Άρθρο 14) και συγκεκριμένα αναφορικά με τον όρο: «Να έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) μελέτες Εξομοίωσης Χερσαίας Ζώνης σε Λιμένες ή Αλιευτικά Καταφύγια σε
φορείς του Δημοσίου (Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή Οργανισμούς Λιμένων) της Κρήτης κατά την τελευταία
τριετία (2015-2017)», η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ θεωρεί ότι ο άνω όρος είναι καταχρηστικός και προτείνουμε την
αφαίρεση της παραπάνω προϋπόθεσης’’(α.π. οικ. 2091/12-10-2018).

 Απόσυρση εκπροσώπων ΤΕΕ για τη μελέτη με τίτλο «Σύνταξη φακέλου για την εξομοίωση ζωνών λιμένα Δ.
Ιεράπετρας» (α.π. 2098/12-10-2018) κατόπιν μη ενσωμάτωσης των ως άνω περιγραφόμενων
παρατηρήσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ (α.π. οικ. 2091/12-10-2018) που αφορούσαν σε εισαγωγή καταχρηστικής
προϋπόθεσης ως προς τα κριτήρια επιλογής αναδόχου του έργου.

 Επιστολή προς Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα «Αίτημα για την οργάνωση ανοιχτής
Συζήτησης-Ημερίδας σχετικά με τη “Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)”»
(α.π. οικ. 2118/16-10-2018).

 Επιστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και προς το Δήμο Αγίου Νικολάου με θέμα «ΣΧΟΟΑΠ Αγίου
Νικολάου». Η επιστολή καταλήγει: «η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποφάσισε να σας αποστείλει την παρούσα
επιστολή στην οποία θα αποτυπώνονται οι παρακάτω απόψεις της : 1. Το εν λόγω ρέμα (όπως αυτό
περιγράφεται στα παραπάνω έγγραφα) θα πρέπει να παραμείνει χαρακτηρισμένο ως ρέμα ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του. 2. Να γίνει δεκτή η σημειακή διόρθωση της παραγράφου 3.2.1.3. του
άρθρου 3 του ΦΕΚ 460/1-11-2010 δηλ. να μην υπάρχει ο όρος ‘’Υπόγειοι χώροι επιτρέπονται με μέγιστο
ποσοστό το 50% της πραγματοποιούμενης κάλυψης και σε θέση υποχρεωτικής απόστασης Δ από τη
πρόσοψη του κτιρίου, έτσι ώστε σε κανένα σημείο όψης ή τμήματος όψης κτιρίου να μην εμφανίζονται
περισσότεροι από δύο όροφοι’’» . (α.π. 1749/31-10-2018)

 Επιστολή προς Πρόεδρο Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων κ. Κων/νο Μακέδο με θέμα
«Αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ». Η επιστολή εκφράζει την
ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση του ποσού της προμήθειας των
εγγυητικών επιστολών ΤΜΕΔΕ αλλά και να θέσει ζητήματα που αφορούν την εγγυοδοσία. (α.π. οικ.2244/611-2018.).

Δ. Κεντρικό ΤΕΕ
 Συμμετοχή της Προέδρου της Δ.Ε. στη συνάντηση με Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ την
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018. Κυρίαρχο θέμα ήταν ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του ΤΕΕ αλλά και
άλλα θέματα.

 Συμμετοχή σε εκδήλωση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με θέμα «Συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ»
στην Αθήνα στις 16/7/2018. Στην εκδήλωση συμμετείχε η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου.

 Επιστολή στο ΤΕΕ με θέμα «Σύνταξη Καταλόγου Υπόχρεων ΔΠΚ 2018 (χρήση 2017)» , η οποία καταλήγει:
‘Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αποφασιστεί οριστικά η
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θέση του ΤΕΕ για το αν και ποια Όργανα Διοίκησης ή μεμονωμένα πρόσωπα σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο είναι υπόχρεα Δήλωσης Πόθεν Έσχες (υποχρέωση – διοικητική πράξη για την οποία διατηρούμε
σοβαρές επιφυλάξεις) καθώς και για την σύνταξη και υποβολή του σχετικού καταλόγου στο πληροφορικό
σύστημα της Αρχής’.(α.π. οικ.1622/25-7-2018)

 Ερώτημα προς το ΤΕΕ – Δ/ση Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης σχετικά
με τη δυνατότητα υπογραφής πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης (ασθενών ρευμάτων) (α.π. 1269/23-82018).

 Στάλθηκε η με αρ. πρωτ. 2227/09-11-2018 επιστολή προς το Πρόεδρο Τ.Ε.Ε., Μέλη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε., Πρόεδρο «Α»
Τ.Ε.Ε., Περιφερειακά Τμήματα, υπόψη Μελών Δ.Ε. και Προεδρείων «Α», Γενική Δ/ντρια ΤΕΕ και Δ.Σ.
Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ με θέμα : Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του
Οργανισμού του ΤΕΕ . Στην επιστολή αναφέρονται: 1. Το με αρ. πρωτ. 668/09-03-2018 έγγραφό μας. 2. Το
με αρ. πρωτ. 936/27-04-2018 έγγραφό μας. 3. Η Απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης στην τακτική της συνεδρίαση την 21η Ιουνίου 2018 με θέμα
‘’Οργανισμός ΤΕΕ’’. 4. Η προσυπογραφή της παραπάνω απόφασης της Αντιπροσωπείας από όλους τους
εκλεγμένους από το ΤΕΕ/ΤΑΚ στην Κεντρική Αντιπροσωπεία κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 02-07-2018
(αρ. απόφ. 220/2018). 5. Η περιγραφή του έργου που επιτελείται από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών
Τμημάτων του ΤΕΕ. 6. Το από 02-11-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Γραμματεία Προέδρου του ΤΕΕ με το
οποίο στάλθηκε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ καθώς και η Α 79/Σ 10/2018
σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και ζητήθηκαν οι παρατηρήσεις μας έως την Παρασκευή 9
Νοεμβρίου 2018. (α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 2227/02-11-2018). Μεταξύ άλλων αναφέρουμε : «…Όπως έχουμε ήδη
επισημάνει και στις προηγούμενες επιστολές μας , η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των υπηρεσιών
του ΤΕΕ είναι ένας έμμεσος τρόπος αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ. ……Είναι προφανές ότι καθετί
που υποβαθμίζει το ρόλο και το έργο των Περιφερειακών Τμημάτων δεν θα γίνει αποδεκτό από το τμήμα
μας. ».

