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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  

 

Τακτική  

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   3
η  

 

(τηλεδιάσκεψη)  
 

Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος  

Της 30
ης

 Νοεμβρίου 2020  

Ημέρα Δευτέρα και Ώρα 18:00 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΛΥΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΠΑΝΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ  
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 
ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, 
ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, 
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 

ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ.  
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ 
ΜΑΞΙΜΟΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 55  

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 49 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 6  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας . 

2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.  
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.  
4. Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για Πολεοδομικό σχεδιασμό 

στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου . 

5. Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για τις αλλαγές στην 
νομοθεσία σχετικά με την έκδοση μελετητικών πτυχίων –
προβλήματα – προτάσεις . 
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---------------------  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ 1ο
 

 

Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ξεκινάμε τη συνεδρίαση μετά 
τη διαπίστωση της απαρτίας. 41 τα παρόντα μέλη και κάποιοι 
οι οποίοι  έχουν δηλώσει ότι λόγω των έκτακτων καταστάσεων 
έχουν απασχολημένο υπολογιστή και θα μπορέσουν να 
μπούνε σε λίγη ώρα. Έτσι κι αλλιώς είναι δυναμική η λογική 
της προσέλευσης - πάντα ήταν στο Τ.Ε.Ε.  – συνεχίζουμε  

εφόσον έχουμε διαπιστωμένη απαρτία συνεχίζουμε τη 
διαδικασία.  

Προχωράμε στο 1ο θέμα της συνεδρίασης. Το 1ο θέμα 
λοιπόν είναι οι ανακοινώσεις του Προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας.  

Σαν πρώτη ανακοίνωση θα θέλαμε να εκφράσουμε κι 
εμείς τα συλλυπητήριά μας για τον θάνατο του συναδέλφου 
του Γιώργου του Ζερβάκη ο οποίος ήτανε, έχει διατελέσει και 
μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.  και αν με 
ενημερώσανε καλά  γιατί  δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο 
από κοντά, ήτανε και στο Προεδρείο της Κεντρικής 
Αντιπροσωπείας. Εκφράζουμε λοιπόν τα συλλυπητήρια στο υς 
οικείους του.  

Συνεχίζουμε με τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί 
στη σημερινή συνεδρίαση. Θα παρακαλούσαμε όλους να 
έχουνε κλειστό το μικρόφωνο.  

Η κυρία Μαράκη  μπήκε.  Να έχουνε κλειστό το…  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Συγγνώμη, καλησπέρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Καλησπέρα Φανή.  
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ΜΑΡΑΚΗ : Με συγχωρείς. Γιάννη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Φανή μιλάμε τώρα, σε λίγο. 
Σε λίγο, αν θες.  
 

ΜΑΡΑΚΗ : Συγγνώμη, η παρουσία μου έχει γραφτεί; Δεν ξέρω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι . 
 

ΜΑΡΑΚΗ : Εντάξει; Okay, βάζω το… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Παρακαλούμε λοιπόν να 
έχετε κλειστό το μικρόφωνο. Για κάθε φορά που θέλετε, κάθε 
φορά που θέλετε να ζητήσετε το λόγο υπάρχει η διαδικασία 
που την είχαμε κάνει και την άλλη φορά. Είτε με το Raise Hand 

από το participants από την μπάρα που έχει κάτω, είτε για 
οποιονδήποτε έχει κάποιο πρόβλημα στέλνει ένα μήνυμα από 
το text που έχει, από το message, που έχει το chat του zoom  

σε κάποιο , είτε σε εμένα είτε στη Μαρία τη Λυδάκη, που 
είμαστε εδώ για να κάνουμε τη διαδικασία. Με το race hands 
θα είναι ίδια  η λογική του όταν υπάρχει ψηφοφορία. Όταν 
ζητάμε λοιπόν σε κάποιο θέμα την θετική ψήφιση θα 
λειτουργείτε πάλι μέσω του Raise Hand.  

Συνεχίζουμε λίγο την περιγραφή της διαδικασίας, π ως 
επιλέχθηκε να γίνει σήμερα.  

Μετά την επιτυχημένη προηγούμενη συνεδρίαση, που 
παρ’ ευχήν ήτανε πάρα πολύ επιτυχημένη, τόσο για τα πολλά 
θέματα όσο και για το πρωτόγνωρο της πρώτης φοράς 
διαδικασίας με τόσα άτομα στο Τ.Ε.Ε., συμφωνήσαμε να γίνει 
πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης η διαδικασία. Αυτή τη φορά βέβαια 
έχουμε λίγο, κάποιους παραπάνω περιορισμούς, την 
προηγούμενη φορά υπήρχε η δυνατότητα, δεν υπήρχε ο 
αποκλεισμός, υπήρχε η δυνατότητα συγκέντρωσης ατόμων σε 
χώρους. Αυτή τη φορά λοιπόν για αυτό το λόγο, το lockdown 
που υπάρχει σε όλη τη χώρα - και για την απαγόρευση 
κυκλοφορίας που γίνεται μετά τις 21:00 - αποφασίσαμε να 
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γίνει μία συνδιάσκεψη με παρουσίες στο Τ.Ε.Ε., μόνο των 
απαραίτητων τεχνικών υπαλλήλων και δύο από τα μέλη του 
Προεδρείου -τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο - ο Γραμματέας 
θα είναι στο σπίτι του και θα κάνει μία όποια  καταγραφή 
μπορεί. Η καταγραφή επίσης γίνεται από τον Μανώλη τον 
Στρατήγη. Μισό λεπτάκι.  

Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλη πάλι δουλειά από την 
υπηρεσία για να γίνει αυτό το πράγμα. Έχουνε κληθεί για το 5ο 

θέμα και συνάδελφοι εκτός από της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε.  και μέλη συλλόγων επαγγελματικών οπότε θα ήθελα να 
είμαστε όλοι και σύντομοι και προσεκτικοί γενικώς στη 
διαδικασία και στις τοποθετήσεις μας.  

Η μια ενημέρωση για το τι επαφές έγιναν  στο να 
φτάσουμε σε αυτή τη συνεδρίαση.  

Το πρώτο ενημερωτικό στάλθηκε προς τους επικεφαλής 
των παρατάξεων στις 26 του Οκτώβρη που τους ανέφερε μια 
πιθανότητα προγραμματισμού το ενδιάμεσο δεκαήμερο του 
Νοέμβρη.  Μετά από αυτό ήρθε, πάνω που ξεκίνησε η 
διαδικασία να οργανωθεί η συνδιάσκεψη, η τηλεδιάσκεψη ήρθε 
η ανακοίνωση του lockdown οπότε αναγκαστήκαμε για λίγες 
ημέρες να δούμε πως θα κυλήσει το πράγμα, πώς θα γίνει η 
όλη λογική από πλευράς νομολογίας, πως θα επιτρέπονται 
κάθε είδους συνάθροιση όπως αυτή. Αναγκαστήκαμε να 
περιμένουμε λίγο οπότε στις 13/11 στείλαμε νέο ενημερωτικό 
προς τους επικεφαλής των παρατάξεων για τον 
προγραμματισμό που τους ενημερώναμε για τις ημέρες που 
σχεδιάζαμε και για να βάλουνε και όποια θέματα θέλανε στην 
Αντιπροσωπεία. Ανταποκριθήκανε δυο παρατάξεις με θέματα. 
Εκτός των τριών βασικών λοιπόν όπως έχετε λάβει την 
πρόσκληση της συνεδρίασης έχουμε δυο ακόμα θέματα για το 
καθένα από τα οποία έχουμε δυο εισηγήσεις και απαντήσαμε 
και καταφατικά σε ένα αίτημα που μας έγινε στις 19/11 για τη 
συμμετοχή συλλόγων στη διαδικασία, τη σημερινή συμμετοχή 
με εκπροσώπων των συλλόγων για το 5 ο θέμα που είναι οι 
αλλαγές, μάλλον είναι  το Π .Δ. 71/19 για τα πτυχία και όχι 
μόνο.  
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Οπότε κάπου εδώ τελειώνει η δικιά μου ενημέρωση. Αν 
θέλει κάποιος από τους δυο συναδέλφους, την Αντιπρόεδρο ή 
το Γραμματέα να τοποθετηθεί για να περάσουμε μετά σε 
τοποθετήσεις επί της ενημέρωσης και των ανακοινώσεων από 
παρατάξεις.  

Η Κα Λυδάκη δεν θέλει, ο κ. Σπανάκης δεν βλέπω να 
θέλει οπότε θα ήθελα…  

 

ΜΕΛΟΣ : Προχωρήστε Γιάννη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει, θα ήθελα λοιπόν για 
μισό, για  ένα λεπτό για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση 
αφήνουμε ανοικτό χρόνο να σηκώσετε χεράκι όσοι θέλουν με 
το Raise Hand όσοι εκπρόσωποι παρατάξεων ή άτομα θέλουνε 
να τοποθετηθούνε επί των ανακοινώσεων του Προεδρείου.  

 Λοιπόν, υπάρχει μια αυτή τη στιγμή πρόθεση για 
τοποθέτηση πάνω στις ανακοινώσεις του Προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας. Ο λόγος στη συναδέλφισσα την Ειρήνη την 
Βρέντζου.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Καλησπέρα. Ακούγομαι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι Ειρήνη, ναι.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ακούγομαι ή να κλείσω την κάμερα αν δεν 
ακούγομαι καλά;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Μια χαρά είναι Κα Βρέντζου, 
μια χαρά.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία.  Κατ’ αρχήν να καλωσορίσω τους 
προσκεκλημένους οι οποίοι είναι οι Πρόεδροι των συλλόγων. 
Ήτανε μια πρόταση που καταθέσαμε εμείς στην 
Αντιπροσωπεία γιατί το θεωρούμε πολύ σημαντικό να 
συμμετέχουνε σε αυτά τα θέματα οι σύλλογοι και όσο γίνεται 
σε όλα τα θέματα αν είναι δυνατόν.  
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 Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι για τον προγραμματισμό 
που ανέφερες Πρόεδρε ότι δεν ήτανε πλήρης η ενημέρωση 
διότι όταν στάλθηκε η πρόταση για το πότε θα γίνει ο 
προγραμματισμός εμείς απαντήσαμε σαν παράταξη ότι γιατί 
γίνεται Δευτέρα, γιατί δεν γίνεται Τετάρτη, δεν πήραμε ποτέ 
απάντηση, λάβαμε μόνο την πρόσκληση. Και οι δυο άλλες 
παρατάξεις απάντησαν  ότι δεν έχουμε πρόβλημα, αρκεί να 
υπάρχει απαρτία. Εάν λοιπόν για εσάς το μόνο πρόβλημα για 
να γίνει η Αντιπροσωπεία είναι να υπάρχει απαρτία χωρίς να 
σας ενδιαφέρει αν μπορεί να συμμετέχει η παράταξη της 
«Α.Μ.Α.Κ.»  και η εκπρόσωπός της που εγώ σήμερα ακύρωσα 
δυο ιατρικά ραντεβού για να έρθω εδώ… 

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ποιος μιλάει ρε παιδιά; Κάποιος μιλάει.  
 

ΜΕΛΟΣ : Μα ρε παιδιά κλείστε τα μικρόφωνα, δεν γίνεται έτσι. 
Προσπαθούμε να ακούσουμε. Συγγνώμη δηλαδή αλλά 
πρέπει….  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ελένη κλείσε το μικρόφωνό 
σου. Μισό λεπτό Ειρήνη να τελειώσουμε γιατί δεν μπορούμε, 
δεν μας δίνει τη δυνατότητα να επέμβουμε στην Κα Μανωλάκη 
αυτή τη στιγμή.   
 

ΜΕΛΟΣ : Την βλέπεις μέσα εσύ, τους συμμετέχοντες;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Τη Μανωλάκη ναι αλλά δεν 
μπορούμε να της κλείσουμε το μικρόφωνο.   
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία, το έκλεισε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ειρήνη συνεχίζεις.  
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, εάν λοιπόν για εσάς είναι για να γίνει μια 
Αντιπροσωπεία είναι το μόνο που ενδιαφέρει και τις δυο 
παρατάξεις είναι να υπάρχει είναι να υπάρχει μόνο η απαρτί α 
και δεν σας ενδιαφέρει το να μπορεί να συμμετέχει η παράταξη 
της «Α.Μ.Α.Κ.»  εγώ πραγματικά και θλίβομαι και αγανάκτησα 
σήμερα. Ακύρωσα δυο ιατρικά ραντεβού για να είμαι σήμερα 
εδώ. Δεν πήρα ποτέ απάντηση για το γιατί γίνεται αυτή την 
ημέρα η Αντιπροσωπεία και πήραμε μόνο την πρόσκληση και 
πράγματι δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε, συνήθως γίνεται 
Τετάρτες. Αν θέλετε να αλλάξουμε ημέρα να μας το πείτε. Και 
δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το χρόνο γιατί έχουμε και 
προσκεκλημένους και πραγματικά είναι κρίμα να αφ ιερώνουμε 
χρόνο σε τέτοια ζητήματα γιατί έχουμε, υποτίθεται ότι έχουμε 
τέλος πάντων κατακτήσει κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες 
στο Τεχνικό Επιμελητήριο και θα έπρεπε να ισχύει αυτό. Αυτό 
μόνο ήθελα να πω σε σχέση με τον προγραμματισμό. Το 
θεωρώ απαράδεκτο  να μην υπάρχει συνεννόηση από πριν για 
τη μέρα έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε.  

 Κατά τα άλλα να ξανακαλωσορίσω τους συλλόγους και 
ελπίζω σε αυτό το σύντομο, στο χρόνο που έχουμε να 
μπορέσουμε όντως να κάνουμε μια εποικοδομητική συζήτηση.   

 Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τη 
συναδέλφισσα τη Βρέντζου.  
 Έχει ζητήσει το λόγο και ο Γιώργος ο Ταβερναράκης. Το 
ίδιο σύντομος συνάδελφε με την προλαλήσασα.   
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι, θα ήθελα να, ναι, σε ευχαριστώ 
Πρόεδρε, θα ήθελα να  καλωσορίσω και εγώ όλους τους 
καλεσμένους, καταρχήν όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας αλλά 
και όλους τους καλεσμένους από τους συλλόγους και όλους 
όσους είναι εδώ για τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε.  
 Αυτό που θέλω Πρόεδρε να ρωτήσω είναι ότι η 
συνεδρίαση θα τελειώσει στις 09:00 υποθέτω μια και υπάρχει 
απαγόρευση της κυκλοφορίας και θα πρέπει να μπορείτε να 



   σελίδα  11           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  
 

φύγετε από το Τεχνικό Επιμελητήριο από εκεί που σημαίνει 
ότι, αν ισχύει, προφανώς ισχύει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει 
ένας συντονισμός στο χρόνο για να  προσπαθήσουμε να 
προλάβουμε όλα τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε, 
ιδιαίτερα τα δυο τα τελευταία και μιας και έχουμε και 
καλεσμένους για το 5ο θέμα οπότε επαφίεται σε εσάς Πρόεδρε 
να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα όσον αφορά το 
συντονισμό και το σύντομο των τοποθετήσεων.  

Σας ευχαριστώ και καλή συνεδρίαση εύχομαι  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Δεν βλέπουμε άλλον να θέλει 
να τοποθετηθεί οπότε επειδή τέθηκε κάποιο θέμα από τη 
συναδέλφισσα τη Βρέντζου εγώ από πλευράς Προεδρείου 
θέλω να πω ότι τα πάντα έγιναν γνωστά στις προθέσεις μας 
από πάρα πολύ νωρίς. Όπως σας είπα η πρώτη ενημέρωση 
έγινε 26/10 ότι σκοπεύουμε τότε ότι κανείς τότε δεν είπε ότι 
έχει κάποιο πρόβλημα για κάποιες ημερομηνίες. Δεν λέω ότι 
γίνανε σωστά τα πράγματα, λέω ότι όλοι βαδίζουμε σε ένα 
καινούργιο μονοπάτι. Έτσι και αλλιώς πια η λογική αυτή την 
περίοδο Δευτέρας και Τετάρτης δεν έχει κάποιο, δεν έχει την 
ίδια σημασία με τη λογική που είχε πριν. Τα μαγαζιά είναι 
κλειστά, οι υπηρεσίες είναι, λειτουργούν με τον τρόπο που 
λειτουργούνε, το απόγευμα έτσι και αλλιώς υπάρχει πρόβλημα 
το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι αν λειτουργούσαν τα 
μαγαζιά με την απασχόληση υπολογιστών στο σπίτι για την 
τηλεκπαίδευση των παιδιών. Πρέπει να τα χωρέσουμε όλα όλοι 
σε έναν συγκεκριμένο χρόνο. Δυστυχώς ήτανε η ιστορία του 
lockdown  παιδιά. Όπως και την προηγούμενη φορά η 
συνεδρίαση έγινε Δευτέρα, η προηγούμενη συνεδρίαση έγινε 
πάλι Δευτέρα και τότε δεν είχε δημιουργηθεί αυτό το 
πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο κανονίσαμε τη συνεδρίαση  

σήμερα. Δεν ήρθε σε γνώση μας λογική άρνησης της 
παράταξης. Ήρθε η αντίρρηση, όχι η αντίρρηση, εκφράσθηκε η 
απορία από την Κα Βρέντζου όντως σε ένα email γιατί Δευτέρα 
αφού Τετάρτες είναι συνηθισμένος χρόνος για τις 
συνεδριάσεις. Δεν είμαστε όμως στην ίδια λογική με πριν. 
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Κατανοητό ότι όταν αλλάξουν τα πράγματα η Τετάρτη είναι πιο 
βολική μέρα από τη Δευτέρα, σαφέστατα είναι πιο βολική 
μέρα. Όταν αλλάξει, όταν ανοίξει η λογική όλων μας μπορούμε 
να κυκλοφορούμε λειτουργεί σε μια κανονικότητα η κοινωνία 
μας. Αυτή τη στιγμή είτε Δευτέρα είτε Τετάρτη είναι το ίδιο 
πράγμα , είτε Πέμπτη είτε Παρασκευή. Οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες έτσι και αλλιώς δουλεύουμε κάθε μέρα από 
αυτές τα απογεύματα, όλοι κλείνουμε ραντεβού κάθε μέρα τα 
απογεύματα, άρα συνεχίζουμε όπως μπορούμε αυτή την 
περίοδο και όπως είπα και η προηγούμενη συνεδρίαση 
Δευτέρα έγινε.  

Να κλείσουμε το θέμα, δεν έχει κάποια αξία να το 
συνεχίσουμε εκτός αν θέλουνε κάτι τα παιδιά από το 
Προεδρείο να πουν κάτι.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Όχι, δεν έχει νόημα, εντάξει.  
 

ΘΕΜΑ 2ο
 

 

Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.  
 

ΘΕΜΑ 3ο
 

 

Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Προχωράμε λοιπόν στο 2ο 

θέμα. Το 2ο θέμα είναι η ενημέρωση και η συζήτηση για τη 
δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής.  
 Να φαντασθώ ότι την εισήγηση θα την κάνει ο Πρόεδρος;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Βεβαίως Πρόεδρε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έχεις το λόγο Μιχάλη. Όσο 
μπορείς και εσύ σύντομα γιατί εισήγηση έχουμε πάρει έτσι και 
αλλιώς γραπτή.  
 



   σελίδα  13           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Θα είμαι όπως πάντα.  
 Σας καλησπερίζω όλους συνάδελφοι. Χαίρομαι που σας 
βλέπω και σας ακούω παρόλο που λυπάμαι που αυτό δεν 
μπορεί να γίνει από κοντά. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, είναι 
οι συνθήκες του ιού, είναι οι συνθήκες του κτηρίου. 
Φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί ότι το κτήριό μας είναι σ ε 
κακή κατάσταση. Ακόμα και οι συνεργάτιδές μας εργάζονται 
από απόσταση από το σπίτι καταβάλλοντας πολύ μεγάλη 
προσπάθεια και αυτές και οι δυο συνάδελφοι που απαρτίζουν 
την ομάδα υποστήριξης του έργου της Διοικούσας.  

Έχουμε κάνει αρκετή εργασία πάνω στο ζήτημα με τρεις 
συναδέλφους που συνέστησαν μια ομάδα εργασίας, τον Κώστα 
τον Φιλίππου, τον Μανώλη τον Καραλάκη και τον Κώστα τον 
Κόττη για την καταγραφή όλων των προβλημάτων του κτηρίου 
και το αίτημα για τις πιο άμεσες επισκευές που είναι 
υπερεπείγουσες για  τη λειτουργία του κτηρίου αλλά και 
αργότερα όλες τις υπόλοιπες επισκευές που θα το 
μετατρέψουν σε ένα κτήριο το οποίο για να είμαστε 
υπερήφανοι.  

Έχετε δει ήδη και το κείμενο το οποίο έστειλα με τα 
bullets τις δράσεις.  

Ήθελα να καλησπερίσω ιδιαιτέρως τους συναδέλφους 
απόψε, τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των συλλόγων 
που είναι μαζί μας για το 5 ο θέμα. Πάντα θέλουμε να είναι μαζί 
μας, να έχουμε τη συνεργασία τους, τις απόψεις τους. Η 
συμμετοχή όλων και περισσότερων μας κάνει πιο δυνατούς και 
βοηθά να βγάζουμε πιο τεκμηριωμένες απόψεις.  
 Το τελευταίο τρίμηνο το ξεκινήσαμε με την έντονη 
δραστηριοποίηση γύρω από το θέμα που και σήμερα είναι 
επίκαιρο για τον «Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας». Θεωρώ ότι κάναμε  μια τεράστια 
προσπάθεια να κινητοποιήσουμε πολλούς εμπλεκόμενους 
φορείς να αντιδράσουν στο κείμενο του Αυγούστου καθώς 
δημιουργούσε πολλά προβλήματα κυρίως σχετικά με την 
απαξίωση των ιδιοκτησιών στις εκτός σχεδίου περιοχές. 
Κάποια από αυτά, κάποια λίγα από αυτά έγιναν αποδε κτά και 
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βελτίωσαν το κείμενο. Όμως θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα 
πολλές ασάφειες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα 
και ίσως και αύριο να καταφέρουμε να στείλουμε μια επιστολή 
με τις παρατηρήσεις μας δεδομένου ότι μαθαίνω ότι θα έχει 
πολύ γρήγορη προώθηση. Ήδη συζητείται στις Επιτροπές της 
Βουλής και ίσως την Πέμπτη να εισαχθεί στη Βουλή. Τα 
περιθώρια λοιπόν είναι πάρα πολύ περιορισμένα για να 
στείλουμε παρατηρήσεις σε ένα κείμενο 178 σελίδων, όμως 
δεσμεύομαι ότι τουλάχιστον για τα άρθρα της εκτός σχεδίο υ 
δόμησης θα υπάρχουν παρατηρήσεις λεπτομερείς. Πιθανότατα 
πιστεύω θα καταφέρουμε να στείλουμε ένα κοινό κείμενο, θα 
το συνυπογράψει και ο Πρόεδρος από τα Χανιά του Τ.Ε.Ε. 
Δυτικής Κρήτης ο Σπύρος ο Σοφιανός με τον οποίο μιλήσαμε 
σήμερα και με τον οποίο είχαμε συνυπογράψει ξανά κείμενο το 
Σεπτέμβριο για το αντίστοιχο θέμα.  

Κάνουμε γενικώς μια τέτοια προσπάθεια να έχουμε 
συμπόρευση με άλλους φορείς και αναφέρω επίσης το θέμα 
του Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης όπου κάναμε κοινή 
προσπάθεια με το, δώσαμε ένα  δελτίο τύπου πριν από δυο 
μήνες περίπου με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και το 
Οικονομικό Επιμελητήριο, όλα τα Επιμελητήρια μαζί διότι 
θεωρούμε ότι προωθείται με το άρθρο του προβαδίσματος των 
Διευθυντών και των Προϊσταμένων να μην ακολουθεί τη 
νομοθεσία και τη νομολογία που υπάρχει σήμερα.  

Πέραν, μετά το κοινό δελτίο τύπου δυστυχώς δεν έγιναν 
ευεργετικές αλλαγές και ψηφίσθηκε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο. Στη συνέχεια συναντηθήκαμε όλοι οι Πρόεδροι μαζί 
με τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. το συνάδελφό μας τ ο 
Μανόλη το Ρουκουνάκη και ενημερώσαμε τη συντονίστρια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το θέμα αυτό θεωρώ, 
μπορώ να πω πιστεύω ότι την πείσαμε για το δίκαιο αίτημά 
μας και συνεχίσαμε αποστέλλοντάς της μια κοινή επιστολή των 
Επιμελητηρίων και πραγματικά ελπίζουμε ότι δεν θα το κάνει 
αποδεκτό καθώς θίγονται τα δίκαια, τα απόλυτα δίκαια 
δικαιώματα των συναδέλφων μας.  
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Άλλα θέματα με στα οποία είχαμε κοινές δράσεις με 
άλλους συλλόγους ήταν το θέμα του Κτηματολογίου και της 
απαραίτητης παράτασης που ζητήσαμε για το θέμα των 
αρχικών εγγραφών τέλος του χρόνου. Τέλος του χρόνου 
έκλεινε η προθεσμία για να γίνει διόρθωση των αρχικών 
εγγραφών στο Κτηματολόγιο που λειτουργεί στον Άγιο 
Νικόλαο, στην Ελούντα και στο Ηράκλειο και δυστυχώς 
υπάρχουν, πάρα, πάρα πολλές ιδιοκτησίες, η πλειοψηφία θα 
έλεγα των ιδιοκτησιών στις εκτός σχεδίου περιοχές έχουν λάθη 
και δεν έχουν διορθωθεί. Είναι μια σύνθετη και ακριβή 
διαδικασία η διόρθωση και θεωρούμε ότι απόλυτα δίκαια 
χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Αναμένεται να δοθεί, παρ όλο 
που λάβαμε μια αρνητική απάντηση στο έγγραφό μας ή τέλος 
πάντων μια απάντηση που αναφέρει ότι ήδη υπήρχαν πολλά 
χρόνια περιθώριο, από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, παρόλα 
αυτά αναμένεται να δοθεί ένας χρόνος παράταση. Θεωρούμε 
ότι δεν είναι αρκετός αλλά στη διάρκεια αυτού του χρόνου θα 
επιδιώξουμε να δοθεί και μεγαλύτερη παράταση.  

Επίσης ένα ζήτημα που, κάποια ζητήματα που κινήσαμε 
προς το κεντρικό Τ.Ε.Ε. είναι το αίτημά μας ώστε να 
τοποθετηθεί για το δίκαιο αίτημά μας να μπαίνουνε οι 
μηχανικοί, να έχουν πρόσβαση οι μηχανικοί στα αρχεία του 
Κτηματολογίου διότι μια απόφαση επέτρεπε μόνο στους 
δικηγόρους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.  

Ο Πρόεδρος ο Γιώργος ο Στασινός έχει επικοινωνήσει με 
το Δικηγορικό και το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και 
ετοιμάζονται για κάποια κοινή ανακοίνωση όπως με ενημέρωσε 
ώστε να κατοχυρωθεί η δίκαιη πρόσβαση των μηχανικών στα 
αρχεία αυτά.  

Επίσης ένα θέμα στο οποίο μερικώς αποτύχαμε ήτανε η 
παράταση της κατηγορίας 5 των αυθαιρέτων την οποία 
ζητήσαμε. Δυστυχώς το Υπουργείο έδειξε άκαμπτη στ άση στο 
θέμα αυτό και έτσι δεν έδωσε παράταση. Δίνει τώρα κάποια 
παράταση στο θέμα της συμπλήρωσης των φακέλων των 
τακτοποιήσεων.  
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Ξέρετε συνάδελφοι είναι πολλές για όλους μας οι 
τακτοποιήσεις που εκκρεμούν. Απαιτείται από όλους μας πολύ 
μεγάλη προσπάθεια για να αρχίσουν να κλείνουν οι φάκελοι 
παρόλο που κάθε μέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι πραγματικά και 
με νέες προθεσμίες και με άλλα θέματα που επιβαρύνουν τον 
καθημερινό μας φόρτο όμως πρέπει να κάνουμε μια 
προσπάθεια να προσπαθήσουμε να κλείσουμε τους φακέλου ς 
αυτούς διότι ακόμα και αν πετύχουμε άλλη μια παράταση η 
πραγματικότητα είναι ότι η διαδικασία οδεύει προς το τέλος 
της.  

Τώρα άλλα θέματα τα οποία έγιναν αυτό το στάδιο ήταν η 
συγκρότηση της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. με νέο Πρόεδρο το Γιάννη τον Ατσαλή, νέο 
Αντιπρόεδρο το Μιχάλη τον Μαυρικάκη, Γραμματέα το Γιώργο 
τον Καροφυλάκη και μέλη τη Μαρία Ρουκουνάκη και Λιλίτ 
Βαρνταζαριάν. Τους ευχόμαστε καλή θητεία και παραγωγικό 
έργο.  

Δυστυχώς ένα νέο το οποίο είναι, δεν είναι ευχάρισ το και 
έπειτα από πολλά τηλεφωνήματα και πολύ προσπάθεια έμαθα 
από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κ. Γουλιδάκη είναι ότι 
δυσκολεύεται πάρα πολύ να διαθέσει χώρο για τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. 
Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διότι το ελάχιστο που 
απαιτείται είναι ένας αξιοπρεπής χώρος για να μπορεί να 
συνεδριάζει η επιτροπή ή να δέχεται κάποιον καλεσμένο. Θα 
το συζητήσουμε στη Διοικούσα να δούμε πώς μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αλλά νομίζω ότι θα γίνει και ακόμ α 
περισσότερη προσπάθεια προς τον Περιφερειάρχη τον κ. 
Αρναουτάκη μήπως κάποια λύση βρεθεί, ίσως και προς το 
Δήμο Αγίου Νικολάου.  

Άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίσαμε αυτό το διάστημα 
είναι το θέμα της μη πληρωμής των εκπροσώπων μας στις 
επιτροπές των διαγωνισμών. Δυστυχώς από κάποιες έτσι 
μεμονωμένες υπηρεσίες γιατί από τις περισσότερες το θέμα 
τακτοποιείται ορθά, από κάποιες μεμονωμένες υπηρεσίες είτε 
έχει γίνει παρανόηση είτε κάτι δεν είχε προωθηθεί σωστά και 
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έτσι δεν πληρώθηκαν οι συνάδελφοι και δεν υπάρχε ι και στη 
συνέχεια η δυνατότητα να πληρωθούν για κάτι που ήδη έχει 
εκτελεστεί. Τουλάχιστον από εδώ και πέρα μας υποσχέθηκαν 
και αναφέρομαι κυρίως στις τεχνικές υπηρεσίες της 
Περιφέρειας (…)  ότι το θέμα θα φροντίσουν να μην 
επαναληφθεί και ότι θα δείξουν την αντίστοιχη επιμέλεια ώστε 
να μην μένουν οι συνάδελφοι απλήρωτοι διότι τους εξηγήσαμε 
ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, ο κόσμος δεν μπορεί να 
διαθέσει τον απαραίτητο χρόνο, είναι και αυτή μια επίπονη 
διαδικασία και πραγματικά είναι πρόβλημα να βρίσκουμε 
εκπροσώπους για τους διαγωνισμούς.  

Στείλαμε και στον Υπουργό Υποδομών τον κ. Καραμανλή 
μια σχετική επιστολή για το πως θα βελτιωθεί το σύστημα των 
εκπροσώπων μας και τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώνονται.  

Άλλα ζητήματα τα οποία έχω να σας αναφέρω έτσι γι α 
αυτό το διάστημα είναι η προσπάθεια που κάναμε για την 
παράταση του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» η οποία τελικώς δόθηκε και 
θεωρώ ότι στην επόμενη Διοικούσα μάλλον πρέπει να το 
ξαναεξετάσουμε μήπως ζητήσουμε και μια νέα παράταση διότι 
ακόμη είμαστε μέσα σε καθεστώς πανδημίας. Δεν είναι εύκολο 
να μπούμε στα σπίτια του κόσμου να κάνουμε ενεργειακά 
πιστοποιητικά, δεν είναι εύκολο να μπούμε στις υπηρεσίες να 
συλλέξουμε τα απαραίτητα στοιχεία και σίγουρα οι 21/12, έτσι 
τρεις, τέσσερις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα δεν είναι η 
καταλληλότερη ημέρα για να ξεκινήσει η διαδικασία. Βέβαια 
από την άλλη ανυπομονούμε να τρέξει ένα πρόγραμμα που θα 
τονώσει την αγορά αλλά πιστεύω ότι μάλλον πρέπει να ζητηθεί 
άλλη μια παράταση πιθανότατα για τέλη Ιανουαρίου.  

Πιθανότατα είδατε και την επιστολή μας σχετικά με το 
αεροδρόμιο του Καστελίου καθώς συνάδελφοι η τοπική 
κοινωνία έχει μείνει έξω από την όποια ενημέρωση και τις 
όποιες εξελίξεις. Πέρα από αυτά που μπορεί να δει κάποιος 
πηγαίνοντας και περπατώντας στο χώρο για την εξέλιξη των 
εργασιών δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τις μελέτες τις 
οποίες περιμένουμε ότι πρέπει να προχωρήσουνε ειδικά για το 
οδικό δίκτυο αλλά όχι μόνο και από ότι μάθαμε όχι επισήμως, 
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αλλά ανεπισήμως το Διοικητικό Συμβούλιο που θα 
διαχειρίζεται το έργο δεν έχει κανένα εκπρόσωπο, κανένα 
εκπρόσωπο της τοπικής κοινωνίας και φυσικά όχι του 
τμήματός μας και δυστυχώς διαμαρτυρηθήκαμε για αυτές τις 
εξελίξεις  που κάτι ένα ακόμα τόσο μεγάλο έργο που εκτελείται 
δίπλα μας εκτελείται για εμάς χωρίς εμάς.  

Η τελευταία μας δράση η οποία ήτανε και μια 
πρωτοποριακή για το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. πρώτη φορά από το site 

του Τμήματος μπορέσατε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη 
μετάδοση της παρουσίασης της μελέτης αξιοποίησης του 
αεροδρομίου «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» με την αμέριστη συμβολή του 
προσωπικού του Τμήματος αλλά και της Ομάδας Εργασίας, 
ειδικά του Μανόλη του Στρατήγη και του Κίμωνα του 
Γερογιαννάκη καταφέραμε να έχουμε στις οθόνες σας την 
παρουσίαση της μελέτης έστω και συνοπτικά όπως έγινε από 
τη μελετητική ομάδα της (…).  Για τη μελέτη αυτή κλείσει η 
διαβούλευση και σήμερα συζητώντας αυτό το θέμα πιστεύω  
ότι αύριο θα μπορούμε να στείλουμε στο Δήμο Ηρακλείου τις 
απόψεις μας.    

Θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση 
ή διευκρίνιση επί των θεμάτων και καλή δύναμη σε όλους μας 
σε όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη δύσκολη 
περίοδο.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο 
της Διοικούσας . 

Για συμπληρωματική τοποθέτηση, συμπληρωματική 
προσοχή, όχι τοποθέτηση επί της εισήγησης  κάποιο άλλο από 
τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Όποιος θέλε ι με το Raise 

Hand συνάδελφοι. Αν πιστεύετε ότι κάτι ξέχασε ο Πρόεδρος να 
αναφέρει.   
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Α, όχι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ισχύει Κα Βρέντζου; Ισχύει ή 
όχι;  
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι , θέλω να τοποθετηθώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι , μετά, μετά Ειρήνη. Αυτό 
έλειπε.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, δεν ζητήθηκε κάποια 
έξτρα τοποθέτηση πάνω στην ενημέρωση της δράσης της 
Διοικούσας, οπότε αρχίζει ο δεύτερος κύκλος που είναι οι 
τοποθετήσεις επί της παρουσίασης του Προέδρου.  

Επειδή η συνάδελφος η  Ειρήνη Βρέντζου είχε σηκώσει 
πριν το χέρι, αν θέλει να ξεκινήσει και στο ενδιάμεσο όποιος 
άλλος θέλει να σηκώσει κι αυτός με το raise hand να 
μπορέσουμε να κάνουμε, να προχωρήσουμε τη διαδικασία λίγο 
γρήγορα.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, ωραία.  Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ.  
Ήταν πολύ αναλυτική η παρουσίαση από τον Πρόεδρο. 

Θα ξεκινήσω με τα θετικά. Ότι αυτό που δεν έχουμε καταφέρει 
στην Αντιπροσωπεία στη Διοικούσα, αλλά έχουμε μία 
συνεργασία σε σχέση με το πως  διοργανώνουμε τις 
Διοικούσες, ερωτούμαστε και πλέον είμαστε σε  μια πολύ καλή 
επαφή σε σχέση με αυτό και θέλω να το πω.  

Επίσης,  έγιναν πάρα πολλά, παρόλο που ήτανε αυτό το 
τελευταίο διάστημα σε μία πολύ κακή συγκυρία. Θέλω να πω 
δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά, ότι κάθε μέρα ακόμα κι αυτό 
που έχουμε τώρα το νομοσχέδιο κα ι όχι μόνο το νομοσχέδιο, 
αλλά τα νομοσχέδια τα οποία είναι άπειρα, μπήκα για να δω το 
χωροταξικό σχεδιασμό και κατατίθενται σωρηδόν τα 
νομοσχέδια, έχουμε και το 4412, η Κυβέρνηση 
εκμεταλλευόμενη αυτή την κατάσταση, θεωρώ ότι προσπαθεί 
να περάσει πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να βρεθούμε σε 
μία πολύ μεγάλη ετοιμότητα σε σχέση με αυτό.  
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Σε σχέση τώρα με τα υπόλοιπα της λειτουργίας, πράγματι 
είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία με τον Πρόεδρο σε σχέση με 
το θέμα του Οργανισμού και το χειρίζεται πολύ καλά και 
θεωρώ ότι θα έχουμε και καλά αποτελέσματα.  

Δεν είχαμε όμως καλή συνεργασία σε σχέση και με την 
Νομαρχιακή, που μάθαμε τελευταία στιγμή ότι γινότανε και 
τελευταία στιγμή άλλαξε ο προγραμματισμός για να είμαστε κι 
εμείς . 

Και επίσης για το Πειθαρχικό θέλω να πω,  γιατί εκτός 
από την Νομαρχιακή, έγινε και η σύνθεση του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, όπου ενώ ήμασταν πρώτη παράταξη δεν 
προταθήκαμε ούτε για Πρόεδρο, ούτε για Αντιπρόεδρο, μαζί με 
τους διορισμένους εκλέχτηκαν από τις άλλες δύο παρατάξεις. 
Υπάρχει δηλαδή μία λογική ότι αθροίζουμε τα αποτελέσματα 
και πάμε. Εμείς τη θεωρούμε λάθος, δεν είναι στη δική μας τη 
λογική, αυτό καταθέτω.  

Θα καταθέσω Πρόεδρε της Αντιπροσωπείας εγγράφως 
την τοποθέτησή μας και θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ 
σύντομη, σεβόμενη την παρουσία  των συναδέλφων που 
έχουμε καλέσει και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. 
Οπότε θα τα πω πολύ γρήγορα.  

Έγινε και στελέχωση των μόνιμων επιτροπών σε αυτή 
την περίοδο . Εμείς προσπαθήσαμε πραγματικά και θέσαμε 
πάρα πολλά ζητήματα από το προηγούμενο διάστημα,  σε 
σχέση με καθημερινότητα και ζητήματα τα οποία θα τα δείτε 
και σήμερα, έχουμε και τα μελετητικά πτυχία αλλά και 
ζητήματα που αφορούν όλα αυτά, τις επιτροπές κ.λπ. και 
θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει στα θέματα και της 
καθημερινότητας των μηχανικών μια παραπάνω προσπάθεια, 
πραγματικά να γίνει μία παραπάνω προσπάθεια από τη 
Διοικούσα σε σχέση και με τις επιτροπές και με την 
καθημερινότητα των μηχανικών που είναι πάρα πολύ 
σημαντική και το έχουμε καταθέσει αυτό . 

Και τέλος - γιατί θα τηρήσω την υπόσχεση να είμα ι πολύ 
σύντομη - θέλω να πω ότι εμείς και φαίνεται και από τα θέματα 
που έχουμε βάλει καθημερινότητας των μηχανικών, ότι είμαστε 
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εδώ, προσπαθούμε να συνθέσουμε, να βοηθήσουμε γιατί 
πράγματι ο κλάδος περνάει πολύ δύσκολα και οφείλουμε να 
κάνουμε το μέγιστο που μπορούμε.  

Σε σχέση μόνο, θα αναφέρω για το κτίριο, για την 
Νομαρχία ότι εμείς είχαμε πάρει παραχώρηση. Μας είχανε 
παραχωρήσει ένα χώρο ο όποιος όμως ήθελε φτιάξιμο. Δεν 
ξέρω γιατί αναίρεσαν αυτή την απόφασή τους. Θα το δούμε 
βέβαια στην Διοικούσα πιο αναλυτικά, να μην αφιερώνουμε 
τώρα το χρόνο Πρόεδρε, απλά το αναφέρω γιατί είναι 
σημαντικό, είχαμε δέσμευση παραχώρησης.  

Λοιπόν, αυτά και ευχαριστώ από εμένα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη 
συνάδελφο που ήταν και μέσα στο χρόνο του πεντάλεπτου του 
βασικού εισηγητή. Υποθέτω ότι θα μου στείλετε το γραπτό το 
αντικείμενο, έτσι;  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι , θα το στείλω τώρα. Ναι, ναι , τώρα επιτόπου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι και θα μπει στα πρακτικά 
κανονικά.  

Λοιπόν, έχουνε ζητήσει το λόγο ακόμα οι συνάδελφοι 
Μπάκιντας και Ταβερναράκης.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Και η Μανουσάκη βλέπω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Η Μανουσάκη δεν μπορεί να 
μιλήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Η Ειρήνη, η Κα Βρέντζου αν 
θέλετε κατεβάστε το χέρι .  

Λοιπόν, ας ξεκινήσει ο Γιώργος ο Ταβερναράκης . 

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Λοιπόν, να καλησπερίσω ξανά εγώ, παρόλο 
που ο Κώστας σήκωσε Πρόεδρε το χέρι πιο μπροστά από 
εμένα αλλά αν δεν έχει, αν θέλει ο Κώστας ας μιλήσει πριν 
από εμένα , δεν με πειράζει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κ. Ταβερναράκη σε εσάς 
είναι ο λόγος, προχωράτε.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Μάλιστα, σας  ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.  
Λοιπόν, καταρχήν να πω άλλη μια φορά ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στα παιδιά του Τεχνικού Επιμελητηρίου που για τη 
διοργάνωση της τηλεδιάσκεψης αυτής, ξέρω ότι είναι ένα 
δύσκολο εγχείρημα, παρόλα αυτά επειδή έχουν όλο αυτό το 
διάστημα, παρά το κλείσιμο ουσιαστικά της χώρας και ολωνών 
μας μέσα στα σπίτια, αλλά και το διάστημα που ήταν ανοιχτά 
πάλι με δύσκολες, σε δύσκολες, μέσα σε πλαίσια δύσκολες 
συνθήκες, σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του κ τιρίου, 
οι συνάδελφοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου, οι υπάλληλοι στο 
Τεχνικό  Επιμελητήριο νομίζω ότι δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό. Αυτό αποδεικνύεται βέβαια και από τη δική μας, από τη 
σημερινή συνεδρίαση αλλά και μία συνεδρίαση που έγινε πριν 
από μερικές μέρες, που αφορούσε το τέταρτο θέμα το οποίο 
έχουμε να συζητήσουμε, που έγινε μία συνάντηση με τους 
μελετητές  από την Αθήνα… (διακοπή ήχου)… τον Αντιδήμαρχο 
τον κ. Καραντινό, σε μία τηλεδιάσκεψη όπου έγινε μια πολύ 
ανοιχτή συζήτηση και διευκρινίστηκαν αρκετά πράγματα και τα 
οποία σήμερα θα σας παραθέσουμε.  

Θέλω να πω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο λειτουργεί, 
υπάρχει, κάνει παρεμβάσεις, νομοσχέδια που όπως 
προανέφεραν και προηγουμένως και ο Πρόεδρος αλλά και η 
Ειρήνη, το οποίο το ένα έρχεται πίσω από το άλλο.  Το Τεχνικό 
Επιμελητήριο είναι εδώ, κάνει παρεμβάσεις κι εμείς ως 
παράταξη έχουμε κατεβάσει αρκετές εισηγήσεις, για αρκετά 
θέματα, για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»  που έγινε πρόσφατα , για το 
νομοσχέδιο για την εκτός σχεδίου δόμηση που είπε και ο 
Πρόεδρος ότι ετοιμάζουμε, θα προσπαθούμε να φτιάξουμε μία 
επιστολή τώρα που κατατίθεται.  

Τέλος, σε κάθε περίπτωση ήμασταν σε εγρήγορση και 
αυτό φάνηκε και από την αντίδρασή μας και το συντονισμό μας 
σε σχέση με τους υπόλοιπους συντρόφους, το Οικονομικό 
Επιμελητήριο αλλά και το Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο, όσον 
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αφορά το προηγούμενο θέμα, το οποίο νομίζω ότι το 
χειριστήκαμε  με αρκετά επαγγελματικό τρόπο, σε μία 
συνάντηση πριν από την Περιφέρεια, που δυστυχώς 
ψηφίστηκε αυτό το οποίο δεν θέλαμε, αλλά στη συνέχεια 
θεωρούμε ότι θα πάει πάρα πολύ καλά μια και μετά τις όποιες 
παρεμβάσεις γίνανε και το δελτίο, το κοινό δελτίο, το οποίο 
δόθηκε στην κεφαλή της Αποκεντρωμένης .  

Δεν θέλω να πω ότι όλα γίνανε καλά, θεωρώ ότι κάνουμε 
πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτόν τον συντονισμό . Είναι άλλο 
το να είσαι δια ζώσης κι άλλο το να μιλάς και να συζητάς και 
να συναντάς ανθρώπους από κοντά. Παρ ’ όλα αυτά 
προσπαθούμε να έχουμε μία πλήρη εικόνα και να σας την 
μεταφέρουμε , με όσα e-mail έρχονται σωρηδόν νομίζω στις 
ενημερώσεις σας, στο e -mail σας. Θεωρώ ότι ε ίμαστε εδώ και 
τα τηλέφωνά μας και όλα τα παιδιά της Διοικούσας και όλοι οι 
συνάδελφοι της Διοικούσας, ώστε να είμαστε δίπλα στους 
συναδέλφους και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές τις οποίες 
ζούμε, περισσότερο από όλα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που 
ζούνε σε  μία δύσκολη κατάσταση και που στην επόμενη 
Διοικούσα θα καταθέσουμε μία επιστολή προς τον Υπουργό, 
προς την Κυβέρνηση, όσον αφορά τα προβλήματα της 
εργασίας των ελεύθερων επαγγελματιών, στην οποία και 
ετοιμάζουμε.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή συνέχεια στη 
συνεδρίαση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον συνάδελφο 
Ταβερναράκη.  

Τον λόγο έχει ο συνάδελφος Μπάκιντας και επειδή έχει 
σηκώσει το χέρι και ο Πρόεδρος της Διοικούσας, Πρόεδρε εσύ 
θα δευτερολογήσεις δεν θα τοποθετηθείς τώρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν, ήθελα απλά να πω Πρόεδρε 
ότι θα ήθελα σε λίγο να δώσεις το λόγο και να καλησπερίσω 
που είναι μαζί μας την υπάλληλο του Δήμου Ηρακλείου την Κα 

Ειρήνη Μανουσάκη  να μας ενημερώσει  για ένα θέμα , το οποίο 
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δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου κα ι απολογούμαι για 
αυτό, σχετικά με τις θεσμικές γραμμές και τον ψηφιακό χάρτη 
του Τ.Ε.Ε., είχε μια προκήρυξη αλλά ας μην κουράσουμε 
τώρα, απλά να μην ξεχαστεί, να δώσουμε σε λίγο το λόγο στην 
Κα Μανουσάκη.  

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα το συζητήσουμε. Ο 
συνάδελφος ο Μπάκιντας το λόγο.  
 

ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ : Μιχάλη, ποιος είναι μέσα; Η γιαγιά; Ποιος άλλος 
είναι μέσα;  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Δεν ξέρω ποιος είναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτός ο Γαλετάκης. 
 Κώστα έχεις το λόγο.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Καλησπέρα συνάδελφοι. Ακούγομαι; Ωραία.  
Θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο 

Πρόεδρος, ότι έχουμε κάνει κινήσεις ως Διοικούσα, τις 
περισσότερες φορές μάλιστα και μετά από δικές μας 
προτάσεις των μελών της «Α.Μ.Α.Κ.», για θέματα που 
αφορούν τους συναδέλφους, την καθημερινότητα  των 
συναδέλφων, επαγγελματικά θέματα και θέματα που 
επηρεάζουν πάρα πολύ το επάγγελμά μας. Όμως και η 
Διοικούσα βεβαίως ανταποκρίθηκε, στείλαμε επιστολές, όπως 
ανέφερε ο Πρόεδρος και για το Κτηματολόγιο και για την 
παράταση της κατηγορίας πέντε και για το  πολεοδομικό 
χωροταξικό νομοσχέδιο και διάφορα.  