Ε. Συναντήσεις
 Πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής
Κρήτης για τη διεύρυνση της συνεργασίας των 2 επιμελητηρίων, Τρίτη 20 Ιουνίου 2018. Στη συνεδρίαση
παρευρέθη και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας.

 Στις 23-07-2018 έγινε συνάντηση της Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον πρόεδρο και στελέχη της ΔΕΥΑΗ μετά από
αίτημα του ΤΕΕ/ΤΑΚ προκειμένου να ενημερωθεί με αφορμή τα φαινόμενα διακοπής υδροδότησης για
αρκετές ημέρες περιοχών της πόλης του Ηρακλείου. Εκ μέρους της ΔΕΥΑΗ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος
Γιάννης Ρασούλης, ο Γενικός Διευθυντής και Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας Χάρης Παπαματθαιάκης και η
Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Κατασκευών Πόπη Τζαβλάκη. Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση για
την κατάσταση υδροδότησης της πόλης, η οποία χαρακτηρίστηκε οριακή. Επισημάνθηκε το θέμα της
εξοικονόμησης νερού για όλες τις χρήσεις, και η ανάγκη ευαισθητοποίησης των δημοτών σ αυτή την
κατεύθυνση. Επίσης έγινε ενημέρωση για τα έργα που είναι σε εξέλιξη και για τα έργα που έχουν
προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα και αφορούν κυρίως αντικατάσταση επέκταση δικτύων
ύδρευσης, καθώς και για την εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Ηρακλείου. Τέλος
συζητήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν και αφορούν αφενός οικονομικά προβλήματα και αφετέρου
την υποστελέχωση της υπηρεσίας.

 Στις 07-08-2018 έγινε συνάντηση της Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τον πρόεδρο και στελέχη του ΕΣΔΑΚ. Από την
πλευρά του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος Χάρης Μαμουλάκης και ο Αντιπρόεδρος Παντελής
Μουρτζανός. Συζητήθηκαν αναπτυξιακά θέματα των μεγάλων υποδομών διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων, διάφορα επικουρικά και μη έργα προς τις μεγάλες μονάδες, τρόποι ανάπτυξης μεθόδων
διαλογής στην πηγή και ανάπτυξης μεθόδων κυκλικής οικονομίας, κ.α. Έγινε επίσης συνάντηση με τους
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μηχανικούς – στελέχη του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και για
ευρύτερα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως είναι το ασφαλιστικό, η στελέχωση, κ.α. (7/8/2018)

 Συνάντηση με τον κ. Ιγνατιάδη και τον κ. Αξιλθιώτη (Παγκόσμια Τράπεζα) στις 19/10/2018.

ΣΤ. Μόνιμες Επιτροπές
 Επιστολή της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατόπιν ομόφωνης απόφασης κατά τη συνεδρίασή της στις 14.06.2018, προς
τα μέλη των Μόνιμων Επιτροπών (ΜΕ) προκειμένου να ενημερώσει για την τελική σύνθεσή τους, τους
υπεύθυνους από τη Δ.Ε. αλλά και για θέματα λειτουργίας (α.π.1699/9-8-2018).

 Στάλθηκαν από τη Δ.Ε. προς εξέταση τα παρακάτω θέματα (συγκεντρωτικά):
-

ΜΕ 6: Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
1.
2.
3.

-

ΜΕ 3: Μόνιμη Επιτροπή Μελετών & Έργων Δημοσίου
1.

2.

-

-

Οδική ασφάλεια , όπως τέθηκε εκτός Η.Δ. κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 18-01-2018.
Διοργάνωση εσπερίδας ΒΟΑΚ στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο . Αναμένουμε τις εξελίξεις .
ΒΟΑΚ

Εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Έργων και Μελετών: Στο Πλαίσιο Δράσης του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την
τριετία 2017 - 2020 μεταξύ άλλων αναφέρεται: «[…] Επιπλέον, έχει ενταθεί με την τελευταία νομοθεσία η
πρακτική να βαφτίζονται τα έργα «προμήθειες» και οι μελέτες «έρευνα» με τα ιδρύματα να «κλέβουν» τις
δουλειές από τους αποφοίτους τους δημιουργώντας ένα περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού. […]».Το
ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει να παρακολουθεί την εφαρμογή του Νόμου περί Μελετών και Έργων και να παρεμβαίνει
προς όφελος της νομιμότητας και της διασφάλισης της δουλειάς των συναδέλφων μηχανικών.
Η Δ.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 28.03.2018 , αποφάσισε ομόφωνα να διερευνηθεί από την αρμόδια Μ.Ε.
«Μελετών και Έργων Δημοσίου» ο βαθμός και η έκταση εφαρμογής αυτής της πρακτικής από τους
δημόσιους φορείς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ανατολική Κρήτη προκειμένου να αναληφθούν
σχετικές πρωτοβουλίες από το ΤΕΕ/ΤΑΚ.
Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Δημόσια Έργα – μελέτες και προμήθειες».

ΜΕ 8 : Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος ,Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας & Νέων Τεχνολογιών
1.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες
και τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική
διαβούλευση επί του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την κυκλική οικονομία
(http://www.opengov.gr/minenv/?p=9352). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής
για την κυκλική οικονομία, ως κομβικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, το οποίο
συντονίζει και υλοποιεί ειδική διϋπουργική ομάδα, εγκρίθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Η διαβούλευση του Σχεδίου θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου και ώρα 24.00. Οι
παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα συμβάλουν στην υλοποίηση της μετάβασης σε μια
κυκλική οικονομία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Εξέταση
του θέματος προκειμένου να συμμετέχει το ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διαβούλευση.

2.

Υδρογονάνθρακες

Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων & Κατασκευών, Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία/Πολιτικής
Προστασίας
1.

Με αφορμή τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική να εξεταστούν οι αντίστοιχες συνθήκες στην Ανατολική
Κρήτη.

Ζ. Εκδηλώσεις, Δράσεις
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 Πραγματοποιήθηκε ομιλία του Κ.Ν.Καζαμιάκη, Αρχιτέκτονα, Ιστορικού Αρχιτεκτονικής και Ιστορικού Τέχνης
με θέμα: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» στις 31/7/2018 στην
αίθουσα αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 Συλλογή και αποστολή φαρμακευτικών σκευασμάτων στο ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου να προωθηθούν στους
πυρόπληκτους στην Αττική. (α.π. 1652/2-8-2018)

 Διοργανώθηκε ειδική ενημερωτική εκδήλωση από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ εν όψει της
υποχρεωτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις οικοδομικές άδειες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από το Ν.4495/2017 για τον «Έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» στις
10/10/2018. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Προκειμένου να μπορέσουν τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανατολικής Κρήτης να συμμετέχουν
στην ενημερωτική – εκπαιδευτική συνάντηση στάλθηκαν σχετικές προσκλήσεις την 1/9/2018. Η εκδήλωση
αναμεταδόθηκε ζωντανά από τον ιστότοπο michanikos.gr.

 Επίσκεψη μελών ΤΕΕ/ΤΑΚ στα έργα «Γούρνες – Χερσόνησος» & στη Σήραγγα Οροπεδίου Λασιθίου
φράγματος Αποσελέμη στις 3/11/2018. Ακολούθως εκδόθηκε και σχετικό δελτίο τύπου: «..Το Σάββατο
3/11/2018 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του ΤΕΕ/ΤΑΚ στα έργα Γούρνες- Χερσόνησο & έργα Αποσελέμη. Στο οδικό έργο `Γούρνες
- Χερσόνησος` η επίσκεψη έγινε στη νέα κοιλαδογέφυρα Αποσελέμη (Γ4) μήκους 440 μ. της οποίας η ανωδομή μόλις ολοκληρώθηκε
και την περιοχή ανασκαφής των σπηλαιώσεων οι οποίες-με απόφαση του ΚΑΣ- την περίοδο αυτή επιχώνονται με ειδικές τεχνικές. Η
ενημέρωση συνολικά για το έργο έγινε από τον Δ/ντη της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ συνάδελφο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Αγαπάκη Γεώργιο, ενώ για τις τεχνικές λεπτομέρειες για την κατασκευή της γέφυρας ενημέρωσαν οι
συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί του έργου Γεωργακόπουλος Δημήτρης και Χρήστος Μπατσούλης. Για τις αρχαιολογικές
ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή των βράχοσκεπών έγινε ενημέρωση από τους αρχαιολόγους κ. Παπουτσάκη και κ. Κάσαρη εκ
μέρους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Στο υδραυλικό έργο της σήραγγας του Οροπεδίου Λασιθίου η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε τόσο στην έξοδο της σήραγγας στην περιοχή των Γωνιών Πεδιάδος, όσο και στην είσοδο της στην περιοχή της
Ιεράς Μονής Βιδιανής. Η ενημέρωση για την πορεία των έργων και των αντίστοιχων προβλημάτων τους έγινε από τον συνάδελφο
Σπύρο Μέγα, Πολιτικό Μηχανικό. Και στα δυο έργα τα οποία είναι ειδικά έργα ως προς τη δυσκολία και ιδιαιτερότητα κατασκευής
τους έγινε ενημέρωση αλλά και συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών για κατασκευαστικά θέματα αλλά και τεχνικά
προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν η αντιμετωπίζονται κατά την υλοποίηση τους. Τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιούνται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης τον οποίο εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κ.
Φανή Κουτσουμπού και ο συνάδελφος Γεώργιος Αγαπάκης από την Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ. Ευχαριστούμε όλους
τους παραπάνω που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της επίσκεψης αυτής καθώς και τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά μας. Φωτογραφίες από τα έργα έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ. » (α.π. οικ. 2234/15-11-18).

 Οργανώθηκε εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας (5-9/11/2018) στο Κέντρο αιμοδοσίας του Βενιζέλειου
Νοσοκομείου Ηρακλείου προκειμένου να γίνει πράξη η ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ για
ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών του «Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήματος Ανατολικής Κρήτης».

 Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ‘’ Οι νέοι μηχανικοί στο ΤΕΕ/ΤΑΚ’’ στις 09-11-2018. Έγινε ενημέρωση από
τη Δ.Ε. για το ΤΕΕ και τις επιλογές των μηχανικών και στη συνέχεια ακολούθησε ποτό και μουσική στον κήπο
του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Η ανταπόκριση των νέων συναδέλφων ήταν πολύ ενθαρρυντική για όλους μας.
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Μιχάλης Βασιλείου , ΠΜ, μέλος Δ.Ε.

Η. Συμμετοχή, Παρέμβαση σε Εκδηλώσεις, Δράσεις
 Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις εκδηλώσεις του 1ου Περιφερειακού Διαγωνισμού Κρήτης για την Ολυμπιάδα
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO την Κυριακή 24.06.2018. Εκπροσώπηση ΤΕΕ/ΤΑΚ από τον Αντιπρόεδρο της
Δ.Ε. Γιάννη Αναγνώστου.

 Συμμετοχή στην παρουσίαση του Β1 σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας
Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου» που διενεργήθηκε στις 27/7/2018 στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης
Μαλεβιζίου «Μπότης Θαλασσινός» στην Τύλισο. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου.

 Συμμετοχή σε Ημερίδα σχετική με την τρέχουσα διαβούλευση της Περιφέρειας Κρήτης για την Εφαρμογή
της Κυκλικής Οικονομίας στον Πρωτογενή Τομέα στην Κρήτη που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του
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Ευρωπαϊκού Προγράμματος 'SCREEN - Σε συνεργασία οι Περιφέρειες της Ευρώπης για την Ανάπτυξη της
Κυκλικής Οικονομίας' (HORIZON 2020). Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2018 και διοργανώθηκε
από την Περιφέρεια Κρήτης. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε. Ειρήνη Βρέντζου.