Όμως, ας αναρωτηθούμε λίγο το αποτέλεσμα όλων 
αυτών. Η ουσία είναι ότι η αντιμετώπιση που είχαμε ήταν 
αποκαρδιωτική και ουσιαστικά δεν εισακουσθήκαμε πουθενά.  

Καλά, ειδικά αυτό το τελευταίο έγγραφο του Κτηματολογίου - 

για να πω πρώτα από αυτό - είναι απαράδεκτο που αναφέρει 
ότι … (διακοπή ήχου) … για τις αρχικές εγγραφές του 
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Κτηματολογίου κι επομένως μια χαρά στο τέλος του χρόνου να 
λήξει όλο αυτό. Κουβέντα δεν γίνεται για την ταμπακέρα, 
κουβέντα δε γίνεται γ ια το ότι είναι η πλειοψηφία των 
ιδιοκτησιών λάθος, παρά μόνο ότι είχαμε το χρόνο για να το 
διορθώσουμε. Το ότι γνωρίζαμε όλοι ότι το 2026 λήγει αυτό 
και ξαφνικά έφεραν έξι  χρόνια νωρίτερα την προθεσμία, χωρίς 
καμία αιτιολογία, δεν αφορά κανέναν. Θα την πληρώσουν οι 
πολίτες, θα την πληρώσουν οι μηχανικοί, θα τρέχουμε στα 
δικαστήρια για άλλα δέκα χρόνια για να ξεκαθαρίσουμε 
ιδιοκτησιακά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν 
πολύ ευκολότερα. Γενικά , λοιπόν, και στο Κτηματολόγιο τα 
πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν ξέρω αν έφερε  ο Πρόεδρος κάτι 
για ένα χρόνο παράταση. Πράγματι ακούγεται, δεν ξέρω  αν 

αυτός έχει πιο σίγουρη πληροφόρηση, δε γνωρίζω 
λεπτομέρειες .  

Όμως και στα άλλα θέματα όπως για παράδειγμα τα 
αυθαίρετα της κατηγορίας πέντε και εκεί η Κυβέρνηση ήταν 
φοβερά εριστική και θα έλεγα προκλητική απέναντι σε όλους 
τους επαγγελματίες, αλλά και σε όλους τους ιδιώτες, οι οποίοι 
πιθανόν να μην έχουν καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί. Το 
χειρότερο από  όλα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι 
προωθείται άμεσα ρύθμιση για να βγάλει από το αδιέξοδο τις 
τράπεζες, να μπορούν εύκολα οι τράπεζες να μας παίρνουν τα 
σπίτια της κατηγορίας πέντε. Είναι φοβερό. Απαγορεύεται 
λοιπόν η τακτοποίηση για τους ιδιώτες, αλλά οι τράπεζες δεν 
θα έχουν κανένα πρόβλημα, ό ,τι σπίτι θέλουν να 
πλειστηριάσουν θα το κάνουνε κι ας είναι αυθαίρετο της 
κατηγορίας πέντε. Αυτό προωθεί τώρα η Κυβέρνηση, το 
έβγαλαν ήδη στο νομοσχέδιο κι εδώ τώρα θα πρέπει εμείς να 
αντιδράσουμε πλήρως. Για αυτό και δίνω έμφαση σε αυτό. Θα 
πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά, φτάνει πια αυτό το 
γνωρίζουμε κ. Υπουργέ την ευαισθησία σας σε αυτά τα θέματα 
που πολλές φορές μας φέρνετε να βάζουμε στις επιστολές 
μας, ας πούμε πια την αλήθεια.  

Να προσθέσω και το τρίτο μεγάλο θέμα το πολεοδομικό 
και χωροταξικό νομοσχέδιο, όπου βγαίνουν στις τηλεοράσεις 
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οι της Κυβέρνησης, συγγνώμη που αναφέρομαι έτσι, δεν είναι 
ο στόχος μου να κάνω αντιπολίτευση, αλλά μας έχουνε φέρει 
ως εδώ. Όλους τους επαγγελματίες, τους μηχανικούς, μας 
έχουνε φέρει στο αμήν. Βγαίνουν και λένε ψέματα, ξεκάθαρα 
στα μούτρα μας ψέματα και λένε όχι κανένα ακίνητο δε χάνει 
την αρτιότητα του και έχετε και δυο  χρόνια τουλάχιστον συν 
τέσσερα, έξι  και κοροϊδεύουν όλο τον κόσμο. Η αλήθεια ποια 
είναι; Άμεσα υπάρχει ξαφνικός θάνατος για πάρα πολλά 
ακίνητα και τώρα στις διορθώσεις, όχι απλά δεν το έβαλαν 
αυτό - δηλαδή ποιο; - το να παρατείνεται η αρτιότητα και 
οικοδομησιμότητα, για ακίνητα που μέχρι τώρα ήταν 
οικοδομήσιμα, αλλά έχουν διατηρήσει την προχειρότητα και 
την ασάφεια που είχε και στην πρώτη φάση το σχέδιο που είχε 
βγει στη διαβούλευση, φαίνεται ότι μάλλον όλα τα ακίνητα που 
δεν έχουν πρόσωπο σε δρόμο χάνουν την αρτιότητά τους 
άμεσα ή τουλάχιστον τα κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων, 
χωρίς την διετία αυτή, προσέξτε το αυτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κώστα αν γίνεται...  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Και υπάρχει τέτοια προχειρότητα, όπου 
επαναλαμβάνονται διατάξεις μέσα στο ίδιο νομοσχέδιο - δυο  

φορές δηλαδή το ίδιο πράγμα, έτσι πάνω και κάτω - και δεν το 
έχουνε πάρει χαμπάρι, μετά από τόση διαβούλευση κ.λπ .  

Δεν λέω τίποτα άλλο, να κλείσω για να μην καθυστερώ . 

Απλά τονίζω ότι πρέπει να σηκώσουμε αντίδραση σημαντική, 
δυναμική το Τ.Ε.Α./Τ.Α.Κ.  και ας ξεκινήσει αυτό το πράγμα 
από την επόμενη Διοικούσα και να καλέσουμε τους 
συναδέλφους σε αντίδραση. Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία.  

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, σειρά για την, από 
εδώ και πέρα όποιος σηκώσει το, όποιος πατήσει το raise 
hand δεν έχει το λόγο γιατί είχαμε δώσει αρκετό χρόνο.  

Σειρά έχει ο συνάδελφος ο Βάγιας Βάγιας, επειδή είναι 
και εκπρόσωπος παράταξης. Έχεις πέντε  λεπτά συνάδελφε κι 
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επειδή είναι και η πρώτη σου ομιλία εδώ σε αυτή τη, σε μια 
τέτοια διαδικασία.  
 

ΒΑΓΙΑΣ : Καλησπέρα σε όλους .  

Έχει ένα πρόβλημα η κάμερα μου οπότε θα μιλήσω έτσι.  

Εύχομαι όλοι να είμαστε καλά στην υγεία μας γιατί 
πράγματι είναι δύσκολη περίοδος. Ωστόσο και είναι ουσιαστικό 
και για την ευθύνη του Τ.Ε.Ε.  κατά τη γνώμη μου και της 
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ» συνολικότερα, γιατί 
αντιπροσωπεύουμε τον κόσμο των τεχνικών, των 
επαγγελματιών, των μισθωτών εργαζόμενων στον κλάδο, του 
ότι αυτή η δύσκολη κατάσταση στην  οποία έχει περιέλθει λόγω 
και του lockdown, η πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου 
μας δεν είναι, δεν ήταν της μοίρας μας γραφτό και υπάρχουν 
ευθύνες σε αυτό το πράγμα, γιατί σήμερα το ότι δεν υπάρχουν 
δουλειές και έσοδα στους μηχανικούς, αφορά το ότι η 
Κυβέρνηση δεν πήρε - ενώ είχε όλο το χρόνο - μέτρα για 
περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να είναι 
περισσότερα παιδιά, περισσότεροι καθηγητές στα σχολεία και 
να μην είναι, να είναι αραιά, για την ενίσχυση του Ε .Σ .Υ., για 
το ότι δεν υπήρχε ένας μακρόπνοος σχεδιασμός που θα έλεγε 
σχεδιασμένα ότι θα κάνουμε επίταξη πραγματική του ιδιωτικού 
τομέα εν πάση περιπτώσει  που θα επέτρεπε να μη γίνουν 
lockdown, αλλά να υπάρχει μία διαχείριση της εξάπλωσης του 
ιού, με ένα σύστημα υγείας το οποίο θα μπορούσε ή με τι ς 
30.000 προσλήψεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Άρα αυτά 
πληρώνουμε τώρα κι επειδή δεν έχουμε ξεμπερδέψει, νομίζω - 

ειπώθηκε κιόλας - ότι δεν μπορούμε να λέμε ευχολόγια κ.λπ.. 
Άμα θέλουμε να λέμε για την υπεράσπιση των εργαζομένων 
του κλάδου, σημαίνει ότ ι και διεκδίκηση αλλά και συγκεκριμένα 
μέτρα και τώρα ανακούφισης. Ένα κατά τη γνώμη μας είναι 
αυτό.  

Ένα δεύτερο που αφορά τη δράση συνολικά των Τ.Ε.Ε. , 
γενικά τη γνωρίζετε την αντίληψη της «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ» 

πιστεύω, θα την πω και εδώ πιο συγκεκριμένα, αλλά εν πάση 
περιπτώσει  επειδή αφορά το πώς προχώρησε μέχρι στιγμής 
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και η Διοικούσα που ειπώθηκε κ.λπ., κατά τη γνώμη μας το 
Τ.Ε.Ε.  αν θέλουμε να λέμε ότι ο μηχανικός προσφέρει στην 
κοινωνία και στο καλό της και στην πλειοψηφία του λαού, δεν 
μπορεί να είναι  σύμβουλος  της Πολιτείας, όταν η Πολιτεία 
προσανατολίζεται στο τι τεχνικά έργα θα γίνουν και πώς και τι 
μέτρα θα πάρει για την αύξηση των κερδών και χτυπώντας 
ταυτόχρονα τους εργαζόμενους.  

Και να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο γιατί αυτό που 
μπορεί να φαίνεται γενικό και ότι πάντα αυτό λέμε. Η επιστήμη 
και η τεχνολογία δεν είναι γενικά ουδέτερη, όπως και να την 
αξιοποίησης είναι το ίδιο ωφελημένοι όλοι. Παράδειγμα 
συζητάμε για το αεροδρόμιο ας πούμε, που θα πω και μετά μια 
γνώμη, αλλά αν πούμε για το τι τεχνικά έργα χρειάζεται η 
Κρήτη, θα μπει ποτέ στην κουβέντα η ανάγκη για μεγάλης 
κλίμακας, απ’ άκρη σ’ άκρη και εδώ πιο συγκεκριμένα  τα (…)  
για Δυτική Κρήτη, αλλά εδώ αντιπλημμυρικών έργων, 
συνδυασμένο και με εγγειοβελτιωτικά, που θα επωφεληθούν 
από αυτό και  οι αγρότες, ώστε να γλιτώνουμε καταστροφές και 
συμφορές ; Όπως πρόσφατα, τώρα γνωρίζετε όλοι τι έγινε με 
τις πλημμύρες, όπως τα έχουμε ξαναζήσει και στα Χανιά και 
στις Μοίρες, τα προηγούμενα χρόνια και με θανάτους, 
καταστρέφονται. Ο μηχανικός αν δεν πάρει τέτοια θέση, τι 
θέση θα πάρει; Δηλαδή να μας νοιάζει μόνο, δεν υποτιμώ 
καθόλου, χρειάζεται, έχει συζήτηση πολλή για το αεροδρόμιο  

αλλά δεν πρέπει να θέτουμε την υπηρεσία της επιστήμης μας 
σε αυτό; Στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων που η Πολιτεία 
δεν το κοιτάει γιατί υπάρχουν οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, γνωστές σε όλους που λένε να γίνονται τεχνικά έργα 
εκεί που συμφέρει, σε σχέση με το κόστος - όφελος και 
προφανώς αυτά δεν συμφέρουν. Και έχουν αφεθεί άνθρωποι 
στην τύχη τους από την Πολιτεία . Οπότε κατά τη γνώμη μου ας 
το βάζαμε σε μία τροχιά να συζητήσουμε. Κατά τη γνώμη μας 
αυτό θα ήταν μία πίεση προς την Πολιτεία, να φτιάξει ένα 
σχέδιο που θα υπηρετεί λαϊκές ανάγκες σε αυτή τη φάση.  

Δεν ξέρω αν είμαι εντός χρόνου, να μην πω παραπάνω. 
Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : …(πρόβλημα ήχου)… 
Έκλεισε οπότε προχωράμε.  

Επειδή ήδη όμως έχουμε καθυστερήσει κι υπάρχει μια 
ακόμα τοποθέτηση πριν τον Πρόεδρο  ο Αντώνης ο 
Μαυρογιάννης να ξεκινήσει, αλλά Αντώνη σε παρακαλώ 
αυστηρά τρία λεπτά. Έτσι;  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Λοιπόν, δε θα πω πολλά πράγματα.  
… (πρόβλημα ήχου)… μπορώ να πω τώρα έτσι για να 

σταματήσουμε να αυταρεσκόμαστε ότι έχουμε μια τέλεια 
περίοδο όσον αφορά Διοικούσα, το ένα το άλλο  έχουμε ένα 
πρόβλημα . Αυτή τη στιγμή ζούμε καθημερινά σαν μηχανικοί 
από  την Πολιτεία. Έχουμε μία Πολιτεία η οποία ουσιαστικά μας 
έχει βάλει και το επάγγελμα, … (πρόβλημα ήχου)… πάρα πολύ 
απλά να θυμηθεί την τελευταία απειλή που δεν ειπώθηκε - 

έτσι; - μέσα από το site του ΥΠΕΚΑ αν δεν αναρτηθούν σχέδια 
θα μας κάνει τι ο Υπουργός.  

Πέρα απ’ αυτό  να δούμε τώρα σήμερα, πάει να ψηφιστεί 
ένα νομοσχέδιο το οποίο για την εκτός σχεδίου 
τοποθετήθηκαν, θα κλάψουν μάνες και πολλοί τα οικόπεδά 
τους, θα το δούμε στο μέλλον. Θα δούμε όμως και τι συμβαίνει 
μέσα στον Ν .Ο.Κ., τερατουργήματα έχουν γίνει  μέσα στον 
Ν.Ο.Κ. Έχει κάνει μία , τεράστιες αλλαγές στον Ν .Ο .Κ., χωρίς 
καμία συζήτηση  - έτσι; - με τον τεχνικό κόσμο και ουσιαστικά 
έστρεψαν τη συζήτηση μόνο στην εκτός σχεδίου. Θα δούμε 
μελλοντικά πραγματικά το τι συμβαίνει μέσα σ ε αυτό το 
νομοσχέδιο που πάει να ψηφιστεί σήμερα. Δεν πήραμε 
ουσιαστικά θέση σε αυτό.  

Η Διοικούσα θα έπρεπε ίσως και εγώ είμαι στη Διοικούσα 
και κακώς , έτσι γίνανε οι καταστροφές οτιδήποτε στην 
Χερσόνησο, είμαστε έξω, απών από αυτό το θέμα , δεν είμαστε 
μέσα.  

Σήμερα βλέπετε ότι δεν μπόρεσε η Πολιτεία - και δεν 
είπαμε κουβέντα - να στήσει της πολεοδομίας - έτσι; - ενώ τις 
έχει εντελώς υποβαθμίσει χωρίς στελέχωση, χωρίς τίποτα, 
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έδειξε η ανικανότητα πλέον των κυβερνόντων να μπορέσουν 
πλέον να λειτουργήσουν τις πολεοδομίες στους Δήμους. Πάλι 
δεν είπαμε κουβέντα . 

Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα ας 
πούμε και ίσως θα έλεγα ας πούμε στους  ειδικούς αυτούς που 
σήμερα είναι στα πράγματα να ασχολούνται λιγότερο πώς θα 
εντοπίσουν το πρόγραμμά τους, μοίρασμα θέσεων, 
πραγματογνωμοσύνη κ.λπ.  και περισσότερο πώς μπορούμε να 
παρέμβουμε για τα θέματα των μηχανικών.  

Στην πορεία θα πούμε κι άλλα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε, πραγματικά 
σύντομος ο Αντώνης.  

Θεωρητικά τώρα πρέπει να απαντήσει, να 
δευτερολογήσει ο Πρόεδρος της Διοικούσας, ο Μιχάλης ο 
Χωραφάς . Όμως θα ήθελα να μου πει για ποιον λόγο ή αν 
μπαίνει σε αυτό το θέμα, το δεύτερο θέμα, δηλαδή  την 
ενημέρωση της Διοικούσας η ενημέρωση που θέλεις να μας 
κάνει Μιχάλη η Κα Μανουσάκη. Αν μπαίνει τώρα να γίνει πριν 
από τη δική σου δευτερολογία.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Δεν σχετίζεται ιδιαίτερα με τη 
δράση της Διοικούσας αλλά εγώ θα έλεγα να μπει. Να μπει 
τώρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μιχάλη, να κλείσει το θέμα 
της Διοικούσας και μετά θα ρωτήσω το Σώμα και φαντάζομαι 
ότι θα της δώσουν όλοι  την άδεια να συζητήσει, αλλά ας 
κλείσει το θέμα αφού το έχουμε ξεκινήσει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ωραία.  
Κατ’ αρχήν θα ήθελα , παράλειψή μου που δεν είπα, ότι 

έχω μεγάλη υποστήριξη από όλα τα μέλη της Διοικούσας . Έχω 
πει και σε παλαιότερες τοποθετήσεις μου ότι πιστεύω ότι σε 
αυτή τη θητεία υπάρχει μία πάρα πολύ έμπειρη Διοικούσα 
Επιτροπή. Δηλαδή όλα τα μέλη διακρίνονται στο χώρο τους - 
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εκεί που εξειδικεύεται ο καθένας - έχουνε μεγάλη εμπειρία και 
γνώση και αυτό βοηθά τον Πρόεδρο που προφανώς δεν 
μπορεί να είναι παντογνώστης, να έχει, να καταθέτει σωστές 
απόψεις για όλα τα ζητήματα.  

Από την άλλη βέβαια δεν μπορώ να μη σχολιάσω το ότι 
με στεναχωρεί το τελευταίο σχόλιο του φίλου, του Αντώνη του 
Μαυρογιάννη, με τον οποίο κατά τα άλλα έχουμε άριστη  

συνεργασία, για το με τι ασχολείται η Διοικούσα. Νομίζω όλοι 
είπαν με τι ασχολείται η Διοικούσα, όλοι βλέπουν με τι 
ασχολείται η Διοικούσα και μακάρι να ήταν άλλες οι συνθήκες 
για να μπορούσαμε να παράξουμε και ακόμα μεγαλύτερο 
αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι  είμαστε παρόντες σε όλα τα 
θέματα, τα βάζουμε στη διάσταση στην οποία μπορούμε να 
είμαστε χρήσιμοι, διότι okay, το να φωνάζεις είμαι αντίθετος σε 
όλα μπορεί πράγματι να είσαι αντίθετος σε όλα. Θα βελτιώσεις 
τη ζωή του μηχανικού με το να φωνάζεις ότι  είμαι  αντίθετος σε 
όλα; Εμείς προσπαθούμε πάντα με τις παρεμβάσεις μας, να 
κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό για να βελτιωθεί 
η καθημερινότητα του μηχανικού. Σε κάποια θέματα το 
πετυχαίνουμε, σε κάποια δεν το πετυχαίνουμε. Η αλήθεια 
είναι, όπως είπε και ο Κώστας ο Μπάκιντας, ότι το κεντρικό 
Κράτος δεν ακούει ιδιαίτερα. Δεν άκουγε και πριν, δεν άκουγε 
και πιο πριν.  

Θα συνεχίσω όμως προσωπικά να κάνω έντονη 
προσπάθεια και τώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με 
κάλεσε ο Διευθυντής του Γραφείου του Χατζηδάκη, του 
Υπουργού Ενέργειας, μήπως και καταφέρουμε να έχουμε μία 
συνομιλία και με τον Ευθύμη τον Μπακογιάννη, τον Γενικό 
Γραμματέα, να δούμε αν έστω τελευταία στιγμή αλλάξουμε 
κάποια πράγματα. Αύριο όμως όπως σας είπα, θέλω 
οπωσδήποτε να καταφέρουμε να στείλουμε μία επιστολή για το 
ζήτημα αυτό.  

Τώρα το, στα περισσότερα από αυτά που ειπώθηκαν 
νομίζω ότι συμφωνούμε. Αυτό που είπε ο Κώστας για την 
κατηγορία 5 κι ότι προκλητικά γίνεται για τις τράπεζες, 
προφανώς συμφωνούμε. Είναι  (…), δεν υπάρχουν λόγια για  να 
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χαρακτηρίσεις κάτι τέτοιο. Να αφήνεις τον κόσμο απέξω και να 
βάζεις τις τράπεζες  και μία περίεργη επίσης διάταξη για τους 
κληρονόμους. Δηλαδή αν κάποιος πεθάνει να μπορεί μετά ο 
κληρονόμος να τακτοποιήσει, πραγματικά πρωτότυπη η 
διάταξη αυτή. Τι να πω;  Υπάρχει ευρηματικότητα σε κάποια 
θέματα από τα στελέχη του Υπουργείου.  

Τώρα όσον αφορά αυτά που είπε ο συνάδερφος ο Βάγιας  

θέλω να πω ότι εμείς με κάθε τρόπο το ρόλο του τεχνικού 
συμβούλου σε εισαγωγικά θα τον εκμεταλλευόμαστε. Μπορεί 
να λέει ότι δεν πρέπει να είμαστε τεχνικοί σύμβουλοι από τη 
στιγμή που βαδίζουν σε έναν άλλο δρόμο, εμείς θα τον 
εκμεταλλευόμαστε για να προάγουμε τις θέσεις μας, για να 
ακούγονται οι  θέσεις μας, για να μπορούμε να επηρεάσουμε αν 
όχι αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ίσως αυτούς που 
μπορούν να επηρεάσουν αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις 
και από εκεί και τέλος πάντων αυτός είναι ο ρόλος μας. Μέσα 
από το ρόλο αυτό να εξαντλήσουμε τα περιθώρια για να 
έχουμε μία καλύτερη καθημερινότητα και φυσικά θα με βρει 
απόλυτα σύμφωνο στο να καταθέσουμε μία πρόταση που να 
διεκδικεί μεγάλης κλίμακας αντιπλημμυρικά έργα, 
αντιπλημμυρικά και όχι μόνο. Πολλά, πολλά είναι τα έργα που 
χρειάζεται η Κρήτη είτε οδικά, είτε διαχείρισης υδάτινου 
δυναμικού.  

Με τον Αντώνη θα συμφωνήσω στα θέματα των 
προβλημάτων που υπάρχουν στο νομοσχέδιο. Πραγματικά 
όμως τι να προλάβεις μέσα σε λίγες μέρες από τις 178 
σελίδες ; Δεν υπάρχει ο χρόνος όσο εξειδικευμένος και να 
είσαι, που πιστέψτε με εγώ και ειδικά ο Αντώνης ο 
Μαυρογιάννης είμαστε πολύ εξειδικευμένοι στα αντ ικείμενα 
πραγματεύεται αυτό το νομοσχέδιο, όμως τι να 
πρωτοπρολάβεις και σε τι να πρωτοκαταθέσεις απόψεις ;  

Είναι πραγματικά δύσκολο, δύσκολος ο ρόλος μας γι α 

αυτό ζητώ από όλους σας να έχετε συμμετοχή, όχι μόνο εννοώ 
στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας, αλλά με τα κείμενά 
σας ή έστω προφορικά με κάποιες απόψεις να βοηθάτε στο 
έργο μας, μέσα στην πληθώρα των νομοσχεδίων που 
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κατατίθεται και πρέπει να είμαστε και έγκυροι αλλά και 
γρήγοροι και άμεσοι.  

Παρακαλώ Πρόεδρε αν κάτι ξέχασα , να μου 
υπενθυμίσεις.  

Να τονίσω σε όλους ότι εργάζομαι πολύ σκληρά και 
μεθοδικά για τον κοινό στόχο, χωρίς να με ενδιαφέρει 
οτιδήποτε άλλο πέρα από την ύπαρξη τεκμηριωμένου λόγου 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.  να βγάζουμε κείμενα για τα οποία όλοι να 
είμαστε σύμφωνοι και υπερήφανοι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο 
της Διοικούσας.  
 Έτσι και αλλιώς Πρόεδρε εσύ ξέρεις τι έπρεπε να 
απαντήσεις. Δευτερολογία σου ήτανε, δεν μπορώ να σου 
υποδείξω αν ξέχασες κάτι ή όχι.  
 Πάμε τώρα, συνεχίζουμε.  
 Τέθηκε θέμα από τον Πρόεδρο το συνάδελφο τον 
Χωραφά για μια εμβόλιμη τοποθέτηση της Κας Μανουσάκη για 
κάποιο ειδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Για να 
μπορέσουμε να το κάνουμε και τυπικά που πιστεύω ότι μετά 
τη σύμφωνη γνώμη που πήρα από τους επικεφαλής των 
παρατάξεων στο messenger εκτός από τον κ. Βάγια ο οποίος 
φαντάζομαι ότι δεν το είδε για να το προχωρήσουμε εφόσον 
είναι εμβόλιμο απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Σώματος. Να 
θεωρήσω ότι την έχουμε την ομόφωνη απόφαση για να πει 
κανείς μετά ότι δρούμε αντικαταστατικά. Δεν σας αφήνω και 
πολύ περιθώριο να σηκώσετε το χεράκι οπότε ας ξεκινήσει η 
Ειρήνη η Μανουσάκη να κάνει την τοποθέτηση την οποία 
θέλει.  
 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ :  Καλησπέρα σε όλους.  
 Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη επειδή ακριβώς 
είναι εμβόλιμη. Στο πλαίσιο, θα πάρω την πρόταση από το ν 
Πρόεδρο, που είπε προηγουμένως ότι για την ενημέρωση καλό 
είναι να συμβάλλουμε όλοι. Ένα καλό νέο κατ’ αρχήν θα το 
ονομάσω το ότι ενημερωθήκαμε τυχαία ότι το πολεοδομικό 
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συγκρότημα Ηρακλείου συμπεριλαμβάνεται στα πέντε 
πολεοδομικά συγκροτήματα που αφορά ο Διεθνής Ανοικτός 
Διαγωνισμός του Τ.Ε.Ε. ύψους 45.000.000 και αφορά, σας το 
διαβάζω από το τεύχος «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και 
υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου 
Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών» . Ο 
διαγωνισμός τρέχει τώρα. Συγκεκριμένα μεθαύριο ανοίγει, 
ανοίγουν οι προσφορές. Είναι φορέας υλοποίησης, κύριος του 
έργου, φορέας λειτουργίας του έργου και παρακολούθηση του 
έργου το Τ.Ε.Ε. και φορέας χρηματοδότησης το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών. Το καλό νέο λοιπόν είναι ότι το 
Ηράκλειο συμπεριλαμβάνεται πιλοτικά στους πρώτους, στα 
πρώτα πέντε πολεοδομικά συγκροτήματα που επελέγησαν για 
να υλοποιηθεί αυτός ο διαγωνισμός.  

H απορία μου είναι το ότι σε τι επίπεδο επίσημης 
ενημέρωσης συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τόσο μεταξύ το υ 
Τ.Ε.Ε. και των υπηρεσιών που θα κληθούνε να λάβουνε μέρος 
στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος αλλά και τόσο μεταξύ 
του κεντρικού Τ.Ε.Ε. και των περιφερειακών τμημάτων που 
αγνοούν αυτό το νέο που κατά την ταπεινή μου άποψη δεν 
είναι και τόσο μικρό ούτε οικονομικά ούτε σε σημασία ούτε σε 
όγκο για την επιτυχία του οποίου μάλιστα υπάρχουνε πολλές 
προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει ταυτόχρονα να πληρούνται. 
Μια βασική προϋπόθεση είναι ότι ποιους αφορά το έργο, σε 
ποιους απευθύνεται και ποιοι θα το λειτουργήσουν και αν 
αυτοί θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη και πιο επίσημη 
ενημέρωση στο πλαίσιο του σχεδιασμού του, στη διάρκεια του 
σχεδιασμού του, στην προετοιμασία του, στο ζητούμενό του, 
στον απολογισμό του πόσο καλά λειτούργησε το προηγούμενο 
του Τ.Ε.Ε. και στο τι θα έπρεπε να προσέξουμε ενδεχομένως. 
Οι απορίες μου είναι αυτές.  Για αυτό ζήτησα να κάνω την 
ενημέρωση. Δεν ξέρω πόσοι από τους 56 συμμετέχοντες το 
γνωρίζουν αυτό. Εμείς στην πολεοδομία το μάθαμε τυχαία και 
μου προξένησε εντύπωση αυτό. Ήθελα να το μοιραστώ  μαζί 
σας.  
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Να μην σας κουράσω άλλο εκτός και αν υπάρχει κάποια 
ερώτηση αν χρειάζεται κάτι να σχολιασθεί. Ευχαριστώ πολύ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε την Ειρήνη.  
 Θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση; Γιατί δεν 
πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να τοποθετηθούμε πάνω στο θέμα 
και ούτε πιστεύω ότι η Κα Μανουσάκη μπορεί να δώσει 
πραγματικές απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία γεννηθήκανε 
αυτή τη στιγμή σε όλους μας κυρίως για τη σχέση του Τ.Ε.Ε. 
με τα περιφερειακά του τμήματα. Αλλά θέλει κάποιος να κάνει 
καμιά ερώτηση;  
 Συνάδελφε Χωραφά ξεκίνα.  
 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ :  Μια μικρή συμπλήρωση Πρόεδρε.  
 Η διακήρυξη είναι στην ιστοσελίδα, για όποιον 
ενδιαφέρεται για το υλικό εννοώ να ενημερωθεί, είναι στην 
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. στην ενότητα «Διακηρύξεις -Οικονομικά».  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Καλά, εντάξει Ειρήνη.  
 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ :  Αν θέλετε μπορώ να στείλω το l ink για την 
ενημέρωση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.  
 Μιχάλη ξεκίνα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εγώ να μας πει η Ειρήνη αν είναι 
για όλη την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Αυτό ήθελα 
να ρωτήσω.  
 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ :  Αναφέρεται ως πολεοδομικό συγκρότημα. Είναι 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Τρίκαλα. 
Αναφέρεται ως πολεοδομικό συγκρότημα και φαντάζομαι ότι 
σχετίζεται με τη χωρική αρμοδιότητα των κατά τόπους 
πολεοδομιών. Αυτό το υποθέτω. Λεπτομερώς το κείμενο δεν 
το έχω διαβάσει γιατί είναι 250 σελίδες. Εγώ προσπάθησα να 
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εστιάσω σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που με ενδιέφεραν 
και μάλιστα με ενδιέφεραν ως φυσικό αντικείμενο για να 
εξετάσω τυχόν επικάλυψη με άλλο χρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα που θέλουμε να υποβάλλουμε αίτημα συμμετοχής. 
Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα. Αυτό που 
κοίταξα αναφέρεται πολεοδομικό συγκρότημα.  Και μάλιστα έχει 
και ένα χάρτη, ένα χάρτη με κόκκινη γραμμή πολύ μικρό χωρίς 
περιγραφή.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Δεν έχει αξία Ειρήνη αυτό, 
ναι.  
 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ :  Που έχει κάποια περιγράμματα. Αυτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και ο συνάδελφος ο 
Ταβερναράκης και κλείνουμε. Γιώργο μόνο αν θέλεις κάποια 
ερώτηση αν έχεις επιπλέον ενημέρωση από την Κα Μανου σάκη  

μόνο.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι, να πω επειδή έτυχε να πέσει και εμένα 
στην αντίληψή μου κοιτάζοντας την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και 
μάλιστα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το μεγάλο 
ποσό των 45, 40 κάτι είπαμε εκατομμύρια, πόσο ήτανε, και 
έτσι μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν είδα ότι αφορά και το 
Ηράκλειο. Διαβάζοντάς το για κάμποση ώρα, ξεφυλλίζοντάς το 
διαγώνια, όχι για να σας μεταφέρω πληροφόρηση, σίγουρα 
χρειάζεται χρόνο να το δούμε Ειρήνη. Αυτό που έχω να σου 
πω Ειρήνη είναι ότι τουλάχιστον από αυτό που είδα εγώ είναι 
ότι φτιάχνεται ένα σύστημα το οποίο πραγματικά φαίνεται 
πάρα πολύ ονειρικό θα το έλεγα, δηλαδή ότι φτάνει σε ένα 
σημείο, καταρχήν οι χρήστες που είπες φαίνεται ότι θα είναι 
χρήστες οι ίδιοι οι μηχανικοί. Έτσι; Δεν θα είναι κάποιοι άλλοι. 
Οι μηχανικοί με τους κωδικούς τους, αυτό τουλάχιστον λέει 
μέσα ότι θα είναι και μάλιστα θα έχουν πρόσβαση μέσω του 
Τ.Ε.Ε., του MyTEE αλλά ουσιαστικά φτιάχνεται ένα σύστημα 
με όλα τα υπερκείμενα και υποκείμενα φτάνοντας μέχρι και την 
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οικοδομική άδεια και τα  σχέδια της οικοδομικής άδειας ή τέλος 
πάντων κάποια από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας γιατί 
μιλάει για 800 νομίζω, περίπου 800 άδειες, 800 σκαναρίσματα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνάδελφε δεν έχει αξία γιατί 
δεν το συζητάμε. Έτσι;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Αλλά τέλος πάντων επειδή δεν έχει νόημα 
να το συζητάμε τώρα θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το 
αφήνουμε να το δούμε πως θα είναι η εξέλιξή του. Θεωρώ ότι 
αν χρειάζεσαι κάποια παρέμβαση ή κάτι το οποίο να 
μπορέσουμε να το δούμε πιο επισταμένα θεωρώ ότι αυτά τα 
θέματα είναι θέματα των Μόνιμων Επιτροπών, μπορούμε εάν 
θέλεις να το στείλουμε στην αντίστοιχη Μόνιμη Επιτροπή η 
οποία μπορεί να το επεξεργαστεί και να μας φέρει αντίστοιχη 
εισήγηση με τη βοήθεια τη δικιά σου. Αυτή ως πρόταση δική 
μου.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να ευχαριστήσουμε τη 
συνάδελφο την Κα Μανουσάκη η οποία μπορεί να συνεχίσει να 
μας παρακολουθεί αν δεν μας έχει βαρεθεί ήδη.  
  

ΘΕΜΑ 4ο
 

 

Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για Πολεοδομικό 
σχεδιασμό στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να περάσουμε τώρα στο 4ο 

θέμα.  
Εδώ θέλω προτού ξεκινήσουμε το 4 ο και το 5ο θέμα θέλω 

να σας αναφέρω κάποια πράγματα σχετικά με τον κανονισμό 
για να ξέρουμε τι κάνουμε και που πατάμε.  

Σύμφωνα με τον κανονισμό θα γίνει ανάγνωση, 
ανάγνωση, εισήγηση  των θεμάτων από δυο ή περισσότερους 
εισηγητές των παρατάξεων, όσους κανονίσουν αυτοί, θα 
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γίνουνε διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των δυο εισηγήσεων 
γιατί δυο έχουμε μέχρι τώρα, δεν είχα άλλη, σαν Προεδρείο 
δεν είχαμε άλλη μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης κα ι μετά 
την απάντηση των εισηγητών  στις ερωτήσεις θα 
προχωρήσουμε προτού γίνουνε οι υπόλοιπες τοποθετήσεις σε 
επιλογή και οι δευτερολογίες σε επιλογή της βασικής 
εισήγησης. Δηλαδή θα γίνει ψηφοφορία πριν 
δευτερολογήσουνε, τουλάχιστον αυτό λέει το καταστατικ ό μας, 
οι εισηγητές. Γίνεται λοιπόν, επιλέγεται η βασική εισήγηση και 
μετά συνεχίζει η διαδικασία κανονικά, τοποθετούνται οι 
παρατάξεις επί της βασικής πια, οι παρατάξεις ή όσοι θέλουνε 
επί της βασικής εισήγησης και μετά γίνονται οι προτάσεις 
τροπολογιών και η ψήφιση ή όχι της βασικής εισήγησης. Θέλω 
να είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή στην αρχή θα ακούσουμε 
μόνο τους δυο εισηγητές και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, 
τις ερωτήσεις επί των εισηγήσεων και τις απαντήσεις.  

Πάμε. Ξεκινάμε το 4ο θέμα. Το διαβάζω όπως είναι. 
Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για Πολεοδομικό σχεδιασμό 
στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έτσι ήρθε η πρώτη εισήγηση, έτσι 
γράφθηκε στο θέμα. Για να μην υπάρχουνε πάλι 
παρεξηγήσεις…  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 
μικροφώνου)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 
Όταν τελειώσω θα πεις αν έχεις επί της διαδικασίας.  

Για να μην υπάρχουνε πάλι παρεξηγήσεις  οι δυο 
εισηγήσεις σε κάθε ένα από τα δυο θέματα θα γίνουνε με την 
ημερομηνία που μας ήρθανε στο Προεδρείο. Δηλαδή στο 4 ο 

θέμα θα γίνει πρώτα η εισήγηση από το «#OpenTEE» και μετά 
από την ««Α.Μ.Α.Κ.»» και στο 5ο θέμα πρώτα την «Α .Μ.Α.Κ.» 
και μετά το «Open TEE», έτσι ακριβώς όπως μας ήρθαν.  

Έχει ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας ο συνάδελφος ο 
Ταβερναράκης. Αν θέλει κάποιος άλλος  επί της διαδικασίας 
γιατί είναι λίγο πρωτόγνωρο για πάρα πολλά άτομα που 
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συμμετέχουνε για πρώτη φορά  σε μια τέτοια διαδικασία. Οι 
πιο παλιοί ίσως το έχουμε ξαναζήσει, οι νεότεροι δεν το 
έχουνε εντρυφήσει, καλά λες, θα περιμένανε να γίνουνε και οι 
τοποθετήσεις πρώτα προτού πάμε σε ψηφοφορία της βασικής 
εισήγησης αλλά δεν λέει αυτό το πράγμα το καταστατικό μας.  

Συνάδελφε Ταβερναράκη και μετά ο Κώστας ο 
Μπάκιντας. Κώστα κατέβασες το χέρι;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Πρόεδρε έχω το λόγο;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι . 
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω 
είναι ότι βάζουμε δυο ψηφοφορίες βάζεις σε κάθε θέμα πράγμα  

το οποίο δεν το συνηθίζαμε. Βέβαια συνήθως είχαμε μια 
εισήγηση και μετά ψηφίζαμε τις τροποποιήσεις της όποιας 
εισήγησης ή αν περνούσε η εισήγηση ή όχι. Αλλά όταν 
υπάρχουν δυο ή τρεις εισηγήσεις ή περισσότερες νομίζω ότι 
πάντα το Τεχνικό Επιμελητήριο προσπαθούμε να βρούμε 
κοινούς τόπους σε αυτές τις όποιες εισηγήσεις και νομίζω ότι 
πρέπει να δίνεται το περιθώριο να μην αποκλείονται κάποιες 
εισηγήσεις γιατί κάτι μπορεί να λέει η μια εισήγηση από την 
άλλη και να δέχεται ο εισηγητής να μπει στην εισήγησή του. 
Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το αποκλείσουμε αυτό  αλλά σε 
κάθε περίπτωση το αφήνω ανοικτό το ενδεχόμενο εγώ. Δεν θα 
ήθελα να μπούνε οι εισηγήσεις  σε ψηφοφορία. Τις έχω 
διαβάσει τις εισηγήσεις  όλες των άλλων παρατάξεων. Τώρα 
δεν ξέρω τώρα αν η διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει 
αποκλεισμός της μιας ή της άλλης εισήγησης με το ξεκίνημα ή 
την τοποθέτηση των εισηγητών και μόνο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ο συνάδελφος ο Μπάκιντας 
για να απαντήσω και στους δυο; Κώστα δεν ήθελες; Γιατί είχες 
σηκώσει το χέρι.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Μήπως παίζει με το χεράκι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ενώ ακούγεται 
λογικό συνάδελφε Ταβερναράκη αυτό που λες αν ακολουθηθεί  
θέτει σε πρόβλημα την όλη διαδικασία. Υποβολής λογικών και 
ενστάσεων ακυρότητας ή οτιδήποτε. Έτσι και αλλιώς κανείς 
δεν περιορίζει την πρόταση τροπολογιών επειδή της βασικής 
εισήγησης η οποία μπορεί να είναι και ολόκληρη η άλλη 
εισήγηση, δεν μπορώ να το πω αυτό ή όχι. Έτσι και αλλιώς 
δεν είναι στο δικό μου χέρι να το αποφασίσω ούτε στο δικό 
μας σαν Προεδρείο. Είναι σαφέστατη η λογική του άρθρου 13 
η οποία λέει ότι μετά την απάντηση των ερωτήσεων 
προχωράμε σε επιλογή της βασικής εισήγησης και σε 
τοποθετήσεις επί της βασικής εισήγησης.  
 Κάποιος, κάποια εικόνα βλέπω εγώ.  
 Λοιπόν, οπότε…  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Κατέβασε λίγο τον υπολογιστή σου, Γιάννη 
κατέβασε λίγο τον υπολογιστή σου να βλέπουμε όλο το 
πρόσωπό σου. Δεν σε βλέπουμε ολόκληρο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν κατεβαίνει, είναι 
σταθερός. Είναι του Τ.Ε.Ε. ο υπολογιστής, δεν είναι δικός μου 
και είπαμε είμαι ψηλός αλλά όχι τόσο ψηλός.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Βάλε μαξιλαράκι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέμα 4ο.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Πρόεδρε συγγνώμη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κώστα θες  επί της 
διαδικασίας ; 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Ναι, ναι. Φταίει, απλά άλλαξα συσκευή λίγο και 
λοιπόν.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει, επειδή είχες 
σηκώσει το χέρι, για αυτό επέμενα να σε ρωτάω.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Μα δεν το άκουσα ότι με ρωτούσες. Δεν ήμουνα 
εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένος.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Απλά ήθελα να πω ότι εντάξει υπάρχει  αυτό το 
θεσμικό πλαίσιο το οποίο εσύ σαν Πρόεδρος και το Προεδρείο 
είσαστε αναγκασμένοι να ακολουθείτε όμως θα ήθελα να πω 
ότι εφόσον δεν έχουμε διαφωνίες σαν παρατάξεις μην κολλάμε 
στο τυπολατρικό, ας βρίσκουμε την ουσία.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Και εγώ μαζί σου Κώστα, συμφωνώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αν το θέτετε έτσι δηλαδή 
τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι τη συζήτηση και των 
τοποθετήσεων των παρατάξεων επί των δυο εισηγήσεων και 
δεν έχει αντίρρηση ούτε ο συνάδελφος ο Βάγιας Βάγιας που 
εκπροσωπεί την «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ» ούτε η «ΔΚΜ» η 
οποία δεν έχει τοποθετηθεί προς το παρόν εγώ δεν θα είχα 
αντίρρηση. Δεν ξέρω Μαρία και Ηλίας αν έχετε αντίρρηση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Το λόγο Πρόεδρε μόλις μπορέσεις.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν άκουσα Μιχάλη, 
συγγνώμη.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Ο Χωραφάς έχει ζητήσει το λόγο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λέει εδώ και λίγη ώρα έχω ζητήσει 
το λόγο, όποτε βολέψει να…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, προχώρα Μιχάλη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Άριστα κατ’ αρχήν τα περιγράφεις 
όσον αφορά τον κανονισμό. Θα έλεγα το εξής: Δηλαδή αυτό 
που είπες αυτή τη στιγμή ότι αν αυτή τη στιγμή ερωτηθούν οι 
συνάδελφοι και κανείς δεν έχει  αντίρρηση μπορούν κανο νικά 
να αναλυθούν πλήρως οι δυο εισηγήσεις χωρίς να πάμε σε 
πρώιμη ψηφοφορία όπως προβλέπει ο κανονισμός.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Okay.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Και στο τέλος να δούμε αν μπορεί 
να γίνει  κάποια έτσι…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Κανένα πρόβλημα από εμάς 
γιατί συμφωνούμε και εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ. Αν 
συμφωνεί και ο συνάδελφος ο Βάγιας το κάνουμε. Θα ήθελα 
όμως την τοποθέτησή του.  
 

ΒΑΓΙΑΣ : Ναι, συμφωνώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ωραία, άρα η διαδικασία που 
θα ακολουθηθεί και στις δυο περιπτώσεις είναι η εξής: Αρχικές 
δυο εισηγήσεις  και οι δυο, ερωτήσεις επί των εισηγήσεων, 
απαντήσεις των εισηγητών και τοποθετήσεις, δευτερολογίες 
των εισηγητών και μετά επιλογή της βασικής εισήγησης.  

 Και ξεκινάμε. 4ο θέμα λοιπόν. Ανάγνωση θέματος και  η 
κλήση των δυο εισηγητών για τον πολεοδομικό σχεδιασμό στο 
Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πρώτη παράταξη η «#OpenTEE» με 
ποιον ομιλητή; Ποιος είναι ο εισηγητής ή ποιοι;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Θα ξεκινήσω εγώ λίγο και θα συνεχίσει την 
εισήγηση η Μαρία η Σίτη αν δεν έχετε αντίρρηση. Απλά 
πιάνοντας…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Προβλέπεται έτσι και αλλιώς, 
προβλέπεται.  
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ωραία, ευχαριστώ πολύ.  
 Πιάνοντας την προηγούμενη τοποθέτησή μου όσον 
αφορά τις παρεμβάσεις που κάναμε ως παράταξη και τις 
τοποθετήσεις μας στα πλαίσια της Διοικούσας είναι ένα θέμα 
το οποίο έχουμε ασχοληθεί για πάρα πολύ καιρό, για πάρα 
πολύ μεγάλο διάστημα όπου έχουμε καταθέσει και δημόσια 
αρκετές προτάσεις. Σήμερα έχει έρθει μια πρωτοβουλία του 
Δήμου Ηρακλείου την οποία την είχαμε έτσι και αλλιώς 
προτείνει πάνω από ένα χρόνο από πριν από τις εκλογές του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου ότι η Περιφέρεια και ο Δήμος θα 
πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία και το Ειδικό Χωρικό που 
αφορά  όλων αυτών των χώρων πλέον των 6.000 στρεμμάτων 
του Αεροδρομίου μετά από την αποχώρηση του (…)  θα είναι 
ένας χώρος ο οποίος θα είναι ζωτικός για το πολεοδομικό 
συγκρότημα του Ηρακλείου ανάμεσα στο Δημοτικό Διαμέρισμα, 
στη Δημοτική Ενότητα της Αλικαρνασσού και του Ηρακλείου. 
Θεωρώ ότι είναι, μπορεί να γίνει ένας σημαντικός πόλος και  
θεωρώ ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να συμβάλλει 
καθοριστικά με τις όποιες παρεμβάσεις του στα πλαίσια του 
Ειδικού Χωρικού. Σε αυτή τη φάση απλά για να ξεκαθαρίσουμε 
το που βρισκόμαστε.  

Η πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου στο να αναλάβει το 
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της Αλικαρνασσού προσπαθεί με μια 
ανάθεση την οποία έχει κάνει για να, σε κάποιους πολύ 
αξιόλογους μελετητές. Σας είπα ότι κάναμε μια τηλεδιάσκεψη 
πριν από μερικές μέρες μαζί τους όπου πήραμε αρκετές 
πληροφορίες στην οποία προσπαθεί να φτιάξε ι μια 
τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση στην οποία τεχνική έκθεση θα 
την αποστείλει στο Υπουργείο και ευχόμαστε νομίζω όλοι αυτή 
η παρέμβαση να παραμείνει τοπικά στο Δήμο, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση στο Δήμο Ηρακλείου, να παραμείνει 
τοπικά στην κοινωνία ώστε να μπορέσει η κοινωνία και οι 
πολίτες και οι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους και να 
μπορέσει να γίνει ένα Ειδικό Χωρικό που θα περιλαμβάνει 
κατά πρώτον τις όποιες χρήσεις θα πρέπει να 
συναποφασίσουμε ομόφωνα πιστεύω στο Τεχνικό 



 Συνεδρίαση 3η
           30

η ς
  Νοεμβρίου 2020                      σελίδα   44 

 

Επιμελητήριο να μπορέσουμε για ένα βιώσιμο χώρο ζωτικής 
σημασίας όπως είπα για το Ηράκλειο και νομίζω ότι είμαστε 
εδώ, το Τεχνικό Επιμελητήριο να αναλάβει για μια φορά μια 
πρωτοβουλία σε συνδυασμό με το Οικονομικό Επιμελητήριο, 
με το Εμπορικό Επιμελητήριο και με άλλους φορείς, να 
συλλέξει τις προτάσεις, να συλλέξει τις απόψεις και να 
καταθέσει σε επόμενη φάση διαβούλευση ή και σε αυτήν, σε 
όποια διαβούλευση θα υπάρξει για αυτό το Ειδικό Χωρικό για 
να είναι έτοιμο να καταθέσει πραγματικά προτάσεις βιώσιμες 
με στόχο την καλύτερη «εκμετάλλευση», την καλύτερη 
διευθέτηση του χώρου.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος στη Μαρία τη Σίτη 
αν μου επιτρέπεις Πρόεδρε η οποία είναι και η βασική 
εισηγήτρια για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.  
 