 Συμμετοχή στο 74ο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ στις 30/6/2018. Παρευρέθη ο αντιπρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ Γιάννης Αναγνώστου.

 Συμμετοχή στο 2ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Ηρακλείου που διοργανώθηκε από 29/6 έως 01/07/2018 στο
πάρκο Υγειονομικού, στην περιοχή του Λάκκου. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Πρώτη Παγκόσμια Παρουσίαση του μουσικού έργου ΑΠΟΚΟΠΟΣ η ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ στο νησί της Σπιναλόγκας,
εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από το Δήμο Αγίου Νικολάου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Λασιθίου(18/7/2018). Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και S.T.E.A.M Κρήτης που διοργανώθηκε από το
Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου στις 7-8 & 9
Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΑΚ απονεμήθηκαν στους
συμμετέχοντες αναμνηστικά μετάλλεια. Παρευρέθη ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΑΚ
Γιάννης Αναγνώστου, ο οποίος και έκανε τις απονομές.

 Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου
Κρήτης στις 13/7/2018 με θέματα:
-

Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στη νομοθεσία
περί αυθαιρέτων
Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ’’
Συμμετείχαν: Δημήτρης Ρομπογιαννάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Πάνος Κωνσταντακόπουλος,
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Γιάννης Μαρνέλλος , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και
Χάρης Χατζηβασίλης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

 Συμμετοχή στην πρώτη διοργάνωση Climathon για την Κρήτη στις 29/10/ 2018 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό
Κέντρο Ηρακλείου με γενικό θέμα «Το Ηράκλειο απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής». Εκ
μέρους του ΤΕΕ συμμετείχαν ως μέντορες οι :
-

Χαράλαμπος Κουτρούλης, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος , Πρόεδρος της «Αντιπροσωπείας» του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Εμμανουήλ Βερίγος, Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ Χωροταξικού - Πολεοδομικού
Σχεδιασμού, Μηχ/κος Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

 Παρουσίαση της νέας υπηρεσίας για Μηχανικούς και Σχεδιαστές, με τίτλο : "3D Model VR Walkthrough Περιήγηση Τρισδιάστατου Μοντέλου σε περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας" που διοργανώθηκε από το
VR Lab στις 5/11/2018. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.

 Συμμετοχή και παρέμβαση της Προέδρου σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Διαχείριση των περιοχών του
δικτύου Natura 2000: Νέες προκλήσεις, καλές πρακτικές και διαβούλευση με την κοινωνία»

 Παρουσίαση προγραμμάτων της εταιρείας Tisoft στις 10/11/2018. Παρευρέθη η πρόεδρος της Δ.Ε.

Θ. Ομάδες Εργασίας
 Συνάντηση των Ομάδων με αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης ΤΕΕ/ΤΑΚ με δήμο Ηρακλείου για τη
πράξη «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δ. Ηρακλείου» στις 3/7/2018.

 Ανοικτή επιστολή για τη διευκόλυνση του έργου των ομάδων έρευνας και καταγραφής πεδίου για τη πράξη
«Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δ. Ηρακλείου» (α.π. οικ. 1445/03-072018).

 Συνάντηση της Ομάδας εργασίας και της επιτροπής για το Ν. 4495 στις 7/8/2018.
 Προκήρυξη σύστασης δύο ομάδων για την Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και την Υποστήριξη του έργου
των Οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Ακολούθησαν οι εξής προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
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-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση αμειβόμενης ομάδας εργασίας για την
«Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ» (α.π.1880/18-9-2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση αμειβόμενης ομάδας εργασίας για την
«Υποστήριξη του έργου των Οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ» (α.π.1881/18-9-2018)

Με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. κατά τη συνεδρίασή της στις 18-10-2018 αποφασίστηκε η στελέχωση της
ομάδας εργασίας για την Τεχνική Υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΑΚ να γίνει από τους Εμμανουήλ Στρατήγη ΗΜ &
Μηχ. Η/Υ & Κωνσταντίνα Δημητρίου ΗΜ & Μηχ. Η/Υ και η στελέχωση της ομάδας εργασίας για την
υποστήριξη του έργου των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΑΚ από τις Ελένη Μαμουλάκη ΑΜ και Βικτωρία Καραμήτσιου
ΠΜ . Εκκρεμεί η υπογραφή των συμβάσεων.

Ι. Συνάδελφοι
 Οι προσκλήσεις της Δ.Ε. και της Αντιπροσωπείας καθώς και τα πιο σημαντικά έγγραφα αποστέλλονται σε
όλους τους συναδέλφους.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια του Ευάγγελου Ατζολετάκη, Αρχιτέκτονα
Μηχανικού.

 Συλλυπητήριο ψήφισμα της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ για την απώλεια του Γεωργίου Λασηθιωτάκη, Αγρονόμου –
Τοπογράφου Μηχανικού.

 Επιστολή – ενημέρωση συναδέλφων προκειμένου να εκφράσουν την επιθυμία τους να ενταχθούν σε
κατάλογο που θα αποσταλεί στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου προκειμένου να καλούνται ως δικαστικοί
πραγματογνώμονες.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα «ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΠΟΘΑ» για τις δύο περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Κρήτης (Ηρακλείου –
Λασιθίου). Το ΤΕΕ/ΤΑΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς - μέλη του, που είναι εγγεγραμμένοι στην
Κατηγορία ΙΙΙ του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και διαθέτουν εμπειρία σε θέματα Χωροταξίας και
Πολεοδομίας, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (α.π.1971/8-11-2018)

Κ. Πραγματογνωμοσύνες
 Από τις 31/6/2018 έως 12/11/2018 εκκαθαρίστηκε 1 και παραδόθηκε 1 πραγματογνωμοσύνες.
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