ΣΙΤΗ : Καλησπέρα σε όλους. Μπορώ να ξεκινήσω;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ξεκίνα Μαρία.  
 

ΣΙΤΗ : Ευχαριστώ.  
 Λοιπόν, αφού έκανε την εισαγωγή τώρα ο Γιώργος θα 
μπω απευθείας λίγο στο θέμα.  
 Ο βασικός στόχος είναι να δούμε λίγο το τι γίνεται με το 
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της Αλικαρνασσού στην παρούσα φάση 
και να μην έρθουμε έτσι εκ των υστέρων που θα έχει 
ολοκληρωθεί η προέγκριση, άρα δεν θα μπορούμε να 
παρέμβουμε επί της ουσίας (…)  επί του συνόλου ο 
σχεδιασμός.  
 Βλέπουμε ότι σε σωστή κατεύθυνση κινείται ο Δήμος 
Ηρακλείου και εκπονεί ένα Ειδικό Χωρικό Σχέδιο στην 
Αλικαρνασσό, στην περιοχή ακριβώς που θα γίνει και η 
μετεγκατάσταση. Κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε στην 
παρούσα φάση ότι ήταν από τα ζητήματα που είχαμε τονίσει 
πολύ καιρό πριν ότι απαιτείται να γίνει μια ειδική μελέτη 
σχετικά με την περιοχή.  
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Παράλληλα υπάρχει μια εκκρεμότητα σε σχέση με το τι 
γίνεται στο Καστέλι διότι εφόσον διευθετούμε την περιοχή εδώ 
οφείλει αντίστοιχα να υπάρχει ένας ειδικότερος σχεδιασμός με 
Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο και στην περιοχή του Καστελίου 
που πρόκειται να επιβαρυνθεί με μια τόσο οχλούσα 
δραστηριότητα.  

Να δούμε λίγο τώρα ότι στόχος αυτού του Ειδικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου είναι να προλάβει τις πιθανές συνέπειες 
που θα υπήρχαν από την ασυντόνιστη μελλοντική ανάπτυξη 
του χώρου, την πιθανή άνωθεν επιβολή δραστηριοτήτων που 
δεν συνάδει με την περιοχή, τη συγκέντρωση 
αλληλοσυγκρουόμενων χρήσεων που μπορούν να ανατρέψουν 
την τάση ουσιαστικής εξυγίανσης της περιοχής και πλήθος 
άλλων συνεπειών που εν πάση περιπτώσει επιχειρείται αυτή 
τη στιγμή να αποφευχθούν.  

Καλό είναι να αποσαφηνισθεί και καλό είναι σαν τεχνικός 
κόσμος να πάρουμε εδώ το λόγο και να πούμε ότι αυτή τη 
στιγμή δεν εκπονείται το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο αλλά εκπονείται 
ουσιαστικά μια τεχνική έκθεση για την προέγκριση του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου το οποίο δεν είναι σαφές στο ευρύ κοινό και 
είναι  πολύ σημαντικό να ακουσθεί. Άρα μελετάται η 
αιτιολόγηση της εκπόνησης αυτού του Ειδικού Χωρικού 
Σχεδίου, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά του και η επί της 
ουσίας τίθενται οι βασικές αρχές  και οι προτεραιότητες για το 
πως θα αναπτυχθεί η περιοχή αυτή στο μέλλον.  

Στην εισήγησή μας έχουμε σημειώσει σχετικά με την 
προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ότι είναι μια 
διαδικασία που από τη νομοθεσία δεν είναι αναγκαία αλλά 
προτείνεται ώστε να είναι εκ των προτέρων αποδεκτές από 
τους φορείς ελέγχου οι κατευθύνσεις ανάπτυξης του χώρου το 
οποίο πρέπει να διορθωθεί καθώς, εφόσον υπάρχουν 
κατευθύνσεις από το Γ.Π.Σ. της Αλικαρνασσού. Είναι μια 
απαιτούμενη διαδικασία οπότε ορθώς ο Δήμος ακολουθεί τη 
διαδικασία της προέγκρισης και το σημαντικό όλων είναι να 
δούμε το μέγεθος  του εγχειρήματος γιατί αφορά μια περιοχή η 
οποία εκτείνεται σε εμβαδό κατά πολύ μεγαλύτερο της παλιάς 
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πόλης του Ηρακλείου. Πλησιάζει τα 5,4 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα, δηλαδή κατά αναλογία αφορά  σε μια έκταση του 
μεγέθους που σήμερα καταλαμβάνει όλη η περιοχή  της 
Αμμουδάρας και του Γαζίου ή αντίστοιχα του μεγέθους που 
σήμερα καταλαμβάνει όλη η πολεοδομική ενότητα 
Μεσαμπελιές-Φορτέτσα-Άγιος Ιωάννης. Άρα μιλάμε για 
καινούργια πόλη έτσι στα σύνορά μας. Και ως τέτοια (…)  
σχεδιασμούς θα πρέπει θεωρούμε να αντιμετωπ ισθεί και από 
το Δήμο  και από τους φορείς της πόλης δημιουργώντας μια 
ανοικτή και ουσιαστική συζήτηση τόσο με τους κατοίκους της 
περιοχής αλλά και ολόκληρης της πόλης εφόσον θα 
χωροθετηθούν υπερτοπική πόλη, φυσικά τους ιδιοκτήτες του 
χώρου που από ότι γνωρίζουμε δεν είναι μόνο το Ελληνικό 
Δημόσιο, των φορέων της Περιφέρειας και πάρα πολύ 
σημαντικό είναι να λάβουν γνώση και να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους και οι όμοροι Ο.Τ.Α. καθώς αυτός ο νέος 
πόλος τους επηρεάζει.  

Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε το ότ ι μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον αλλά μπορεί να 
δημιουργηθεί και ένα πεδίο σύγκρουσης με ήδη υφιστάμενες 
δραστηριότητες σε άλλες περιοχές τόσο του Δήμου όσο και της 
περιφέρειας.  

Στόχος είναι να τεθεί μια συζήτηση με σαφή όρια και 
χρονοδιάγραμμα που θα μπορεί να έχει στο τραπέζι του 
διαλόγου όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς σε σχέση με 
τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο 
σήμερα και να έχουμε και μια ουσιαστική κατάληξη, 
διαφορετικά θα έχουμε μια πρόταση που δεν θα είνα ι 
αποδεκτή και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όπως 
είχαμε δει και στο Ελληνικό και σε πάρα πολλές περιοχές.  

Τώρα αυτό που βλέπουμε από την Α΄ φάση και αυτό που 
βλέπουμε από την παρουσίαση που έγινε από την ειδική 
ομάδα και αυτά που μας είπανε και η «ΑΣΠΑ» στην τελευταία 
συνάντηση που είχατε στη Διοικούσα βαδίζουμε προς πολύ 
συγκεκριμένες αρχές αξιοποίησης. Και να τους αναφέρω 
επιγραμματικά είναι :  
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Ένας διεθνής προορισμός καινοτομίας,  
Βιώσιμη επέκταση της πόλης, που δίνει την ευκαιρία για 

διπλή ανάπλαση,  
Ένα νέο εκτεταμένο δίκτυο πρασίνου και πολιτισμού,  
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με χαμηλό ενεργειακό 

αποτύπωμα,  
Νέα προσέγγιση στη μετακίνηση στην πόλη και  
Αγροτοδιατροφικός χαρακτήρας ανάπτυξης.  
Βλέπουμε ότι από αυτό, βάσει με αυτές τις έξι αρχές 

αξιοποίησης είναι σαφές ότι υπάρχει ήδη μια σαφής 
κατεύθυνση που πρόκειται να ξεκινήσει τέλος πάντων αυτή η 
προέγκριση. Ακολουθούν τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου 
σχεδιασμού, ιδίως τα σχετικά με το διεθνή προορισμό 
καινοτομίας και τα θέματα εκτεταμένου δικτύου πρασίνου και 
πολιτισμού.  

Στην τεχνική έκθεση τώρα έχουμε δύο πιθανά σενάρια 
αξιοποίησης, τα οποία περιλαμβάνουν μείγμα διαφορετικών 
ποσοστών τις πέντε  βασικές χρήσεις, δηλαδή την εμπορική 
ανάπτυξη και τις εκθέσεις, τη ζώνη καινοτομίας - Τεχνολογικό 
Πάρκο , τις  τουριστικές κατοικίες, τη διπλή ανάπλαση και το 
πράσινο.  

Τώρα από την πλευρά μας είναι απόλυτα κατανοητό γιατί 
μελετητικά προκρίνεται αυτό το μείγμα χρήσεων και αυτού του 
τύπου τα ποσοστά μιας και με αυτούς τους όρους είναι σχεδόν 
δεδομένη η θετική απάντηση του ΥΠ.ΕΝ. στο μελλοντικό 
αίτημα προέγκρισης καθώς τα περισσότερα Ειδικά Χωρικά 
έχουνε αντίστοιχες συνθέσεις ουσιαστικά χρήσεων.  

Όμως, εδώ ο ρόλος του τεχνικού κόσμου δεν είναι αυτός 
του παρατηρητή, πόσο  μάλλον όταν είναι ένα θέμα που  αφορά , 

εκτός από οικονομικές και οικονομικές διαστάσεις,   έχει και 
καθαρά τεχνικό αντικείμενο. Έτσι;  

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι πρόκειται για τη 
μοναδική μελλοντικά αξιοποιήσιμη σήμερα μελλοντικά εν πάση 
περιπτώσει ελεύθερη επιφάνεια σε όλο το Πολεοδομικό 

Συγκρότημα Ηρακλείου  εμείς σε πρώτη φάση θέλουμε να 
καταθέσουμε τους παρακάτω προβληματισμούς  και οι 
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προβληματισμοί αφορούν κυρίως τους ανταγωνισμούς που οι 
προτεινόμενες μπορούν να δημιουργήσουν στο Ηράκλειο και 
στην Κρήτη ευρύτερα.  

Συγγνώμη;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λίγο το χρόνο.  
 

ΣΙΤΗ : Εντάξει.  
Να δούμε πρώτα από όλα κατά πόσο αυτή η νέα 

δημιουργία ενός τεχνολογικού πάρκου  μπορεί να οδηγήσει σε 
μελλοντική υποβάθμιση του δυναμικά εξελισσόμενου σήμερα 
τεχνολογικού πάρκου που βρίσκεται ήδη στην άλλη πλευρά 
της πόλης … (πρόβλημα ήχου)… :  

Το Ηράκλειο ήδη αποτελεί έναν διεθνή προορισμό 
καινοτομίας με χωροθετημένες εγκαταστάσεις και 
προγραμματιζόμενες επεκτάσεις τους ή εν πάση περιπτώσει 
στρατηγικές ενίσχυσης από ότι γνωρίζουμε, καθώς και έχει 
ήδη επενδύσει σημαντικά τόσο σε οικονομικά μεγέθη και σε 
ανθρώπινους πόρους. Άρα αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να 
αξιολογηθεί πριν δημιουργήσουμε άλλον έναν πόλο ιδίως όταν 
ο πρώτος πόλος αυτός στο Ι.Τ .Ε ., στο Τεχνολογικό Πάρκο του 
ΙΤΕ δεν έχει επί της ουσίας ολοκληρωθεί και ήδη 
προγραμματίζονται και άλλα έργα.  

Σε σχέση με το δεύτερο βασικό προβληματισμό υπάρχει 
στην ευρύτερη περιοχή, όχι εντός του Δήμου Ηρακλείου αλλά 
μέσα στο Δήμο Χερσονήσου  ένα μεγάλο Πολιτιστικό-

Συνεδριακό Κέντρο, ένα ειδικό Εκθεσιακό Κέντρο και επίσης 
έχει δημιουργηθεί και στο Δήμο  Ηρακλείου  το Πολιτιστικό-

Συνεδριακό Κέντρο  και η επιρροή του Δ.Ε.Κ., του Διεθνούς 
Εκθεσιακού είναι τέτοια που σχεδόν “εξαφάνισε” και τον 
υπόλοιπο ανταγωνισμό των υπολοίπων εκθεσιακών. Άρα 
αναρωτιόμαστε είναι αναγκαίο να χωροθετηθεί ένα νέο 
εκθεσιακό το οποίο μάλιστα θα ατονήσει περαιτέρω το 
υφιστάμενο;  

Το τρίτο που εντάξει είναι ο χρόνιος προβληματισμός το 
εάν έχει αξιολογηθεί επαρκώς το τουριστικά κορεσμένο βόρειο 



   σελίδα  49           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  
 

μέτωπο που ανήκει στη ζώνη Α1 σύμφωνα με το Ε ιδικό 
Χωροταξικό του Τουρισμού και αφετέρου αν έχουν ληφθεί 
υπόψη οι κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού που επί 
της ουσίας μιλούν για αποφόρτιση  και προστασία των φυσικών 
και ανθρωπογενών πόρων που δέχονται υψηλές πιέσεις . 

Τέλος, έχει, θέλουμε να δούμε αν έχει αξιολογηθεί το 
“κενό” στις μεταφορές που θα δημιουργήσει η μεταφορά του 
αεροδρομίου. Μπορεί να δημιουργήσει και μια ευκαιρία για 
άλλα πιο ήπια μέσα  μεταφοράς, όπως ελικοδρόμιο, 
υδατοδρόμιο .  

Και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το τι έχει γίνει σε 
σχέση  με το κτηριακό. Συζητήθηκε λίγο στην τελευταία 
συνάντηση της Διοικούσας με τους μελετητές το πώς θα 
διαχειριστούν  το υφιστάμενο κτηριακό, τα αποθέματα. 
Προφανώς δεν είναι στην παρούσα φάση έτοιμοι να 
απαντήσουν αλλά θα ήθελα εδώ να σημειώσουμε ότι έτσι όπως 
βλέπουμε τα ενδεικτικά σενάρια ανάπτυξης της περιοχής πάρα 
πολύ μεγάλες περιοχές από το υφιστάμενο, από το 
προτεινόμενο πράσινο περνούν πάνω από τις φυλακές 
Αλικαρνασσού ή περνούν πάνω από χωροθετημένες σήμερα 
χρήσεις που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτήρια. Άρα αυτό 
αξίζει να προσεχθεί ιδιαίτερα και για το πράσινο.   

Επιπλέον ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που 
θέλουμε να θέσουμε είναι το κατά πόσο έχουν αξιολογηθεί τα 
προβλήματα  που σήμερα υπάρχουνε στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Ηρακλείου, οι υφιστάμενες οικιστικές πιέσεις, οι 
ελλείψεις που εν πάση περιπτώσει έχουνε σήμερα στο 
Ηράκλειο και κατά πόσο θα μπορούσε αυτή η περιοχή που 
είναι πάρα πολύ μεγάλη αν θα μπορούσε να αποτελέσει είτε 
ένα κρίσιμο οικιστικό οικιστικό υποδοχέα αξιοποιώντας και το 
εργαλείο της μεταφοράς συντελεστή. Προφανώς πως θα 
διαχειριστούμε το θέμα του πρασίνου καθώς η αναλογία 
τετραγωνικών μέτρων πρασίνου ανά κάτοικο σήμερα 
προκύπτει να είναι 2,5 το οποίο είναι μοναδικό μικρό σε όλη 
την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Και ένα από τα 
σημαντικότερα ζητήματα είναι ότι γνωρίζουμε ότι η Νέα 
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Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή πάρα πολύ επιβαρυμένη και 
είναι ένας χρόνιος υποδοχέας και είναι ένας χρόνιος  
υποδοχέας όλων των  οχλουσών δραστηριοτήτων που είχαμε 
στο Ηράκλειο και κατά πόσο πρέπει να πάμε σε μια ουσιαστική 
αναβάθμιση για να δώσουμε και κάποια ανταποδοτικά οφέλη 
σε μια περιοχή που τόσα χρόνια στερήθηκε.  

Τώρα κλείνοντας θέλω να πούμε ότι μέχρι στιγμής πρέπει 
να τα τονίσουμε αυτά και να λάβουμε μέρος, το Τ.Ε.Ε. πρέπει 
να λάβει  ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή της διαβούλευσης 
καθώς οποτεδήποτε  αυτοί οι προβληματισμοί είχαν αγνοηθεί 
σε ανάλογες κατ’ επίφαση αναβαθμίσεις περιοχών όπως στην 
περίπτωση του Ελληνικού η μόνη εξυγίανση που είχε 
επιχειρηθεί είναι η επενδυτική και δεν ελήφθησαν υπόψη το 
παρελθόν της περιοχής,  ο ρόλος στο ευρύτερο πολεοδομικό 
συγκρότημα και οι ανάγκες που θα μπορούσαν να καλυφθούν.  

Θεωρούμε ότι οι ελλείψεις επιπλέον είναι γνωστές όπως 
η χαμηλή αναλογία πρασίνου και δημόσια προσβάσιμου χώρου  
ανά κάτοικου, η απουσία των οικιστικών υποδοχέων για 
αποφυγή της περαιτέρω εκ σχεδίου δόμησης, η απουσία 
επίσης οργανωμένων υποδοχέων βιοτεχνικών και 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων με έμφαση στον 
αγροτοδιατροφικό τομέα, η απουσία επίσης που υπάρχει 
κέντρου ή κέντρων διαχείρισης και αποθήκευσης και διανομής 
εμπορευμάτων περιφερειακά της πόλης για αποτροπή της 
κυκλοφορίας και της εισόδου μεγάλων οχημάτων τροφοδοσίας 
μέσα στην πόλη και η πολύ μεγάλη διασπορά που υπάρχει σε 
δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και οργανισμούς στο 
σύνολο της πόλης.   

Ο χώρος λοιπόν του «Νίκος  Καζαντζάκης» σήμερα  θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη βαρύτητα ως η μόνη 
ευκαιρία μετεξέλιξης της σημερινής ποιότητας ζωής στο 
Ηράκλειο. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα φιλέτο που 
πρέπει θα δείξουμε ότι αξιοποιούμε και θα προσπαθήσουμε να 
χωρέσουμε όλες τις εύηχες δραστηριότητες . Πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι τα επόμενα χρόνια θα παρουσιασθούν νέες ανάγκες 
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και δεν θα υπάρχει, δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος 
διαθέσιμος χώρος στο υφιστάμενο πολεοδομικό συγκρότημα.  

Οπότε με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι το Τ.Ε.Ε. θα 
πρέπει να αποδείξει έμπρακτα το ρόλο του συμβούλου της 
Πολιτείας και θα πρέπει να τοποθετηθεί πριν την προέγκριση 
του Ειδικού Χωρικού σχετικά με τις διαπιστωμένες ανάγκες του 
πολεοδομικού συγκροτήματος σε σχέση με όλα όσα είπαμε και 
παραπάνω καθώς είναι πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι 
μετά την προέγκριση δεν έχει νόημα να συζητάμε για το τι 
χρήσεις θα δεχθούμε σε αυτή την περιοχή καθώς θα υπάρχει 
ήδη υπουργική απόφαση που θα καθορίζει χρήσεις γης, θα 
καθορίζει συντελεστές δόμησης και  απλά οι μελετητές θα 
προχωρούν σε ανάλυση περαιτέρω του υφιστάμενου σχεδίου. 
Έτσι; Οπότε νομίζουμε ότι ο τεχνικός κόσμος θα πρέπει να 
δώσει την ώθηση για μια ορθολογική διαβούλευση που θα 
πατά πάνω στην πολεοδομική και τεχνική γνώση και φυσικά 
στη σαφή πολιτική απόφαση σύμφωνα με τις ουσιαστικές 
ανάγκες.  

Κλείνοντας καλούμε το Τεχνικό Επιμελητήριο τώρα που 
είναι σχετικά νωρίς να αναλάβει την πρωτοβουλία όχι μόνο 
συμμετέχοντας με προτάσεις στο σήμερα, στη σημερινή 
διαδικασία διαβούλευσης αλλά πρωτοστατώντας  σε μια 
ουσιαστική διεύρυνση αυτής της διαβούλευσης με την 
ενεργοποίηση και άλλων φορέων και Επιμελητηρίων και 
φυσικά των όμορων Ο.Τ.Α. και της Περιφέρειας ώστε να 
πετύχουμε μια ουσιαστική και ευρεία διαβούλευση και να 
επιλυθεί ουσιαστικά το ζήτημα που ανο ίγεται μπροστά μας.  

Ευχαριστώ πολύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τους 
συναδέλφους και ξεκινάει, θα ήθελα να μου πουν από την 
««Α.Μ.Α.Κ.»», να μου ορισθούν ο, οι ειδικές εισηγητές.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Από μας είναι ειδικός εισηγητής ο Γιώργος ο 
Ζαμπετάκης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφε ξεκινάς.  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Καλησπέρα και από εμένα.    

  

Πριν λίγους μήνες, ο Δήμος Ηρακλείου ανέθεσε σε 
μελετητική εταιρεία τη διερεύνηση της σκοπιμότητας της 
σύνταξης της μελέτης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και 
περαιτέρω την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του 
Δήμου για τη διαδικασία προέγκρισης του Ειδικού Χωρικού στη 
Δημοτική Ενότητα Αλικαρνασσού σύμφωνα με τον 4447/2016 

και την 27022 Υπουργική Απόφαση  του ΥΠ.ΕΝ.  
 Η αίτηση προέγκρισης κατατίθεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ενότητα 3 της παραπάνω Υπουργικής 
Απόφασης η οποία θα περιλαμβάνει, δηλαδή ο φάκελος θα 
περιλαμβάνει τις χωροταξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης 
περιοχής, τις υφιστάμενες χρήσεις γης 2,5 χιλιόμετρα ακτίνα 
από το κέντρο του αεροδρομίου, μια πρόταση του χωρικού 
προορισμού της περιοχής επέμβασης, δηλαδή τα 3.800 

στρέμματα του αεροδρομίου και της ευρύτερης περιοχής του, 
ένα χάρτη σε κλίμακα 1:5 .000 και  παραδοχές και αιτιολόγηση 
των παρεμβάσεων.  
 Εμείς αναγνωρίζουμε ότι δεν μελετάται ένα Ειδικό Χωρικό 
Σχέδιο αυτή τη στιγμή, μελετάται, είμαστε στη διαδικασία 
προέγκρισης ενός σχεδίου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου. Θα 
πρέπει όμως, αυτό όμως δεν μειώνει  καθόλου τη 
σπουδαιότητά του. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η μελέτη να κριθεί 
στα παραδοτέα της που είναι αυτά που ειπώθηκαν πριν, 
δηλαδή στην πρόταση του χωρικού προορισμού, δηλαδή στην  
πρόταση των χρήσεων γης, στο χάρτη  που είναι δηλαδή η  
χωροθέτηση των χρήσεων γης, αλλά και στις παραδοχές και 
κυρίως την αιτιολόγηση, που πρέπει να πείσουν για την 
έγκρισή της προς τα πάνω.  

Πριν συνεχίσουμε θα πρέπει επισημάνουμε τη σχέση που 
φαίνεται ότι υπάρχει μεταξύ της χρηματοδότησης  της 
επένδυσης στο Καστέλι με την ανάπλαση του αεροδρομίου στο 
Καζαντζάκη. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς είχανε τη δυνατότητα 
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να διαβάσουν τη σύμβαση αυτή. Θέτει κάποιους, κάποια 
ορόσημα εκταμίευσης, τέσσερα συγκεκριμένα. Κάποια από 
αυτά λένε ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι πτήσεις, είναι 
προϋπόθεση να σταματήσουν οι πτήσεις από τον Κ.Α.Η.Κ., ότι 
θα πρέπει να συσταθεί ένας φορέας με δημόσιο χαρακτήρα 
διαχείρισης του χώρου που θα προκύψει δηλαδή. Επίσης, ένα 
ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με εγγυημένο 
ιδιοκτήτη το δημόσιο  αλλά το πιο σημαντικό είναι η τελευταία , 

το τελευταίο ορόσημο που θα είναι για την τελευταία 
εκταμίευση που λέει ότι αν ευρεθεί επενδυτής  ενωρίτερα από 
το προκαθορισμένο τότε είναι δυνατόν όλη η παραπάνω 
διαδικασία να ανατεθεί σε αυτόν. Δηλαδή το ερώτημα είναι σε 
αυτήν την περίπτωση ποια θα πρέπει να είναι η στάση των 
τοπικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ; Δηλαδή 
μιλάμε τώρα για ένα Ειδικό Χωρικό το οποίο θα εγκριθεί από 
το Υπουργείο αλλά κάποια στιγμή μπορεί εάν βρεθεί 
επενδυτής νωρίτερα αυτό να ανατεθεί σε αυτόν και να κάνει 
όλες τις διαδικασίες αυτός.  