Εσωτερική διανομή:
Μέλη Δ.Ε.
Μέλη Αντιπροσωπείας
Μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου
Σύλλογοι Μηχανικών
Εκπρόσωποι Παρατάξεων
Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
Χρονολογικό Αρχείο
Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
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Μόνιμη Επιτροπή Συγκοινωνιακών Έργων
Δράση περιόδου `Μάρτιος 2018 - Νοέμβριος 2018`

Γενικά
Απόφαση ορισμού επιτροπής


Η με αρ. 704/14-3-2018 απόφαση του τμήματος ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μέλη
1 Φιλοκτήτης ΒΑΡΔΑΚΗΣ
2 Μιχαήλ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ
3 Ευαγγελία ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
4 Καλλιόπη ΚΑΤΕΧΑΚΗ
5 Παναγιώτης ΚΙΡΚΙΝΗΣ
6 Σπυρίδων ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
7 Ανδρέας ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ
8 Μαρία ΣΙΤΗ
9 Ιωάννης ΣΧΙΝΑΣ
10 Εμμανουήλ ΤΖΑΓΚΑΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΜ
98788
ΑΤΜ 88941
ΠΜ 122387
ΠΜ 116403
ΠΜ
63901
ΑΤΜ 69880
ΑΤΜ 87358
ΑΤΜ 132863
ΑΤΜ 52113
ΠΜ
98248

Συντονιστής : Ανδρέας Ροδιτάκης
Αναπλ. Συντονιστής: Εμμανουήλ Τζαγκαρουλάκης
Επιβλέπων ΔΕ : Κωνσταντίνος Μπάκιντας ΑΤΜ

Οδηγίες και κατευθύνσεις
Οι βασικές μας αρχές και οδηγίες είναι αυτές που αναφέρονται στο ψηφισμένο από την
Αντιπροσωπεία `Πρόγραμμα Δράσης` όπως διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των
συναντήσεών μας, και συνοπτικά είναι :
 Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών και Τοπικά Περιφερειακά Σχέδια Μεταφορών
 Επαφή με Δημόσια Διοίκηση με θέμα τις διαδικασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης
στο Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο
 Εκκίνηση πρωτοβουλίας για Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση για την Οδική
Ασφάλεια
 Οδηγία από Δ.Ε. για διοργάνωση εκδηλώσεων για τον ΒΟΑΚ (2/4/2018).
Ακολούθησε νεότερη οδηγία (6/11/2018), για επεξεργασία του θέματος με σκοπό
να συζητηθεί στην Δ.Ε..
 Οδηγία από Δ.Ε. για την εξεταση της Αποφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ σχετικα
με την `Οδική ασφάλεια` (οδηγία 14/5/2018).
 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ στοιχείων που αφορούν τη θεματολογία της Μ.Ε. στη σελίδα
του ΤΕΕ/ΤΑΚ (βάση δεδομένων ενδ. κατάταξη δικτύου, αρμοδιότητες δικτύου
κ.λπ.)

Συνεδριάσεις
19 Μαρτίου 2018
Ορίστηκαν οι οι συντονιστής και αναπληρωτής συντονιστής της Επιτροπής.
17 Μαϊου 2018
Αποφασίσθηκε η δημιουργία τριών ομάδων, με στόχο την καλύτερη κατανομή των
θεμάτων που θα απασχολήσουν την επιτροπή.






Οδική Ασφάλεια : Πιθανοί φορείς που μπορούμε να έρθουμε σε επαφή για
ευαισθητοποίηση, (Μαρία Σίτη, Φιλοκτήτης Βαρδάκης, Ανδρέας Ροδιτάκης, Εύα
Καλογγιανάκη, Καλλιόπη Κατεχάκη)
Εθνικό σχέδιο μεταφορών και ΒΟΑΚ (Μάνος Τζαγκαρουλάκης, Γιάνης Σχινάς)
Διαδικασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης στο Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο
(Πάνος Κιρκίνης, Σπύρος Λαγουδάκης)

6 Ιουνίου 2018
Έγινε πρώτη ανάλυση και επεξεργασία των θεμάτων
14 Ιουνίου 2018
Παρουσίαση σχεδίου δράσης στη Δ.Ε. ΤΕΕ ΤΑΚ από τον συντονιστή.
12 Σεπτεμβρίου 2018
θέμα 1. Οδική Ασφάλεια : Πιθανοί φορείς που μπορούμε να έρθουμε σε επαφή για
ευαισθητοποίηση,
θέμα 2. ΒΟΑΚ : Ενημέρωση σχετικά με επικοινωνία που έγινε με φορείς του Υπουργείου
Υποδομών για την μελέτη του ΒΟΑΚ,
7 Νοεμβρίου 2018
ΒΟΑΚ : Ελήφθη απόφαση για ενημερωτική συνάντηση με στελέχη της αρμόδιας
Διεύθυνσης του ΟΑΚ και συζητήθηκε (εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη) η πιθανότητα
διοργάνωσης ευρύτερης θεσμικής συνάντησης υπό την αιγίδα της Δ.Ε..