Κάποιες γενικές παρατηρήσεις επί της τεχνικής έκθεσης:  
Σε επίπεδο ανάλυσης δεν υπάρχει καμιά ιεράρχηση. 

Παρατίθενται δηλαδή ως ισάξια το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με το 
Ειδικό Πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της Βιομηχανίας, το Ειδικό Πλαίσιο αντίστοιχου του 
Τουρισμού που σήμερα δεν ισχύει (έχει ακυρωθεί από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας) και το Ρυθμιστικό Σχέδιο που έχει 
σταματήσει η εκπόνησή του, έχει αφαιρεθεί από τη νομοθεσία 
ως εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού και δεν θα εγκριθεί 
ποτέ.  

Δεύτερον είναι ότι η καταγραφή των στοιχείων της 
υπάρχουσας κατάστασης είναι εξιδανικευμένη. Δηλαδή 
φαίνεται σαν να ζούμε σε μια πόλη η οποία  έχει όλα της τα 
θέματα λυμένα.  Αυτό εξάλλου φάνηκε και από κάποιες 
δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο μελετητής ο οποίος είπε στη 
συνάντηση που είχαμε, στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε πριν 
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λίγες μέρες όπως είπε και ο Πρόεδρος ο οποίος είπε «Απορώ 
για ποιο λόγο θεωρείτε ότι έχετε πρόβλημα με την πόλη σας. 
Εγώ κάθε φορά που έρχομαι τα βρίσκω όλα  ωραία». Βέβαια, 
όταν ζεις στην πόλη ως επισκέπτης τα πράγματα είναι μια 
χαρά.  

Ως συνέπεια λοιπόν αυτών είναι ότι δεν υπάρχει ανάλυση 
και αξιολόγηση των δεδομένων και βέβαια εφόσον δεν υπάρχει 
ανάλυση των δεδομένων οι προτάσεις προκύπτουν αυθαίρετα. 
Έχουμε  144 σελίδες εισήγηση, μελετητική έκθεση η οποία 
αναλύει μόνο το θεσμικό πλαίσιο, την υφιστάμενη κατάσταση 
αλλά πως αυτή, ποιες είναι οι ανάγκες της πόλης και πώς 
αυτές μπορούν να ενταχθούν στο θεσμικό πλαίσιο για αυτό δεν 
είδα καμία κουβέντα.  

Η πρόταση λοιπόν όπως ειπώθηκε και πριν αναφέρει:  
30% Πράσινο . 

20% διπλή ανάπλαση (με αντίστοιχο πράσινο στην πόλη 
του Ηρακλείου). 

20% Τουριστική ανάπτυξη .  

15% Ζώνη Καινοτομίας – Τεχνολογικό Πάρκο . 

15% Εμπορική Ανάπτυξη – Εκθέσεις  και  
15% Εμπορική Ανάπτυξη . 

Το κρίσιμο εδώ είναι να διασφαλιστεί ότι θα γίνει 
πολεοδόμηση έτσι ώστε οι ελεύθεροι χώροι να κατοχυρωθούν 
ως κοινόχρηστοι.  

Στην ανάλυση των θέσεών μας επί των προτάσεων:  
Η περιοχή παρέμβασης αυτή η οποία ενδεικτικά να πω 

είναι από τη Σταδίου - Ικάρου-Καρτερού-ΒΟΑΚ, Παλιά Εθνική 
Οδός Αγίου Νικολάου -παραλία Καρτερού  θαλάσσιο μέτωπο -

οδό Σταδίου  όλη αυτή η περιοχή που συμπεριλαμβάνει τα 
στρατόπεδα Μπετεινάκη, Γιακουμάκη, της ΣΕΑΠ, και της 126  

Μεραρχίας Μάχης και το αεροδρόμιο φτάνει περίπου τα 3.800 
στρέμματα. Όχι μόνο  αυτό αλλά και 5 χιλιόμετρα  παραλιακό 
μέτωπο . 

Οι κατευθύνσεις του θεσμικού πλαισίου και η 
αποκατάσταση των ελλειμμάτων είναι παράγοντες που 
αλληλεπιδρούν  και αλληλοεξαρτώνται και 
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αλληλοδιαμορφώνονται. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει για να 
δίνει κατευθύνσεις και δεσμεύσεις που πρέπει να 
προσαρμόζονται στις κάθε φορά ιδιαίτερες ανάγκες. Είναι 
γνωστό άλλωστε στον Ελληνικό χώρο, και ιδιαίτερα στην 
ευρύτερη περιοχή του Ηράκλειου, ότι το θεσμικό πλαίσιο 
ερχόταν να νομιμοποιήσει αυθαίρετες πρακτικές του 
παρελθόντος, λειτουργώντας περισσότερο νομιμοποιητικά και 
όχι αναπτυξιακά.  

Για το λόγο αυτό, είναι πρωταρχικής σημασίας να 
διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές ανάγκες 
της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής δηλαδή, όπως έχουν 
διαμορφωθεί μέσα από την παραπάνω  διαδικασία, κυρίως σε 
τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε το Ε ιδικό 
Χωρικό Σχέδιο  της Δημοτικής Ενότητας  Αλικαρνασσού να 
προσαρμοστεί στο θεσμικό πλαίσιο από την οπτική γωνία που 
δίδει βαρύτητα σε αγαθά μη μετρήσιμα άμεσα οικονομικά, 
όπως είναι ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η αποκατάσταση των 
σχέσεων με τη φύση, η αποκατάσταση του αστικού τοπίου, η 
βιώσιμη κινητικότητα, η βιώσιμη διαβίωση. Η αποκατάσταση 
ελλειμμάτων τέτοιου τύπου – και αυτό είναι πολύ σημαντικό - 

μπορεί να διαμορφώσει το πλαίσιο εκείνο, το υπόβαθρο, που 
είναι ικανό να υποστηρίξει την ποιότητα στην ανάπτυξη (λ .χ . 

του τουριστικού προϊόντος).   
Αυτό αναφέρεται εξάλλου και στο Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που λέει ότι 
«η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος  - αλλά και η αποκατάσταση των κλονισμένων 
ισορροπιών συμπληρώνουμε εμείς - είναι παράγοντες κλειδιά  

για την επιβίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
τουριστικού προϊόντος  ή για την ανάπτυξη ενός 
διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος με άλλα 
χαρακτηριστικά από το κυρίαρχο πρότυπο».  

Δεν θα ήθελα να κουράσω με πάρα πολλά γιατί 
καταλαβαίνω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος.  

Η πιο σημαντική ανάγκη που προκύπτει στο ευρύτερο 
πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης του  Ηρακλείου είναι η 
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έλλειψη σε χώρους πρασίνου. Αυτοί που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή  είναι τμήματα γης που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν 
αποτελεσματικά τις πολυποίκιλες ανάγκες των κατοίκων για 
άσκηση, ψυχαγωγία, για αποκατάσταση της σχέσης με τη 
φύση, είτε λόγω θέσης (δηλαδή είναι χώροι δίπλα στο ΒΟΑΚ, 
παρόχθιες περιοχές απροσπέλαστων ρεμάτων), είτε είναι, 
έχουνε δυσλειτουργικά σχήματα κ.λπ.  

Ένα χαρακτηριστικό θα αναφέρουμε μόνο ότι ο 
μεγαλύτερος χώρος, ελεύθερος χώρος στην πόλη  τα τείχη, ο 
χώρος των τειχών δηλαδή μπορεί να αποδοθεί, μπορεί να 
θεωρηθεί ως κοινόχρηστος μόνο το 50% αυτού εξαιτίας του 
πρανούς. Δηλαδή λογίζεται το 100% ενώ χρησιμοποιείται το 
50% πέρα των ειδικών, των δεσμεύσεων που έχει δεχθεί από 
πάρα πολλές χρήσεις σε όλο του το μήκος. Οι ευρωπα ϊκές 
προδιαγραφές για χώρους πρασίνου και κοινόχρηστους 
χώρους ορίζουν από 16 έως 40  τετραγωνικά ανά κάτοικο, στην 
Ελλάδα από 8 έως 10 περίπου τετραγωνικά για πόλεις των 
100.000 μέχρι 200.000 κατοίκων.  Για την περιοχή τη δική μας, 
δηλαδή την πόλη του Ηρακλείου με τους  175.000 περίπου 
κατοίκους που φτάνει τους 195.000 αν προσθέσουμε και το 
Γάζι μαζί θα έπρεπε να υφίσταντο με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές από 2.800 μέχρι 6.800 στρέμματα  πρασίνου ή 
και κοινόχρηστων χώρων.  

Εξάλλου, σύμφωνα με τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη βιοποικιλότητα  και αυτό είναι πολύ σημαντικό  

«Οι πρόσφατοι περιορισμοί της κυκλοφορίας λόγω της 
πανδημίας  του  COVID-19 ανέδειξαν την αξία των αστικών 
χώρων πρασίνου για τη σωματική και πνευματική  ευεξία  των 
κατοίκων. Οι χώροι πρασίνου συχνά χάνουν στον ανταγωνισμό 
για γη, καθώς το μερίδιο του πληθυσμού που ζει σε αστικές 
περιοχές εξακολουθεί να αυξάνεται.  Η παρούσα στρατηγική 
έχει ως στόχο να αναστρέψει τις τάσεις αυτές και να 
αναχαιτίσει την απώλεια των πράσινων αστικών 
οικοσυστημάτων».  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συνάδελφε άλλα δυο λεπτά. 
Έτσι;  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Έγινε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι.  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Άρα να επισπεύσω λοιπόν.  
Θα πω μόνο ότι από αντίστοιχες παρεμβάσεις ανενεργών 

αεροδρομίων διεθνώς στην Ευρώπη και στις  Ηνωμένες 
Πολιτείες όπου η μεγαλύτερη βαρύτητα της επιλογής των 
χρήσεων παίζει η οικονομική εκμετάλλευση, οι χώροι 
κυμαίνονται οι ελεύθεροι από 24  έως 54%  ενώ όπου η  
οικιστική ανάπτυξη έχει σκοπό την οικονομική υποστήριξη του 
εγχειρήματος  οι χώροι πρασίνου από 57  έως 86%:  

Συγκεκριμένα για τις προτάσεις.  
Μιλάμε για διπλή ανάπλαση. Η  διπλή ανάπλαση γίνεται 

σύμφωνα με το μοντέλο Asebil lo. Δηλαδή τότε το 2011 όταν 
είχε προτείνει ο Πρωθυπουργός, είχε καλέσει τον Asebil lo για 
κάποιες προτάσεις για το Ελληνικό ε ίχε προτείνει να γίνουν 
κάποιες επιλεκτικές κατεδαφίσεις και μεταφορά οικιστικών 
ενσωματώσεων από τον αστικό ιστό της πόλης στο Ελληνικό.  

Δεν δίνονται καθόλου στοιχεία για το πως υλοποιείται 
αυτή η διπλή ανάπλαση. Αναφέρεται  απλά η διερεύνηση της 
δυνατότητας συμβολής στην αντιμετώπιση της έλλειψης 
πρασίνου κ.λπ.  

Υπάρχουν πυκνοδομημένες περιοχές στην πόλη που δεν 
έχουν καθόλου ελεύθερους χώρους όπως είναι τα Καμίνια. 
Υπάρχουν όμως και άλλες οι οποίες έχουν ελεύθερους χώρους 
όπως είναι Σταυρωμένος, ο  Ξεροπόταμος, η Κνωσσός, οι 3 
Βαγιές. Αυτές θα χρειάζονταν λιγότερες κατεδαφίσεις.  

Γενικά η προοπτική της διπλής ανάπλασης προϋποθέτει 
γενναίες πολιτικές αποφάσεις , συσχέτιση της περιοχής 
μελέτης με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και ουσιαστική 
διαβούλευση και ευρεία συμμετοχή των πολιτών σε μια πολύ 
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συγκεκριμένη πρόταση που θα οδηγήσει σε τροποποίηση του 
ΓΠΣ.  

Καταλαβαίνετε δηλαδή τι σημαίνει εάν πούμε αυτή τη 
στιγμή ότι από τα 3.800 στρέμματα επί το 20%, δηλαδή 700 
στρέμματα περίπου κατεδαφίζουμε στο κέντρο του Ηρακλείου. 
Θέλει αν μη τι άλλο μια περισσότερο εξειδίκευση και 
μεγαλύτερη μελέτη για αυτό το θέμα. Που θα γίνουν και γιατί 
θα γίνουν.  

Αυτή η διπλή ανάπλαση για εμάς θα πρέπει πρώτα  - 

πρώτα να διασφαλισθεί. Εάν δεν μπορεί να διασφαλισθεί 
πιστεύουμε ότι ο χώρος πρασίνου στο χώρο του ΚΑΗΚ θα 
πρέπει, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από το 60%. 

Το παραλιακό μέτωπο για να είμαι ακόμα σύντομος, όσον 
αφορά το παραλιακό μέτωπο των 5 χιλιομέτρων το οποίο 
φαίνεται από τα σχέδια ότι αποκόπτεται από την ενδοχώρα.  

Τόσο ιστορικοί, όσο και φυσικοί λόγοι γιατί τόσο 
ιστορικοί όσοι και φυσικοί ήταν οι λόγοι της στροφής της 
πόλης του Ηρακλείου προς την ενδοχώρα  και  η  προσπάθεια 
του ανοίγματος  προς τη θάλασσα, αντιβαίνει στην ιστορική 
μνήμη της πόλης. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε να 
ψάχνουμε τη στροφή προς τη θάλασσα στην πόλη του 
Ηρακλείου όταν δίπλα μας έχουμε ένα χώρο ο οποίος δυνητικά 
θα μπορέσει να αφήσει 5 χιλιόμετρα ελεύθερο παραλιακό 
μέτωπο.  

Γνωρίζουμε ότι  το κόστος κατασκευής  και το κόστος 
συντήρησης των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα 
πρέπει να εξασφαλισθούν ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση 
τέλος πάντων της ζωντάνιας και του να συνεχίσουν να ζουν 
ώστε να μην επέλθει ο μαρασμός τους. Για αυτό προτείνονται 
επιπλέον χρήσεις πέραν του πρασίνου.  

Για αυτές τ ις χρήσεις προτείνουμε που θα μπορούσανε 
να έχουνε σχέση : 

Με την ιστορία και τον πολιτισμό όπως περιγράφονται 
στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης . 
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Μπορούν να είναι χρήσεις οι οποίες θα έχουν σχέση με 
τον αγροτοδιατροφικό τομέα, που μπορούν επίσης να έχουν 
σχέση και με τον  τουρισμό . 

Μπορεί να είναι άλλες χρήσεις (χώροι άθλησης, 
βιβλιοθήκες κ.λπ.).  

Δεν συμφωνούμε με χρήσεις οι οποίες, όπως η Ζώνη 
Καινοτομίας  και Τεχνολογικού Πάρκου οι οποίες αντιτίθενται ή 
ανταγωνίζονται χρήσεις που υφίστανται ήδη στο ευρύτερο 
πολεοδομικό συγκρότημα.  

Αυτές οι χρήσεις θα μπορούσαν να έχουν ένα ποσοστό 
της τάξεως του 25%  και το υπόλοιπο 15% νομίζουμε ότι θα 
πρέπει να αποδοθεί σε οικιστική χρήση ακριβώς για το λόγο 
ότι θα πρέπει να εξασφαλισθε ί η ζωντάνια του χώρου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να σε παρακαλέσω να 
κλείσεις τώρα και αν υπάρχει κάτι άλλο ή στη δευτερολογία ή 
στις απαντήσεις επί των ερωτήσεων ή αν θες ένα λεπτό ακόμα 
να μπορείς να το…  

 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Ένα λεπτό. Ήθελα ένα σημείο να πω ακόμα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, ναι.  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι 
πολύ σημαντικό για εμάς είναι οι συμμετοχικές διαδικασίες οι 
οποίες θα πρέπει να εξασφαλισθούν καθ’ όλη την πορεία των 
μελετών, των εγκρίσεων κ.λπ. όπως συμβαίνει σε όλες τις 
αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες με τη συμμετοχή του κόσμου, με δημοψηφίσματα, 
δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει εδώ αλλά ότι θα πρέπει αυτό 
το πράγμα να γίνει γνωστό στον κόσμο ο κόσμος να ξέρει να 
συμμετέχει  στις προτάσεις αυτό θα είναι πάρα πολύ 
σημαντικό.  

Νομίζω έκλεισα Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε πάρα, πάρα 
πολύ.  
 Ανοίγει ένας κύκλος ερωτήσεων προς τους δυο 
εισηγητές. Παρακαλούμε το Raise Hand και θα παρακαλέσω 
πάρα πολύ να είμαστε και  σύντομοι, να σεβόμαστε ότι υπάρχει 
και το επόμενο θέμα για το οποίο έχουμε και καλεσμένους.  

 Είκοσι δευτερόλεπτα και αν θέλετε να κάνω εγώ την 
πρώτη ερώτηση και σε αυτά προχωρήσει όποιος άλλος 
ενδιαφέρεται να κάνει ερώτηση.  
 Λοιπόν και προς τους δυο ως ερώτηση τώρα βγαίνει 
Σχινάς και ως Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και προς τους 
δυο εισηγητές και προς τις δυο παρατάξεις που κάνανε 
εισήγηση αυτό που θέλω να πω πρώτα από όλα είναι ότι 
πρόκειται για δυο από τις εντυπωσιακότερες εισηγήσεις που 
έχω δει εγώ στο  Τ.Ε.Ε. σε όλες τις θητείες που έχω υπάρξει  
μέλος της Αντιπροσωπείας και θα ήτανε κρίμα να μας 
οδηγήσετε στο να επιλέξουμε έτσι μια από τις δυο. Το λέω 
ειλικρινά  με κάθε σεβασμό και προς τη δικιά μου την 
προσπάθεια γιατί συμμετείχα και εγώ στη δικιά μας την 
εισήγηση. Δεν ξέρω αν θα υπήρξε, υπάρχει η δυνατότητα με 
κάποιο τρόπο σύμπτυξης αυτών. Εντυπωσιάσθηκα ειλικρινά 
και από τις δυο εισηγήσεις.  
 Αν υπάρχει κάποιος άλλος είναι και ο συνάδελφος, θα 
τελειώσουν πρώτα οι ερωτήσεις συνάδελφοι και μετά θα 
απαντήσετε.  

Ο συνάδελφος ο Γολοβάνης.  
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ :  Καλησπέρα.  
 Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω, ακούγομαι; Ακούγομαι ε. 
Θα ήθελα να ρωτήσω τη Μαρία τη Σίτη, την εισηγήτρια του 
«#OpenTEE» αν γνωρίζουμε το Κέντρο Καινοτομίας που 
συνδέεται με την επένδυση αν γνωρίζουμε  τι αντικείμενο θα 
έχει  και αν γνωρίζουμε αν καλύπτεται από τους φορείς που 
υπάρχουν ήδη εδώ γιατί αν είναι κάτι που θα φέρει νέο χώρο 
οικονομικό και επιστημονικό έχει μεγάλη διαφορά. Αν 
γνωρίζουμε.  
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ΣΙΤΗ : Μπορώ να απαντήσω; Συγγνώμη για αρχή δεν κατάλαβ α 
την ερώτηση που έκανε ο κ. Σχινάς εάν έγινε κάποια ερώτηση. 
Κατά δεύτερον…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Περίμενε Μαρία να 
τελειώσουν οι ερωτήσεις. Θα σου διευκρινίσω την ερώτηση, να 
τελειώσουνε γιατί έχει ζητήσει και ο συνάδελφος ο Χωραφάς.  

 Η δική μου η ερώτηση ήτανε λοιπόν αν υπάρχει 
δυνατότητα παντρέματος των δυο εισηγήσεων. Αυτό είναι το 
ερώτημα, πολύ απλά.  
 Ο συνάδελφος ο Χωραφάς και κλείνει ο κύκλος των 
ερωτήσεων.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ευχαριστώ Πρόεδρε.  
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους εισηγητές γιατί 
πραγματικά έχουν κάνει πολύ σπουδαία δουλειά συλλέγοντας 
πολλά στοιχεία και κάνοντας ενδιαφέρουσες προτάσεις και 
νομίζω ότι παρόλο που δυσκολεύεσαι κάνουνε εύκολο το έργο 
μας για να οδηγηθούμε και να έχουμε μια τεκμηριωμένη 
πρόταση. Εγώ η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω προς το 
Γιώργο το Ζαμπετάκη είναι γράφει μέσα στην εισήγηση είναι 
προφανές ότι τα ποσοστά που προτείνονται παραπάνω δεν 
μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικά  αλλά χρειάζεται να 
προκύψουν μέσα από σχετικές μελέτες. Και το ερώτημα είναι 
όταν με το καλό εγκριθεί αυτή η προέγκριση η οποία ζητείται 
από το Υπουργείο τα ποσοστά αυτά δεν θα είναι δεσμευτικά; 
Αυτό για το Γιώργο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έχει κλείσει ο κύκλος των 
ερωτήσεων οπότε ο λόγος για αρχή, ποιος θα απαντήσει από 
πλευρά «#OpenTEE»; Oκ, η Κα Σίτη απάντηση στις ερωτήσεις.  
 

ΣΙΤΗ : Καλά για το πρώτο ζήτημα που θέσατε περί του 
παντρέματος των κειμένων είναι κάτι που εντάξει εγώ 
προσωπικά  είμαι πολύ υπέρ καθώς ήταν πάρα πολύ ωραία η 
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εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.» αλλά αυτό είναι κάτι που θα το 
συζητήσουμε επί του συνόλου.  
 Στο δεύτερο θέμα που έθεσε ο Γολοβάνης θέλω να το πω 
το εξής: Ότι καθορίζουμε σε ένα Ειδικό Χωρικό Σχέδιο χρήσεις 
γης δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε το τι σημαίνει 
Τεχνολογικό Πάρκο και τι ακριβώς επιχείρηση θα 
προσελκύσουμε οπότε είναι κάτι το οποίο προφανώς αφήνεται 
κατά κανόνα στη διακριτική ευχέρεια των όποιων επενδυτών, 
των όποιων τέλος πάντων έρχονται για να λάβουν μέρος σε 
αυτές τις χρήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη 
εξειδίκευση με βάση τα υφιστάμενα προεδρικά διατάγματα των 
χρήσεων γης για το τι περιεχόμενο μπορεί να έχει ένα 
Τεχνολογικό Πάρκο οπότε είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Δεν 
ξέρω αν υπάρχει κάποια μέχρι σήμερα τέλος πάντων 
συνεννόηση του Δήμου με επιχειρηματικούς κολοσσούς που 
θα θέλανε να έρθουνε αλλά το ζητούμενο είναι άλλο νομίζω για 
την ευρύτερη περιοχή.  
 Και ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα και εγώ προς τον κ. 
Ζαμπετάκη. Μπορώ;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πες το, κάνε και θα δούμε.  
 

ΣΙΤΗ : Ευχαριστώ.  
 Επειδή ήταν ένα πολύ ωραίο, ήταν μια πολύ καλή 
εισήγηση, προφανώς εξαιρετικά δουλεμένη η εισήγηση της 
«Α.Μ.Α.Κ.» μια μόνο, γιατί ακριβώς είμαστε πάντοτε υπέρ της 
διπλής ανάπλασης ή τέλος πάντων πώς ακριβώς το έχετε 
σκεφτεί; Είμαστε τόσο θετικοί;  

Και ένα δεύτερο ζήτημα σε σχέση με αυτά που είπατε και 
αυτά που είναι καταγεγραμμένα γιατί να στρέψουμε την 
υπόλοιπη πόλη προς τη θάλασσα παράλληλα και με τα πέντε 
χιλιόμετρα αυτά προσώπου της Νέας Αλικαρνασσού και γιατί 
εννοώ πρέπει να είναι είτε το ένα είτε το άλλο; Δεν το 
κατάλαβα στην εισήγηση. Το άκουσα από εσάς τώρα που το 
λέγατε εκτός αν ήταν κάτι  (δεν αποδίδεται καθαρά) .  

Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τη συνάδελφο.  
 Ο κ. Ζαμπετάκης απαντήσεις στις ερωτήσεις.  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Ναι. Κατ’ αρχάς και εμείς νομίζω είμαστε 
σύμφωνοι με το γεγονός ότι μπορούμε να συγκεράσουμε τις 
δυο εισηγήσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, κάποιος που να 
διαφωνεί με αυτό.  
 Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. ρώτησε για τα ποσοστά αν είναι 
δεσμευτικά. Αυτό δεν γνωρίζω να το πω με ένα ναι ή με ένα 
όχι. Ξέρω ότι το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο το οποίο κατατίθεται, 
δηλαδή η προέγκριση, στα δεδομένα της προέγκρισης, στο 
φάκελο των δεδομένων είναι, λέει, ο χωρικός, συγγνώμη τώρα, 
το έχασα, η πρόταση του χωρικού προορισμού της περιοχής 
παρέμβασης. Η πρόταση του χωρικού  προορισμού της 
περιοχής παρέμβασης και χάρτης σε κλίμακά μας 5.000. Η 
πρόταση του χωρικού  προορισμού της περιοχής παρέμβασης.  
Αυτή η πρόταση δεν ξέρω εάν συμπεριλαμβάνει, εξειδικεύει τα 
ποσοστά. Θα μπορούσε να γίνει μια πρόταση σε τρεις άξονες 
(χώρος πρασίνου, οικιστική ανάπτυξη, άλλες χρήσεις). Η 
οικιστική ανάπτυξη και οι άλλες χρήσεις αυτό θα είναι ένα 
ποσοστό του όλου που ο στόχος θα ε ίναι να, δεν ξέρω αν θα 
χρηματοδοτήσει την κατασκευή του πάρκου αλλά μπορεί να 
χρηματοδοτήσει τη συντήρηση του πάρκου γιατί αλλιώς το 
πάρκο θα μαραζώσει, δηλαδή μπορεί να μιλάμε για 4.000 
ευρώ το στρέμμα το χρόνο συντήρηση σε πάρκα τέτοιου 
μεγέθους. Δεν είναι μικρά τα ποσά. Μπορεί να είναι 
δεσμευτικά τα ποσά αυτά, να καταλήξουμε δηλαδή στο ότι θα 
έχουμε 60% πράσινο  και 40% οικιστική εκμετάλλευση η οποία 
δεν ξέρω πως θα κατανεμηθεί. 15 -25 οικιστική ή άλλες 
χρήσεις; Και ποιες θα είναι αυτές οι χρήσεις. Δεν ξέρω αν θα 
πρέπει αυτό το πράγμα να το πούμε τώρα και αν δηλαδή η 
πρόταση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου σε αυτή τη φάση 
μπορεί να μπει σε τέτοια λεπτομέρεια.  
 Όσον αφορά τη διπλή ανάπλαση η ερώτηση ήτανε γιατί 
είμαστε θετικοί. Γιατί να μην είμαστε θετικοί; Δεν μπορώ να 
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καταλάβω, περιοχές, ας πάρουμε, ας πάρουμε  την περιοχή 
εκεί στο πάρκο Νικαίας (…)  Σε αυτή την ευρύτερη, αυτή την 
περιοχή, αν δείτε την έκτασή της, ποιος είναι ο ελεύθερος 
χώρος  που  της μένει είναι μόνο το πάρκο Νικαίας. Έχει πάει 
κανείς στο πάρκο Νικαίας απόγευμα να δείτε τι γίνεται; Τι 
συνωστισμός υπάρχει; Υπάρχει ανάγκη για χώρους πρασίνου 
σε περιοχές πυκνοδομημένες που δεν είναι μόνο ο (δεν 
αποδίδεται καθαρά).  Βέβαια στα Καμίνια είναι και το γήπεδο 
του ΟΦΗ. Είχε γίνει και μία κουβέντα γύρω από  αυτό - να μην 
επεκταθώ τώρα -  υπάρχουν και πιο, πράγματα γύρω από 
αυτό που μπορούν να ειπωθούν αλλά να μην επεκταθώ.  

Για μένα το βασικό είναι να διασφαλιστεί ότι θα 
πραγματοποιηθεί η διπλή ανάπλαση και αυτοί οι χώροι που θα 
προκύψουν στο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, να 
μπορούν να έχουν μία σύνδεση μεταξύ τους. Να αποτελέσουν 
δηλαδή ένα δίκτυο. Το πιο σημαντικό δηλαδή είναι να δούμε 
πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της βιώσιμης 
κινητικότητας στην πόλη, αυτό είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν 
απάντησα.   
 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Το τελευταίο  ερώτημα ήταν στροφή προς τη 
θάλασσα. Η ιστορία της πόλης του Ηρακλείου, δείχνει ότι για 
λόγους ιστορικούς - επειδή το Ηράκλειο ήταν μια πόλη που 
δεχόταν συνεχώς - πώς τις λένε - επιθέσεις από την θάλασσα 
- αλλά και για λόγους φυσικούς, επειδή οι βορειοδυτικοί άνεμοι 
είναι 99%, πνέουν, έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους, γ ια αυτό 
έστρεψε την πλάτη της στη θάλασσα η πόλη του Ηρακλείου. 
Δεν θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ιστορική μνήμη της 
πόλης, αφού έχουμε 5 .000 παραλιακό μέτωπο δίπλα; Γιατί 
πρέπει να ανοίξουμε την πόλη του Ηρακλείου, που πάντα 
μέχρι τόσους αιώνες είχε στρέψει την πλάτη στη θάλασσα, 
γιατί θα πρέπει να την ανοίξουμε το 2020;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε συνάδελφε.  
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ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Και εγώ . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ας ξεκινήσουν οι 
τοποθετήσεις των παρατάξεων επειδή ήδη είναι 19 :25. Θα 
ήθελα να μην υπερβεί ο κάθε συνάδελφος που θα μιλήσει 
ακόμα κι αν εκπροσωπεί πλέον παράταξη, τα τρία λεπτά. Δεν 
έχουμε χρόνο, δεν έχουμε την πολυτέλεια κι ε ίναι κρίμα για το 
πέμπτο θέμα για το οποίο μας περιμένει τόσος κόσμος να 
αναβληθεί για την, δεν ξέρω για πότε. Ποιος θέλει να ξεκινήσει 
τοποθετήσεις;   
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Συγγνώμη  να ρωτήσω κάτι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αν θέλει ο Ταβερναράκης να 
ξεκινήσει.  
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Να ρωτήσω κάτι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Για τη διαδικασία Μιχάλη;  
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Ναι, ναι. Τοποθέτηση παρατάξεων ή μπορώ να, 
μπορούμε να σηκώσουμε χέρι ; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι , δεν υπάρχει τοποθέτηση 
παρατάξεων. Απλά οι παρατάξεις μπορούν να  ορίσουν έναν 
ειδικό ομιλητή ο οποίος να έχει λίγο παραπάνω χρόνο. Δεν 
μας παίρνει ο χρόνος για να έχει παραπάνω χρόνο ο ειδικός 
ομιλητής της παράταξης. Άρα, ο οποιοσδήποτε μπορεί να 
μιλήσει αρκεί να μείνει στα τρία λεπτά. Εντάξει;  
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Ναι, ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, συνάδελφε 
Ταβερναράκη ξεκινάς.  
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Κλείσε τον κατάλογο όμως Πρόεδρε.  Μην 
τον αφήνεις ανοικτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ο κατάλογος θα κλείσει όταν 
τελειώσει ο συνάδελφος ο Ταβερναράκης  στα τρία λεπτά του.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Σε ευχαριστώ πολύ.  
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι τελικά η κουβέντα η 

οποία έγινε διαδικτυακά, που μεταδόθηκε και τα είδαν όλα μας 
τα μέλη, δημιούργησε ένα, μια ορθολογική σκέψη σε όλους 
μας. Θεωρώ, μπορεί να πήραμε εμείς την πρωτοβουλία και 
είχαμε καταθέσει την εισήγηση, την οποία την είχαμε 
επεξεργαστεί πάρα πολύ καιρό, πολύ πριν την τηλεδιάσκεψη 
που κάναμε με τους μελετητές, σε σχέση με αυτά που 
ειπωθήκαν και από μέλη της Διοικούσας, θεωρώ ότι η 
εισήγηση στην οποία κατέθεσε η «Α.Μ.Α.Κ.»  σήμερα, 
πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο με 
βρίσκει ως προσέγγιση, ως ορθολογική σκέψη απόλυτα θετικό. 
Θεωρώ ότι σε σχέση με τη δική μας εισήγηση βρίσκεται πάρα -

πάρα πολύ κοντά σε σχέση με τα ερωτήματα τα οποία θέτει, 
αλλά κυρίως βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε σχέση με το στόχο 
τον οποίο βάζει και τον στόχο τον οποίο βάζει είναι ότι τελικά 
θέτει κυρίαρχο ρόλο στο Τεχνικό Επιμελητήριο ή καλεί το 
Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως κυρίαρχο ρόλο της όποιας 
διαβούλευσης και της, θα πρέπει να γίνει της , του φορέα 
εκείνου που θα συλλέξει όλες τις προτάσεις της κοινωνίας, 
που θα ακούσει τους φορείς, θα ακούσει την περιφέρεια και 
στη συνέχεια θα κατατεθεί πραγματικά μία πρόταση η οποία 
θα είναι τεκμηριωμένη και η οποία θα δώσει αυτό το οποίο 
επιζητούμε όλοι από ένα τέτοιο χώρο.  

Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στραμμένο προς τη θάλασσα 
ή αν θα μπορέσουμε να βρούμε διαφωνίες ή αν θα έχουμε 
Τεχνολογικό Πάρκο ή αν θα είναι ενάντια στο είτε θέλει να έχει 
μέσα. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν σε 
επόμενη φάση, απλά να υπενθυμίσω ότι σήμερα το Τεχνικό 
Επιμελητήριο θα πρέπει να καταθέσει το όποιο κείμενο 
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συμφωνήσουμε και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουνε όλες οι 
παρατάξεις να γίνει μια σύμπτυξη των δύο κειμένων και να 
κατατεθεί πραγματικά μία πρόταση, όπου μέσα από εκ εί θα 
δίνει τις κατευθύνσεις στους μελετητές και θα ακούει τον 
παλμό της, τουλάχιστον του τεχνικού κόσμου.  

Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους δυο σας που 
ήσασταν βασικοί εισηγητές και θέλω να, πραγματικά αυτή η 
σύμπτυξη να συνεχίσει και πραγματικά να  βγει μία πρόταση 
από εδώ που θα σταλεί στους μελετητές, η οποία θα τους 
δώσει τις κατευθύνσεις που πρέπει για το καλό της κοινωνίας 
και τους πολίτες  και το καλό του Ηρακλείου.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ συνάδελφε 
Ταβερναράκη.  

Έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών και είναι με την 
εξής σειρά. Ο Μιχάλης Γολοβάνης ο συνάδελφος θα ξεκινήσει 
αμέσως μετά και οι υπόλοιποι είναι ο συνάδελφος Βάγιας, 
Μαυρογιάννης, Χατζάκη και Χωραφάς και μετά κλείνουμε.  

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Πρόεδρε έχω το  δικαίωμα να ξεκινήσω ή 
περιμένω;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μιχάλη έχεις το λόγο 
κανονικά. Είπα απλά τη σειρά των υπολοίπων για να μην 
έχουμε… 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Ωραία. Τάχιστα  παιδιά να μη σας τρώω το  
χρόνο.  

Λοιπόν, καταρχήν εγώ, μου φαίνεται περίεργο, γιατί 
τελικά ίσως να είναι και ο μόνος που διαφωνώ. Χαίρομαι 
βέβαια που βλέπω ότι υπάρχει διάθεση για να συνδεθούν οι 
δύο προτάσεις. Εγώ διαφωνώ, εγώ βλέπω δύο προτάσεις 
διαφορετικές. Και συγκεκριμένα, καταρχήν να πω ότι η Μαρία 
η Σίτη, η συνάδελφος απάντησε ακρ ιβώς αυτό που περίμενα 
και το οποίο υπαινίσσομαι  ότι δεν έχουμε εμείς κανένα λόγο, 
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αφού και οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν είναι το σημαντικό αυτό και 
από το θεσμικό πλαίσιο, άρα λοιπόν θα μπορούσε να μην 
υπάρχει αυτό μέσα στην εισήγηση. Πρώτον.  

Δεύτερον, η εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.», κατά τη γνώμη 
μου, δίνει μια πρόταση, έναν άξονα στον οποίο κανένας δεν 
μπορεί να διαφωνήσει και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, θα 
μπορούμε να συνθέσουμε μελλοντικά και να δούμε 
ενδεχόμενες άλλες επενδύσεις και δράσεις. Συμφωνώ στην 
αύξηση του ελεύθερου χώρου, συμφωνώ στο σκεπτικό που 
εξέφρασε ο κ. Ζαμπετάκης, όμως θα πρέπει να βρούμε μία 
βάση και η βάση αυτή πρέπει να είναι μία βάση που ενώνει.  

 Άρα λοιπόν η πρότασή μου είναι ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω πρόταση και σύνθεση θα πρέπει να προκύψει μέσα 
από την πρόταση της «Α.Μ.Α.Κ.». Άρα ιδού η ρόδος ιδού και 
το πήδημα. Ή η μία θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ψηφιστεί 
που ξεκινάει από μία ενωτική διάθεση, ή η άλλη πρόταση. Όλα 
τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά στο μέλλον να τα δούμε.  

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον 
συνάδελφο.  

Ο συνάδελφος ο Βάγιας έχει το λόγο.  
 

ΒΑΓΙΑΣ : Καλησπέρα και πάλι.  
Τώρα η τοποθέτησή μας ως «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ» 

όπως σε κάθε τεχνικό έργο παίρνει υπόψιν για το π ως θα 
τοποθετηθούμε τρεις βασικούς άξονες, το σκοπό  του έργου, αν 
καλύπτει κοινωνικές ανάγκες, από που χρηματοδοτείται και 
ποιος θα επιβαρυνθεί και με ποιες εργασιακές σχέσεις θα 
υλοποιηθεί, αφού αφορά πολλές ειδικότητες ανάμεσα σε 
αυτούς μηχανικούς, τεχνικά, χειρωνακτικά επαγγέλματα κ.λπ .  

Με αυτή την έννοια, επειδή και το συγκεκριμένο ζήτημα 
που συζητάμε είναι άμεσα συνδεδεμένο, όπως παρουσιάστηκε 
και με το - και από εκεί απορρέει δηλαδή - από την επένδυση 
στο Καστέλι, αυτό κατά τη γνώμη μας είναι το πρώτο που 
αποδεικνύει π.χ. με βάση αυτούς τους άξονες και είμαστε 
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κατά, προφανώς πρέπει να φύγει από εκεί το αεροδρόμιο, 
αλλά το από ποιον χρηματοδοτείται και ποιος επωφελείται. 
Δηλαδή ότι η κοινοπραξία μπαίνει με 5.000.000 ευρώ, την ίδια 
ώρα που το κράτος μπαίνει με 180.000.000 δάνειο από τον 
ΕΤΕΠ, τα οποία θα επιβαρυνθεί ο λαός.  

Δεν γίνεται καμία αναφορά σε  (…)  αυτών που θα 
δουλέψουνε για αυτό το έργο, ενώ την ίδια ώρα χτυπιέται και ο 
βασικός, η βασική παραγωγική οικονομική δραστηριότητα που 
αφορά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, που δεν 
μπορούμε να μην πάρουμε υπόψιν και αυτό που εκφράζεται 
και από αντιδράσεις κατοίκων, με χαρακτηριστικό ας πούμε 
τον Γιώργο Μαυραντωνάκη τον Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας 
Πολιτών για τη διάσωση και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδας , 

όπου μιλώντας για το σχετικό θέμα στην επιτροπή της Βουλής, 
στάθηκε ιδιαίτερα - δεν είναι δικά μου είναι των κατοίκων εκεί, 
γιατί λέμε για το κοινωνικές ανάγκες - στάθηκε ιδιαίτερα στην 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια των 
αεροσκαφών, πώς θα επηρεάσει την ποιότητα των αγροτικών 
προϊόντων, θα οδηγήσει σε καταστροφή οικονομική τοπική, 
αλλά και την υγεία των κατοίκων. Οπότε ένα το κρατούμενο 
είναι αυτό, η τοποθέτησή μας σε σχέση με το κύριο επενδυτικό 
κομμάτι.  

Σε σχέση με το συγκεκριμένο που κουβεντιάζουμε κατά 
τη γνώμη μας είναι αδιαπραγμάτευτο το ότι θα πρέπει, το 
βασικό είναι η χρήση, θα πρέπει να αφορά ελεύθερη 
πρόσβαση με όρους αναψυχής και ξεκούρασης για τους 
κατοίκους της περιοχής, 100%. Αυτό θα πρέπει να 
διασφαλισθεί, κι ακριβώς επειδή δεν καθορίζονται αυτές οι 
επιλογές δυστυχώς από φορείς που τους αφορά η κάλυψη των 
αναγκών τους αλλά καθορίζονται από την Κυβέρνηση, από 
επιχειρηματικά συμφέροντα. Νομίζω ότι και να πούμε εμείς ο 
σχεδιασμός δε θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά 
πράγματι ο λόγος θα πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μας, να 
έχουμε κι εμείς μια τέτοια θέση αλλά να είναι σε σωματεία 
εργαζομένων σε διάφορους κλάδους, τοπικά στους κατοίκους 
που θα πρέπει να παίρνουν θέση κατά τη γνώμη μας και 
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υπάρχει και το θετικό παράδειγμα του Δήμου Πατρών -αν,  

φαντάζομαι γνωρίζετε – να αξιοποιήσει , χώρων που δεν γίναν 
για εμπορευματική χρήση και επιχειρηματική δραστηριότητα, 
αλλά άνοιξαν πλατιά στο λαό της Πάτρας για να μπορεί να έχει 
κάποιες ώρες αναψυχής και όσο μπορεί μέσα στη ζωή του να 
βελτιώσει το επίπεδο της ζωής του. Άρα και η τοποθέτηση η 
δικιά μας σε αυτή την κατεύθυνση είναι σε σχέση με το 
συγκεκριμένο ζήτημα που συζητάμε.  

Με αυτή την έννοια, δεν πιστεύουμε ότι κάποια από τις 
δύο προτάσεις μας καλύπτει, πράγματι κινούνται στην ίδια 
κατεύθυνση, μπορεί να έχουνε ψιλοδιαφορές, όποτε τ ις 
καταψηφίζουμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφε τελείωσες;  
 

ΒΑΓΙΑΣ : Ναι, ναι , ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να είσαι καλά.  
Ο επόμενος είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης ο 

Μαυρογιάννης.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Λοιπόν, να πούμε τώρα πέντε πράγματα.  
Κατ’ αρχήν πρέπει να πω στον Ζαμπετάκη να μη 

στεναχωριέται από τα λόγια του Ταβερναράκη, δεν έχει καμία 
σχέση με αυτά που λέει η εισήγησή του. Ο Γιώργος δε την 
κατάλαβε, όπως δεν κατάλαβε προχθές κι αυτά που είχαμε πει 
στη συζήτηση, μια κι αναφέρθηκε ότι πιθανόν υποστηρ ίζουμε 
διαφορετικά, στην τηλεδιάσκεψη. Εν πάση περιπτώσει έχουμε 
πολλά να δούμε σήμερα από δω και πέρα συνάδελφοι. Πέρα 
από το ότι σήμερα εμείς δεν κλείνουμε.  

Πρώτα από όλα εάν θα φύγει , οτιδήποτε φύγει από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να είναι σε μια βάση. Ότι εμείς 
σαν Τεχνικό Επιμελητήριο θέλουμε τη διασφάλιση του 
κοινόχρηστου χώρου στο αεροδρόμιο. Ότι δεν συμφωνούμε και 
θα έρθουμε ενάντια σε οποιονδήποτε κάνει προσπάθεια 
ξεπουλήματος αυτού του χώρου, σε οποιαδήποτε 
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επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί υπάρχουνε πάρα πολλά που 
θα ήθελαν αυτό το χώρο να τον επιβουλευτούν. Για το λόγο 
αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε 
προτάσεις πάνω στις χρήσεις. Έτσι; Αυτό. Μην ανοίξουμε 
εμείς έστω με κάποιον τρόπο την κεκόπορτα, να μπορούν 
κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία θα έρθουν 
σήμερα να καρπωθούν όλο αυτό το χώρο. Και να είμαστε 
έτοιμοι αν είμαστε ικανοί να παλέψουμε για την κοινοχρηστία 
του χώρου  διότι το Ηράκλειο όντως και αναφέρθηκαν και από 
τους δύο ομιλητές, το τεράστιο έλλειμμα που έχει. Δεν έχει 
μόνο όμως το τεράστιο έλλειμα, έχει και ένα τεράστιο έλλειμμα 
από αυτούς που θα υπερασπίσουν τον κοινόχρηστο χώρο. 
Δυστυχώς έχουμε κι αυτό το έλλειμμα. Ποιοι θα είναι αυτοί 
που θα υπερασπίσουν σήμερα τη διασφάλιση της 
κοινοχρηστίας του χώρου. Έλα ντε. Που τον ξεπουλάμε 
καθημερινά, σε κάθε φάση στη ζωή μας; Τον ξεπουλάμε. Για 
αυτό πρέπει, θέλει μία προσοχή.  

Κι εμείς αν μπορούμε σήμερα σαν μηχανικοί να δώσουμε 
αυτό το στίγμα κύριοι. Κύριοι θα μας έχετε απέναντί σας στο 
ξεπούλημα του χώρου και εντάξει τώρα να προσέχουμε και 
λίγο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρουμε αυτό το χώρο να 
ξανά αναπαράγουμε ένα γενικό Γ .Π .Σ ., βάλαμε κάτι από δω 
κάτι, εντάξει. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε και λίγο 
διαφορετικά; Να ξεφύγουμε πλέον από αυτά τα τετριμμένα. 
Όλα αυτά που σήμερα βάλαμε λίγο - αυτό που κάναν οι 
μελετητές - λίγο ξενοδοχεία, βάλαμε λίγο επιχειρήσεις, άντε να 
βάλουμε και λίγο Τεχνολογικό Πάρκο , ε, στη γωνία είναι  και 
λίγο πράσινο. Έμεινε και λίγο πράσινο.  

Άρα οτιδήποτε φύγει από εμάς, εγώ δε διαφωνώ το  να 
φύγει ότι συμφωνούμε να γίνει στο Δήμο Ηρακλείου και εδώ να 
γίνει η οποιαδήποτε συζήτηση, οποιαδήποτε, οτιδήποτε γίνει 
να γίνει εδώ μέσα στο Δήμο Ηρακλείου, άρα να πάρει ο Δήμος 
Ηρακλείου τη σύνταξη αλλά ο Δήμος Ηρακλείου δε θα το πάρει 
όμως έτσι, γιατ ί δε διασφαλίζει ότι θα οδηγήσει σε σωστά τα 
πράγματα. Δυστυχώς όμως είναι κι αυτό, υπάρχει και ένα 
αλλά. Πώς θα το χρησιμοποιήσει ο Δήμος Ηρακλείου αυτό; 
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Προς τι κατεύθυνση; Θα είναι προς την κοινοχρησία σήμερα 
του χώρου το Ηράκλειο να αποκτήσει ένα χώρο πρασίνου, ένα 
χώρο πραγματικά που θα τον χαίρεται ή θα τον ξεπουλήσει, 
όπως ξεπουλήσανε  κατά καιρούς πάρα πολύ τον κοινόχρηστο 
χώρο; Αυτά όλα αν θα βγάλουμε οποιαδήποτε  ανακοίνωση θα 
πρέπει να τους τα πούμε. Κύριοι ναι μεν αλλά εμείς θα μας 
έχετε απέναντί σας σε αυτά που πιθανόν θα ξεφύγουν. 
Θέλουμε τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χώρου. Το αν θα 
μπει λίγο επιχείρηση, λίγο το ένα, το άλλο, αυτό θα βρεθεί , δεν 
είναι το όλο πρόβλημα. Το βασικό πρέπει να διασφαλίσουμε. 
Και τον χαρακτήρα, προς τι θα κινείται αυτή η μελέτη, η 

οποιαδήποτε μελέτη προς τι θα κινείται. Γιατί ξέρετε  πάρα 
πολύ καλά, μελετητές είστε  πολλοί εδώ μέσα, ότι οι μελέτες 
μπορούν να έχουνε πολλές κατευθύνσεις.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αντώνη . 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Λοιπόν, αυτά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει; Ευχαριστώ.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Πολλά μπορεί να πει κάνεις. Μια ώρα 
μπορεί να μιλάει, θα ήθελα να μιλήσει και ο Οδυσσέας λίγο  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει, λογικό είναι.  
Η συνάδελφος η Χατζάκη. Μαρία το λόγο.  

 

ΧΑΤΖΑΚΗ : Με ακούτε;  Καλησπέρα κι από εμένα. Ναι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Καλησπέρα, καλησπέρα .  