Πρόοδος έως τώρα
ΒΟΑΚ
Έγινε μια πρώτη συνάντηση-συζήτηση του θέματος στην επιτροπή, με παρουσία του κ.
Αγαπάκη, όπου τελικά κρίθηκε ότι ήταν πρόωρη η πραγματοποίηση οποιασδήποτε της
εκδήλωσης, καθόσον όλα (την περίοδο εκείνη) ήταν σε κάπως θολό τοπίο.
Προχωρήσαμε στην συλλογή στοιχείων. Συνοπτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα.
 ·
Με συμβάσεις μεταξύ ΟΑΚ και Υ.Υπο.Με. μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες του
ΟΑΚ στο Υπουργείο για την «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και
συντήρηση του τμήματος ΒΟΑΚ Χανιά-Ηράκλειο», που αργότερα επεκτάθηκε ως
τον Άγιο Νικόλαο
 ·
Υπογράφηκαν 4 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συμβούλου μεταξύ της
Δ16 και αναδόχων (Τεχνικός, Χρηματοοικονομικός, Νομικός και Ανάλυσης
Κόστους-Οφέλους)
 ·
Έγιναν επισκέψεις-ενημερώσεις στο νησί, από τον Υπουργό προς φορείς
(στους οποίους δεν κλήθηκε το ΤΕΕ), αναφορικά με τον προγραμματισμό του
Υπουργείου, όπου και παρουσιάσθηκε η απόφαση για τις μεθόδους
δημοπράτησης του τμήματος Χανιά – Άγιος Νικόλαος.
 ·
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες δημοπράτησης για τα τμήματα Χανιά –
Χερσόνησος (163 χλμ με σύμβαση παραχώρησης) και Χερσόνησος – Νεάπολη
(22 χλμ με Σ.Δ.Ι.Τ.)
 ·
Δεσμεύτηκαν τα ποσά για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου που θα
βοηθήσει την Δ16 στην διενέργεια των δύο διαγωνισμών
 ·
Εντός του έτους θα ολοκληρωθεί η δημοπράτηση των κόμβων Αγίας
Πελαγίας και Αχλάδας, καθώς και η βελτίωση του τμήματος Γεωργιούπολη –
Πετρές, ενώ τους πρώτους μήνες του 2019 θα έχουμε και το τμήμα Πέρα Γαλήνοι
– Λινοπεράματα.
 ·
Δεσμεύτηκε ποσό για μελέτη οδικής ασφάλειας στον κόμβο
Κουνουπιδιανών και άλλες 7 περιοχές (54 χλμ)




·
Ιδρύθηκε η ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων και έχει ξεκινήσει η στελέχωσή
της
Στην τελευταία συνεδρίαση αποφασίστηκε η εκ νέου επαφή με τους αρμόδιους
φορείς για να εξετάσουμε την πρόοδο όλων αυτών των προκηρύξεωνδιαγωνισμών και τον σχεδιασμό στα τμήματα Καστελλίου-Χανίων και (κυρίως)
Αγίου Νικολάου - Σητείας.

Οδική ασφάλεια




Έχουμε κάνει συζήτηση σχετικά με την συγκέντρωση στοιχείων για προβληματικά
σημεία του οδικού δικτύου Ηρακλείου - Λασιθίου καθώς και προβληματικές
πρακτικές:
o Υποδομές : Περιφέρεια, Δήμοι, ΟΑΚ
o Τροχαία : Στοιχεία από Αστυνομικές Διευθύνσεις
o ΤΕΙ Κρήτης - Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Σύλλογοι
επαγγελματιών οδηγών, ΕΚΑΒ
Στόχος είναι το ΤΕΕ-ΤΑΚ να αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης από φορείς για τα
προβλήματα - θέματα οδικής ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό προτείναμε στην
Διοικούσα την δημιουργία προφίλ της ΜΕ σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή
ιστοσελίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ με συγκέντρωση σχετικού υλικού, όπου θα
μπορούν επιπλέον να στέλνουν πληροφορίες φορείς - πολίτες, αλλά και να
δημοσιεύουμε κατόπιν συνεννόησης με την ΔΕ του τμήματος υλικό και
ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα.

Εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών
Πραγματοποιήθηκαν δύο τηλεφωνικές επαφές με την ελληνική εταιρεία (ΣΥΣΤΕΜΑ
Μελετητική) που συμμετέχει στο ανάδοχο μελετητικό σχήμα. Το έργο είναι σε εξέλιξη και
δεν μπορούν να προχωρήσουν σε επιμέρους παρουσιάσεις μη οριστικών στοιχείων.
Έγινε επικοινωνία με το Υ.Υπο.Με και ζητήθηκε η διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης
του ΤΕΕ ΤΑΚ και των λοιπών τοπικών φορέων αναφορικά με τον σχεδιασμό και την
πρόοδο του έργου. Δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε παρόμοιες ενέργειες,
αφενός γιατί ακόμη βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας στοιχείων και οριστικοποίησης
των μοντέλων πρόβλεψης και αφετέρου έχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης.
Όλα τα ανακοινώσιμα στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους
www.nationaltransportplan.gr

Κωδικοποίηση νομοθεσίας κυκλοφοριακών συνδέσεων
Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Ηράκλειο 14 Νοεμβρίου 2018

Ο επιμελητής της Μ.Ε.
Ανδρέας Ροδιτάκης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Ο αναπληρωτής επιμελητής της Μ.Ε.
Εμμανουήλ Τζαγκαρουλάκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εισήγηση και Σχέδιο Απόφασης
για το θέμα
''ΜΝΗΜΕΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ''
κατά τη συζήτηση στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 14
Νοεμβρίου 2018.

Με αφορμή θέματα που συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις της Δ. Ε., το τελευταίο διάστημα,
(Πάρκο, έργα στο κέντρο της πόλης, οδικοί άξονες, μνημεία προς παραχώρηση), αλλά και
θέματα επικαιρότητας ( τραγωδίες στη Μάντρα και στο Μάτι), που απασχόλησαν και
απασχολούν καθημερινά όλους εμάς ως μηχανικούς, ως κατοίκους των αστικών κέντρων ,
αλλά και ως μέλη μιας κοινωνίας, αποφασίσαμε να «ανοίξουμε» - ξανά - το θέμα αυτό που
ενυπάρχει σε όλα τα παραπάνω κι αφορά όλους μας, αφού σχετίζεται με τον κοινό για όλους
μας χώρο, -το δημόσιο- και τη κληρονομιά που ανήκει σε όλους μας, τα μνημεία.

Όσον αφορά το δημόσιο χώρο δασικών εκτάσεων, αιγιαλών, τα μνημεία, αρχαιολογικούς
χώρους κλπ., βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μία πραγματικότητα που μας αναγκάζει
σε διαρκή επαγρύπνηση για την τελική τήρηση των εξαιρέσεων που προβλέπονται και την
μη παραχώρησή τους στο "Υπερταμείο".

Όμως, μήπως όλο αυτό είναι η λογική συνέπεια του τρόπου με τον οποίο
αντιμετωπίζεται συνολικά το κοινωνικό αγαθό του δημόσιου χώρου και του
δικαιώματος στην ιστορική μνήμη, με όλες τις συγκρούσεις, αμφισβητήσεις και
διαπραγματεύσεις που αυτή συνεπάγεται;

Ο δημόσιος χώρος είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και την ευημερία μιας κοινωνίας
καθώς αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής συνεύρεσης και διάδρασης, το πεδίο άσκησης
της ιδιότητας του πολίτη, τον τόπο, εν τέλει, της δημοκρατίας ως αστική συνθήκη. Συμβαίνει
δυστυχώς να πρέπει να φτάσουμε σε προφανείς τραγωδίες για να καταλάβουμε ότι η άκρατη
ιδιωτικοποίηση, η καταπάτηση, η έλλειψη σχεδιασμού ή η μη εφαρμογή του, τελικά η
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ανεπάρκεια δημόσιου χώρου ή/και η στέρηση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης
σε αυτόν, εκτός των άλλων καθημερινών συνεπειών, είναι και καταστροφικές σε ακραίες
καταστάσεις.
Ωστόσο, μεγάλη επίσης (αν και μη άμεσα εμφανής) καταστροφή, είναι η καθημερινή
υποβάθμιση, απαξίωση και σταδιακή εξάλειψη του δημόσιου χώρου, κρίσιμου για την
ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων και διεργασιών που συνέχουν και ισορροπούν τη ζωή
στην πόλη.

Ο δημόσιος χώρος δεν προκύπτει αυτονόητα και ανώδυνα ως αποτέλεσμα
«σχεδιασμού» αλλά είναι ένας πολιτικά διεκδικήσιμος χώρος που παράγεται από
σχέσεις εξουσίας (τις οποίες και αναπαράγει) , οι οποίες καθορίζουν το τι συνιστά αυτόν
το χώρο και γενικότερα την κοινωνία.

Για αυτό το λόγο όσοι αναλαμβάνουμε την ευθύνη σχετικά με την παραγωγή του δημόσιου
χώρου της πόλης πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι οι επιλογές και οι διεκδικήσεις μας
δημιουργούν κοινωνικές συνθήκες, (ενσωμάτωση ή αποκλεισμό, εκδημοκρατισμό ή
εκφασισμό, κλπ.).
Οφείλουμε και δικαιούμαστε να προστατεύσουμε και να διεκδικήσουμε τον ουσιαστικά
δημόσιο χαρακτήρα του δημόσιου, ελεύθερου αστικού χώρου.
Πέρα από τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει η καταστρατήγηση του δημόσιου
χώρου για την κοινωνική συνοχή και ισορροπία στην πόλη, η υποβάθμιση και απαξίωση του
δημόσιου χώρου οδηγεί σε πρακτικές που ενέχουν απειλές και κινδύνους σε ποικίλα επίπεδα
και για διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού.

Το γεγονός ότι σε μια χώρα με τόσο ευνοϊκό κλίμα, βρέφη και μικρά παιδιά συνωστίζονται
σε πλαστικοποιημένους παιδότοπους δεν ενέχει μόνο κινδύνους για την υγεία αλλά και για
τις αξίες και τις παραστάσεις που θα καθορίσουν τη μετέπειτα ζωή τους. Το ότι η νεολαία
αναζητά την κοινωνικοποίηση μέσα από την υιοθέτηση των ‘’παγκόσμιων’’ συνηθειών και
προτύπων, έχει επίσης αντίκτυπο στην ψυχοκοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη του
πληθυσμού. Το ότι πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας αποκλείονται από το δημόσιο
χώρο γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο χρηματικό αντίτιμο που τους ζητείται, επίσης
επηρεάζει τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Αλλά και άνθρωποι κάθε ηλικίας, τάξης,
εθνότητας, φύλου και λοιπών κοινωνικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων αποστερούνται
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την τόσο σημαντική επαφή με τη φύση (ακόμα και στο πλαίσιο της πόλης) και την κοινότητα
όταν ο δημόσιος χώρος υποβαθμίζεται ή μειώνεται καθώς μετατρέπεται σε ιδιωτικό.
Γιατί η κοινωνικότητα, η δυνατότητα του κάθε πολίτη να συναντήσει, να αναγνωρίσει, να
συνδιαλλαγεί ή έστω απλά να συνυπάρξει με διαφορετικούς συμπολίτες του, να επεκτείνει τα
κοινωνικά του δίκτυα και τον ορίζοντα αντίληψης της κοινωνίας στην οποία ζει, δεν μπορεί
παρά να λαμβάνει χώρα σε τόπους ελεύθερης και ανοικτής πρόσβασης.

Μιλάμε για την ανάγκη σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού και
δομημένου) πριν να είναι αργά. Πώς όμως να το σεβαστεί ο κάτοικος της πόλης όταν οι
πολιτικές του χώρου αποσκοπούν κυρίως στο ιδιωτικό κέρδος;

Στις μέρες και στα μέρη μας, συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε το δημόσιο χώρο ως εκείνο
που περισσεύει ανάμεσα στις διάφορες ιδιοκτησίες. Αυτός είναι εξάλλου ο τρόπος με τον
οποίο πρακτικά έχει προκύψει ο δημόσιος χώρος στις πόλεις μας.
Και συμβαίνει επίσης η εκτεταμένη καταπάτηση δασών, ακτών και λοιπών χώρων του
φυσικού περιβάλλοντος.
Σε περιοχές ιστορικών κέντρων πόλεων, στους παλαιότερους αστικούς ιστούς ή εντός των
οικισμών, ο δημόσιος χώρος, οι πλατείες, οι δρόμοι, τα λιγοστά πάρκα θεωρούνται ως χώροι
με δυνατότητες ‘αξιοποίησης’, για τη φιλοξενία χρήσεων ιδιωτικών συμφερόντων που, με τη
σειρά τους, θα ενισχύσουν την αλυσίδα της αγοράς και επομένως, σύμφωνα με αυτή τη
λογική, τη συνολικότερη "ανάπτυξη".

Όμως ο ξεπεσμός της πόλης από συλλογικό αγαθό σε εμπόρευμα, η επικράτηση της
ανταλλακτικής αξίας του δημόσιου χώρου σε βάρος της κοινωνικής, μετατρέπει την πόλη σε
τόπο κατανάλωσης, εκφυλίζοντας το δικαίωμα στην αστική ζωή, με την πολυπλοκότητα και
την ποικιλομορφία της, όχι μόνο για όσους αδυνατούν να πληρώσουν το χρηματικό αντίτιμο,
αλλά εν τέλει για όλους. Η αποξένωση του πολίτη από το δημόσιο χώρο και η μετατροπή του
σε πελάτη, του στερεί το δικαίωμα στην πόλη, το δικαίωμα στην κοινωνική συνύπαρξη και
συναναστροφή, και κατ’ επέκταση στην πολιτική συνειδητοποίηση που θα μπορούσε να
οδηγήσει στη διεκδίκηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.

Ο δημόσιος χώρος είναι ο τόπος όπου πρέπει να μαθαίνουμε τι σημαίνει να είσαι
πολίτης και όχι ιδιώτης, όπου συμμετέχουμε ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν
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την πόλη και τη ζωή. Εκεί οι πολίτες συναντιούνται, επικοινωνούν, αναλαμβάνουν
δράση. Συχνά ακούμε τον όρο "ανάπλαση" δημόσιου χώρου ή αστικών περιοχών που
γίνεται κυρίως μέσω της ‘αναβάθμισης’ του υπαίθριου, δημόσιου, αστικού χώρου.
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου κύριος στόχος μια ανάπλασης είναι η αύξηση των
κερδών συγκεκριμένων ιδιωτών καθώς αυξάνεται η αξία των ακινήτων ή των επιχειρήσεων
τους.
Έτσι η ‘ανάπλαση’ (κι αν ακόμα δεν στοχεύει σ' αυτό), καταλήγει μέσο κερδοσκοπίας με
αντικείμενο το δημόσιο χώρο.
(παρενέργειες: εκδίωξη ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων μέσω του ‘εξευγενισμού’,
εξάλειψη κοινωνικής συνοχής, κ.ά.), που κάθε άλλο παρά προωθούν την ευημερία της
κοινωνίας.

Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου δεν μπορεί να αποτελεί μονάχα η πεζοδρόμηση με στόχο
τη δημιουργία μιας πιο θελκτικής και ευχάριστης βόλτας στα μαγαζιά ή η αποκατάσταση
κτιρίων προκειμένου να ενοικιαστούν ή να πωληθούν σε υψηλότερες τιμές. Η αναβάθμιση
του δημόσιου χώρου πρέπει να συμβάλει στην κοινωνική ζωή μέσω της συνεύρεσης και της
συναναστροφής των κατοίκων μιας πόλης όσο και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
ζητημάτων των σύγχρονων αστικών κέντρων (έλλειψη πρασίνου, πυκνή δόμηση, ρύπανση,
κ.α.).
Δεν πρόκειται απλώς και μόνο για γραφειοκρατικά/ τεχνοκρατικά προβλήματα που ένας
ορθολογικός σχεδιασμός μπορεί να επιλύσει. Πρόκειται για μια καινούργια πρόταση ζωής,
για την ενεργοποίηση ενός αιτήματος για μια δίκαιη συνθήκη ενσωμάτωσης ανθρώπων και
ομάδων που παρά τις διαφορές και τους ανταγωνισμούς, μπορούν να μοιράζονται, να
διαπραγματεύονται αλλά και να διαμορφώνουν την πόλη.

Όλοι εμείς, ως πολίτες, μηχανικοί - κάτοικοι και χρήστες αυτής της πόλης θα πρέπει να
διεκδικήσουμε:
-

ενημέρωση για τις μελέτες που εκπονούνται για τη πόλη και το δημόσιο χώρο της,
ώστε να εκφράσουμε άποψη έγκαιρα, να συμβάλουμε στη τελική διαμόρφωση της
πρότασης.

-

άμεση συντήρηση/ αποκατάσταση δημόσιων αστικών χώρων,

πάρκα, πλατείες,

πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πιστοποίηση παιδικών χαρών, κ.α.
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-

μελέτη για την ουσιαστική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου που αφορά ζητήματα
πρόσβασης (πχ. για ΑΜΕΑ) αλλά και απομάκρυνσης οχλήσεων (υπερμεγέθεις
πινακίδες, διαφημίσεις, ταμπέλες), ηχορύπανση, μυρωδιές, κ.α.

Προτάσεις για δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ:
-

Ανάδειξη του θέματος του Δημόσιου χώρου της πόλης και των μνημείων της με:
α. Δελτίο τύπου όπου να αναδεικνύουμε τη σπουδαιότητα του θέματος.
β. Κάλεσμα υποψηφίων δημάρχων ενόψει και των αυτοδιοικητικών εκλογών για
δεσμεύσεις και συγκεκριμένες τοποθετήσεις για το θέμα.

-

Αίτημα για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις μελέτες που εκπονούνται για τη
πόλη και το δημόσιο χώρο της, ώστε

να εκφράζουμε άποψη έγκαιρα και να

συμβάλουμε στη τελική διαμόρφωση της κάθε πρότασης.
-

Επεξεργασία και εμβάθυνση του θέματος εντός του ΤΕΕ/ΤΑΚ (Μ.Ε. "...Δημόσιου
χώρου κ.λ.π." ) και επί πλέον δράσεις όπως: διοργάνωση ημερίδας, work shop,
συνεργασία με άλλους φορείς κ.α.

Η Πολιτεία θα πρέπει:
-

να ολοκληρώσει το εθνικό κτηματολόγιο,

-

να αναρτήσει όλους τους δασικούς χάρτες,

-

να ολοκληρώσει τις χαράξεις αιγιαλού και παραλίας και να διασφαλίσει τον
κοινόχρηστο χαρακτήρα τους,

-

να ολοκληρώσει τις οριοθετήσεις των ρεμάτων και να διασφαλίσει την προστασία
τους,

-

να ολοκληρώσει άμεσα τα ρυμοτομικά σχέδια και τις πολεοδομικές μελέτες των
οικισμών,
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