 

ΧΑΤΖΑΚΗ : Καλησπέρα.  
Θα μιλήσω περισσότερο με την ιδιότητα της υπαλλήλου 

του Δήμου και λιγότερο ως μέλος της Αντιπροσωπείας. Όντως 
έγινε μία προσπάθεια από το Δήμο, με επιβλέπουσα την Κα 
Μαυροπούλου, η οποία επίσης συμμετέχει στην 
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Αντιπροσωπεία  να προχωρήσουμε σε μία τεχνική έκθεση. Το 
τονίζω τη λέξη, παρόλο που την είπαν και οι δύο εκπρόσωποι 
των παρατάξεων και ομιλητές, τεχνική έκθεση που να 
τεκμηριώνει και να δίνει την άδεια στο Δήμο Ηρακλείου να 
προχωρήσει στην προκήρυξη του Ειδικού Χωρικού .  

Το Ειδικό Χωρικό  επειδή αποτελείται από ένα σύνολο 
μελετών, γεωλογικές, υδραυλικές, μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σημαίνει ότι όταν θα μας δοθεί η άδεια και θα 
είμαστε στη θέση να το προκηρύξουμε,  από τις μελέτες αυτές 
θα προκύψουν και θα οριστικοποιηθούν τα ποσοστά στα οποία 
επικεντρώνεστε τόση ώρα πριν. Μπορεί να λέει η κατεύθυνση 
των μελετητών 30% πράσινο, 20% δόμηση, είναι σαφές όμως 
σε όλους μας ότι αν από μία μελέτη γεωλογική προκύψει ότι 
κάπου υπάρχει κάποιο ρήγμα ή από μία υδραυλική προκύψει 
κάτι άλλο, όλα αυτά θα ανατραπούν. Σε αυτή τη φάση όπως 
ειπώθηκε  δίδεται απλά μία κατεύθυνση προς τα πού θα 
κινηθούν οι χρήσεις με στόχο να συμπεριληφθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερες, μην πλατειάζω σε αυτό.  

Δεν υπάρχει καμία διάθεση, επειδή αναφέρθηκε σχετικά 
με το Τεχνολογικό Πάρκο που μου έκανε και εντύπωση πώς  

οδηγηθήκατε στη σκέψη αυτή, ότι θα είναι σε ανταγωνιστική 
διάθεση με το ήδη υπάρχον Τεχνολογικό Πάρκο. Όχι , καμία 
τέτοια σκέψη, ίσα- ίσα που μπορούν οι ίδιοι που συμμετέχουν 
στο Ι .Τ .Ε. να επενδύσουν εκεί ή δεν ξέρω ποιοι επενδυτές θα 
προκύψουν, γιατί δεν είναι της παρούσης όλη αυτή η ανάλυση.  

Επίσης,  υπενθυμίζω επειδή συμμετέχω στο Τμήμα τα 

τελευταία πέντε χρόνια, ότι πολλά πράγματα θα τα καθορίσ ει 
το ιδιοκτησιακό που ειπώθηκε από κάποιο συνομιλητή, γιατί ο 
Δήμος Ηρακλείου κάνει την προσπάθεια έχοντας ένα πολύ 
μικρό ποσοστό της έκτασης. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
καταλαμβάνεται από την πίστα του αεροδρομίου και ανήκει 
στην Πολιτική Αεροπορία , υπάρχουν δύο στρατόπεδα της 126 
και η ΣΕΑΠ, άρα σημαίνει ότι μπαίνει και το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, υπάρχει ο χώρος  των φυλακών - Υπουργείο 
Δικαιοσύνης - , υπάρχει μία τεράστια έκταση η οποία είναι 
περίπου 800 στρέμματα εκεί που είναι το πρατήριο της BP και 
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τα σφαγεία τα πρώην, ο χώρος  αυτός μέχρι τη θάλασσα που 
διεκδικείται από το Δημόσιο κι από τον πρώην Δήμο 
Αλικαρνασσού. Η περιοχή γειτνιάζει με την περιοχή όπου 
εκπονείται ήδη Ειδικό Χωρικό, εκεί που είναι ο καταυλισμός 
των Ρομά, εκπονείται ήδη από το Δήμο Ηρακλείου μελέτη 
πολεοδομικής στα στρατόπεδα Μπετεινάκη , Θεοδοσάκη, ως 
εγκαταλελειμμένα, είναι σε εξέλιξη το master plan που είχε 
ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία του (δεν αποδίδεται 
καθαρά).  Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψιν σε πολύ επόμενο 
στάδιο.  

Τώρα το ξαναείπα και προχθές στην τηλεδιάσκεψη, ο 
αγώνας δρόμου είναι να μας επιτρέψει το Υπουργείο, να 
προχωρήσουμε εμείς στην προκήρυξη της μελέτης του Ειδικού 
Χωρικού.  Θα παρακαλούσα να γίνει κατανοητό αυτό γιατί πολύ 
σεβαστά όλα αυτά που ειπώθηκαν και πολύ ενδιαφέροντα. 
Είναι για την επόμενη φάση.  

Και ένα τελευταίο. Η διαβούλευση και η παρουσίαση της 
μελέτης έγινε με πρωτοβουλία των αιρετών του Δήμου και 
συγκεκριμένα του αρμόδιου Αντιδημάρχου και της Γενικής 
Γραμματέως, δεν προβλέπεται στη διαδικασία, ίσα - ίσα που 
έγινε και έγινε απαιτητό παρά τις αντιρρήσεις του Τμήματος  κι 
εμένα προσωπικά και της Κας Μαυροπούλου, για το λόγο ότι 
θέλαμε τη συμμετοχή όλων και να κοινοποιήσουμε αυτό που 
πρόκειται να κάνουμε σε όλους. Η διαβούλευση η οποία 
προβλέπεται από τη νομοθεσία, προφανώς είναι στο επόμενο 
στάδιο και αφού προκηρυχθεί το Ειδικό Χωρικό και ανατεθεί.  

Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ από μένα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι καλό βράδυ Κα Χατζάκη, 
έχουμε άλλο ένα θέμα ακόμα, εδώ περιμένετε.  
 

ΧΑΤΖΑΚΗ : Θα σας παρακολουθήσω, θα προσπαθήσω να σας 
παρακολουθήσω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, θα μας 
παρακολουθήσετε.  
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ΧΑΤΖΑΚΗ : Ωραία.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον 
συνάδελφο, τελευταία τοποθέτηση του συναδέλφου του 
Χωραφά και μετά περνάμε στις δευτερολογ ίες των ομιλητών. 
Οι δευτερολογίες θα γίνουνε με την ανάποδη σειρά από ότι 
τοποθετηθήκανε, δηλαδή πρώτα ο κ. Ζαμπετάκης και μετά 
ένας από τους, ένας όμως από των κυρίων Ταβερναράκη ή 
Σίτη.  

Συνάδελφε Χωραφά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που 
τοποθετήθηκε η Μάρια πριν από μένα, διότι με γλίτωσε από 
τον πρόλογο, δηλαδή κερδίσαμε λίγο χρόνο επειδή ανέλυσε τη 
διαδικασία και ανέλυσε αυτά που έκανε ο Δήμος κι αυτά που 
απαιτούνται να γίνουν σε αυτή τη φάση και πρέπει να πούμε 
(δεν αποδίδεται καθαρά)…,  μπράβο στο Δήμο. Σπάνια οι 
τοπικές αρχές αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να βγουν 
μπροστά από τις εξελίξεις. Συνήθως όπως αναφέραμε και στα 
προηγούμενα θέματα, παρακολουθούμε το Κεντρικό Κράτος να 
σχεδιάζει για εμάς χωρίς εμάς, με συνήθως δυσμενή 
αποτελέσματα. Μπράβο λοιπόν στο Δήμο που προχώρησε με 
αυτή τη διαδικασία και ελπίζουμε ότι θα του δοθεί η 
δυνατότητα να εκπονήσει αυτό το Χωρικό Σχέδιο .  

Να πούμε τώρα το εξής : Δεν αναφέρθηκε κανείς από τους 
προλαλήσαντες, ότι έχουμε μία απόφαση στη Διοικούσα 
Επιτροπή, επειδή, που δεν την έχουμε δημοσιεύσει επειδή 
νωρίτερα δεν υπήρχε λόγος δημοσίευσης, δηλαδή πολύ πριν 
την παρουσίαση συζητήσαμε το θέμα και καταλήξαμε, αυτή η 
απόφαση της Διοικούσας καταλήγει στα εξής. Ότι άμεσή μας, 
άποψή μας είναι ότι άμεση προτεραιότητα σήμερα είναι να 
δοθεί η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στον Δήμο Ηρακλείου, η 
άμεση έναρξη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου από το Δήμο 
Ηρακλείου, η κατοχύρωση του ελεύθερου πρασίνου  στο 
μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης, στην κατοχύρωση της 
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ύπαρξης μέλους του Τ.Ε.Ε./Τ .Α.Κ. στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης  της μελέτης και στην απομάκρυνση του 
κοινωνικού και η πολεοδομικού, συγγνώμη , συγγνώμη, στην 
αποκατάσταση του κοινωνικού και πολεοδομικού ιστού που 
πλήττεται στην Αλικαρνασσό από την απομάκρυνση του 
«Νίκος Καζαντζάκης». Ξεκινώ διότι ήταν απαραίτητο να 
αναφερθούμε στην απόφαση στην οποία έχουμε ήδη λάβει.  

Τώρα επειδή όπως είπα και στον πρόλογο, θεωρώ ότι 
είναι πολύ καλά δουλεμένες οι δύο εισηγήσεις και έχουν πάρα 
πολύ θετικά, πάρα πολλά θετικά στοιχεία, θα αναφερθώ για να 
είμαι πρακτικός σε αυτά που θεωρώ ότι χρήζουν διόρθωσης 
και στις δύο εισηγήσεις για να καταλήξουμε σε ένα κείμενο 
που θα έχει εγκυρότητα και πληρότητα.  

Πρώτα απ’ όλα, σχετικά με το θέμα του τεχνολογικού 
πάρκου επειδή με προβλημάτισε η εισήγηση  του «#οpen»  και 
αν αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στο Ι .Τ .Ε.. Μίλησα με 
καθηγητές και μίλησα και με τον Πρόεδρο τον κ. Νεκτάριο 
Ταβερναράκη. Από όλους αναφέρθηκε ότι είναι καλοδεχούμενη 
μια τέτοια χρήση στο χώρο του «Καζαντζάκης» διότι θεωρούν 
ότι θα δράσει είτε συμπληρωματικά, είτε ακόμα και σαν χώρος 
επέκτασης του Ι .Τ .Ε., το οποίο τα τελευταία χρόνια σφύζει, 
έχει ραγδαία ανάπτυξη, αποτελεί ένα κόσμημα για την Κρήτη, 
επιτυγχάνει σπουδαία αποτελέσματα και από κάθε άποψη 
θεωρώ ότι το Τ.Ε.Ε./Τ .Α.Κ. πρέπει να το στηρίξει. Από τη 
στιγμή που οι  καθ’  ύλην αρμόδιοι εκεί επιθυμούν να υπάρχει 
τέτοια χρήση στο χώρο αυτό δε νομίζω ότι κανείς από εμάς θα 
πρέπει να βάλει εμπόδιο.  

Όσον αφορά το εκθεσιακό κέντρο και το ότι η σύγκρουση 
με αυτό των Γουρνών, μίλησα με κόσμο που είναι ειδικοί, είμαι 
προβληματισμένος αλλά να σας πω τα δεδομένα τα οποία έχω 
συλλέξει και την πρότασή μου, χωρίς να είμαι ο απόλυτος  έτσι 
γνώστης επί του θέματος. Σήμερα υπάρχει ο φορέας αυτός 
στις Γούρνες ο όποιος είναι ένας συμμετοχικός φορέας με τη ν 
Περιφέρεια, το  Δήμο Χερσονήσου και το Επιμελητήριο, δε 
θυμάμαι αν είναι κι άλλοι φορείς. Είναι ένας φορέας ο οποίος, 
είναι ένας φορέας και ο όποιος έχει φέρει κάποια 
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αποτελέσματα τα οποία ασφαλώς και είναι σημαντικά σε σχέση 
με το παρελθόν, από την άλλη όμως μετά βίας βγάζουν τα 
έξοδα της συντήρησης και της λειτουργίας του χώρου εκεί. 
Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους. 
Δεν είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα με το Ι .Τ .Ε. που σφύζει 
από αποτελέσματα, από παραγωγικότητα. Θεωρώ ότι πρέπει  
να δώσουμε την ευκαιρία να υπάρξει ένα εκθεσιακό κέντρο πιο 
κοντά στο Ηράκλειο, καθώς έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες 
να είναι πιο πετυχημένο, ειδικά αν αναληφθεί η δράση από 
κάποιον με περισσότερη τεχνογνωσία. Άρα η άποψή μου είναι 
ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχει η χρήση 
αυτή εκεί.  

Όσον αφορά τις μεταφορές είμαι απόλυτα σύμφωνος και 
μάλιστα θα πρότεινα ότι θα ήταν καλό να υπάρχει σαν 
ενδεχόμενο και η χρήση μαρίνας και ας γίνει μια έκθεση 
σύγκρισης πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων από μία θέση 
κοντά στο Παγκρήτιο που ήδη έχει χωροθετηθεί, ώστε να 
βρεθεί η βέλτιστη λύση, σίγουρα η βέλτιστη επιλογή. Σίγουρα 
δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός για να προτείνω την 
καλύτερη θέση.  

Όσον αφορά το θέμα του πρασίνου και της διπλής 
ανάπλασης. Θεωρώ ότι  όπως και από όλους τους 
προλαλήσαντες αναφέρθηκε, θα πρέπει να πιέσουμε να είναι 
σε ένα ποσοστό άνω του 50%. Είναι δύσκολο να 
διεκδικήσουμε να είναι όλο πράσινο ή το 80% πράσινο, γιατί 
όπως και κάποιοι από τους προλαλήσαντες ανέφεραν κατά 
πάσα πιθανότητα δεν θα βγαίνουν τα έξοδα συντήρησης του 
χώρου. Όμως τα δύο χαρακτηριστικά που εγώ προτείνω να 
αφομοιώσουμε στην απόφαση είναι να είναι άνω του 50% το 
πράσινο και να είναι ένα μεγάλο του ποσοστό - διαφωνώντας 
και με τα δύο και με τις δύο προτάσεις των μελετητών - ένα 
μεγάλο του ποσοστό να είναι στο παραλιακό μέτωπο. Θεωρώ 
ότι είναι απαραίτητο, αν θυμάμαι καλά αναφέρθηκε για 5 
χιλιόμετρα ακτογραμμής , τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο παραλιακή 
ζώνη πρασίνου. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο όφελος για τον 
τόπο να μην περιοριστεί το πράσινο μόνο στην ενδοχώρα.  
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Αν κρατήσουμε μεγάλα κομμάτια από τα κείμενα θα έλεγα 
σχετικά με την εισήγηση του «#οpenTEE» και επειδή αυτές τις 
μέρες κάνουμε μια…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μιχάλη, Μιχάλη έχεις 
περάσει σε σύνθεση  απόψεων. Είναι άλλο πράγμα η 
τοποθέτηση. Θα ήθελα γιατί θα πρέπει να δευτερολογήσουνε… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και εντάξει ήδη έχεις φύγει κι 
από τον χρόνο. Άμα θες να κλείσεις , ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εντάξει. Θα έχουμε Πρόεδρε και 
μετά χρόνο για να…;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Γιατί υπάρχουν οι 
τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις είναι μετά, επί της 
εισήγησης που θα εγκριθεί, αν εγκριθεί η εισήγηση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Α , okay. Νόμιζα ότι κάναμε 
αντίθετη  διαδικασία…. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τι να κάνουμε;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ότι  στο ξεκίνημα εγκρίναμε 
αντίθετη διαδικασία, αλλά… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Τότε να σταματήσω. Καλά έκανες 
και με διέκοψες.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ανάλογα με το αν συνθεθούν 
οι απόψεις ή αν πάει η μια άποψη και προχωρήσει είναι 
διαφορετική η διαδικασία των τροπολογιών. Το καταλαβαίνεις. 
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Δε θα τις βάλεις όλες. Θα βάλεις μόνο αυτές οι οποίες 
ταιριάζουνε στην πρόταση που θα περάσει, αν ψηφίσουμε μια 
από τις δύο. Εντάξει;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Νόμιζα ότι θα…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κατανοητό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : … (πρόβλημα ήχου)…  οπότε 
σταματώ εδώ Πρόεδρε και θα συνεχίσω τα υπόλοιπα 
αργότερα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κάτι γενικό , να πούνε τις 
δύο, να δευτερολογήσουν οι ομιλητές και  μετά αναγκαστικά 
έτσι όπως φαίνεται θα, μάλλον θα δούμε το τι θα πούνε οι 
δευτερομιλητές. Πάμε.  

Ο συνάδελφος ο Ζαμπετάκης.  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Ναι. Συνοψίζοντας όσα άκουσα μια στιγμή είχα 
και μια, ένα θέμα - την ώρα που μιλούσε η Μάρια  - με το 
δίκτυο δεν άκουσα . 

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Συγγνώμη  Πρόεδρε, Πρόεδρε, Γιώργο 
συγγνώμη  μισό λεπτό. Θέλω μια, επειδή αναφέρθηκε το όνομά 
μου από τον Μαυρογιάννη θέλω να… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να 
μιλήσεις στη δευτερολογία.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Επειδή δεν έχω δικαίωμα για άλλη 
τοποθέτηση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μετά, μετά.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Όχι, στη δευτερολογία θα μιλήσει η Μαρία. 
Μπορούμε να μιλήσουμε και οι δύο;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Όχι, ένας από τους δύο και 
να πει ό ,τι θέλει. Σε παρακαλώ τώρα να τελειώνουμε, επί του 
προσωπικού μετά.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Επί της διαδικασίας ήθελα να σε ρωτήσω, 
για αυτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να γίνει δευτερολογία.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:  Okay. 

 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Θα ήθελα λοιπόν να συνοψίσω όλα αυτά τα 
οποία ειπώθηκαν σε πέντε  σημεία.  

Πρώτο είναι η επιλογή και η ποσόστωση των χρήσεων. 
Θα πρέπει να κοιτάξουμε την οικονομική βιωσιμότητα του 
εγχειρήματος, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος 
κατασκευής, ποιο είναι το κόστος συντήρησής του, θα πρέπει 
να κοιτάξουμε τη διεθνή εμπειρία τι λέει  για αυτό και θα πρέπει 
και να συνυπολογίσουμε και κάποιες απόψεις που 
ακούστηκαν, όπως τις προάλλες που δεν ακούστηκε αυτό - 

τώρα θα το πω - τις προάλλες όταν κάναμε τη συζήτηση τη 
διαδικτυακή με τους μελετητές, είπε ο Αντιδήμαρχος ότι έχει 
ζητήσει - όπως  και κάποιοι βουλευτές - τη σύμβαση από την 
Κεντρική Κυβέρνηση η οποία δεν έχει, δεν έχουν καταφέρει να 
την πάρουν τη σύμβαση. Δεν τους τη δίνουν δηλαδή. Είπε 
όμως ότι υπάρχει μία σχέση, μεταξύ της σύμβασης  του 
Καστελίου και του Καζαντζάκη, με την έννοια ό τι θα 
ξεπληρώνει το δάνειο. Δηλαδή τα έσοδα από τον ΚΑΗΚ θα 
ξεπληρώνουν το δάνειο του Καστελίου; Αυτό είπε ο 
Αντιδήμαρχος, δεν ξέρω, αυτό άκουσα τουλάχιστον εγώ, δεν 
ξέρω αν ξέρει κάτι παραπάνω ή αν κάνει εκτιμήσεις. Αλλά εάν 
συμβαίνει αυτό, τι θα πρωτοκάνει δηλαδή η υπολειπόμενη 
πέραν του άνω του 50, του 60 που λέμε, που λέει ο Πρόεδρος, 
του 60 που λέμε εμείς, δεν ξέρω ποιο ποσοστό  του πρασίνου 
ή το υπόλοιπο ποσοστό που θα κληθεί να συντηρήσει αυτό το 
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χώρο  τι θα πρωτοκάνει; Θα συντηρεί το χώρο; Θα ξεπληρώνει 
το δάνειο για την κατασκευή του; Θα ξεπληρώνει το δάνειο του 
Καστελίου; Τι ακριβώς θα γίνει;  

Για αυτό - θα πρέπει και να πάω στο τελευταίο που έχω 
σημειώσει - θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η εμπλοκή της 
σύμβασης του Καστελίου με το ΚΑΗΚ. Να δούμε πού, τ έλος 
πάντων να δούμε ξεκάθαρα τι συμβαίνει με τη σύμβαση αυτή. 
Και πόσο δεσμεύεται αυτός ο χώρος από αυτή τη σύμβαση. 
Και αν αυτά που συζητάμε τώρα έχουν νόημα. Ή θα έρθει μια 
στιγμή, δεν ξέρω, μια οποιαδήποτε, ένας ιδιώτης επενδυτής, ο 
οποίος θα καταθέσει αυτός ένα Ειδικό Χωρικό και θα τελειώνει 
το θέμα εκεί.  

Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε να γίνει επιλογή των 
χρήσεων, να καταλήξουμε στην ποσόστωση των χρήσεων, να 
συμφωνήσουμε στο τρίπολο πάρκο πρασίνου οικιστική 
ανάπτυξη κι άλλες χρήσεις - που συμφωνούμε σε αυτό - , άλλες 
χρήσεις είναι, αυτές οι άλλες χρήσεις θα πρέπει να είναι σε 
εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο, να ικανοποιούν τις ανάγκες 
του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης, να 
αίρουν οποιουσδήποτε αποκλεισμούς υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή και να  αποφεύγει, να εξασφαλιστεί η αποφυγή 
οποιωνδήποτε συγκρούσεων, με άλλες χρήσεις που υπάρχουν 
τώρα. Και η επιλογή τους της ποσόστωσης αυτής, εννοώ το υ 

πάρκου του πράσινου, της οικιστικής ανάπτυξης ή των άλλων 
χρήσεων και όχι  παρακάτω με μεγαλύτερη ανάλυση  θα πρέπει 
να γίνει μετά από κάποια μελέτη όχι αυθαίρετα.  

Όσον αφορά τη διπλή ανάπλαση θα πρέπει καταρχάς να 
εξασφαλιστεί τι θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι θα πάμε 
σε 30% πράσινο στο χώρο του ΚΑΗΚ, με όλο το υπόλοιπο το 
70% οικιστική ανάπτυξη και κάποια στιγμή θα έχουμε στο 
κέντρο του Ηρακλείου επιλεκτικές κατεδαφίσεις με διπλή 
ανάπλαση κ.λπ. Πότε θα γίνει αυτό; Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί  ότι θα γίνει, γιατί  υπάρχει κίνδυνος κάποια 
στιγμή στο μέλλον - δεν ξέρω πότε - να έχουμε 30% πράσινο 
στον Κ .Α.Η .Κ. , 80% αστικές χρήσεις και καθόλου παρεμβάσεις 
διπλής ανάπλασης στο κέντρο.  
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Για τη βιώσιμη κινητικότητα μίλησα και πριν, είναι ένα 
θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Αυτοί οι χώροι  που λέμε 
για τη διπλή ανάπλαση θα πρέπει να έχουνε μια σχέση μεταξύ 
τους. Θα πρέπει να είναι σε ένα δίκτυο. Ειπώθηκε πάλι στη 
συνάντηση που είχαμε κάνει προχθές, στην τηλεδιάσκεψη 
εννοώ, ότι δεν μπορεί να φεύγουν οι κάτοικοι του Ηρακλείου 
με το αυτοκίνητο να πηγαίνουν εκεί - στον ΚΑΗΚ εννοώ ή στο 
πάρκο πρασίνου εκεί - θα πρέπει να υπάρχουν χώροι 
πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Εντάξει , το καταλαβαίνω 
αυτό, αλλά ξεκινάει ο μελετητής ορμώμενος από εδώ, θα 
πρέπει να έχω είκοσι  λεπτά πάρκο, σε είκοσι  λεπτά απόσταση 
με τα πόδια, πάρκο σε κάθε σε κάθε περιοχή. Μα είκοσι  λεπτά 
είναι, ξέρω εγώ, ενάμισι  χιλιόμετρο. Μόνο η ακτίνα των 
Καμινίων, από την οποία ξεκινάει ο μελετητής είναι ενάμισι  
χιλιόμετρο. Το θέμα δηλαδή θέλω να πω, είναι το πώς πας 
εκεί, μπορεί ένας άλφα, ένα άτομο μειωμένης κινητικότητας να 
πάει εύκολα; Μπορώ, μπορεί να πάει κάποιος με το ποδήλατο; 
Μπορεί να πάει ένας γονιός με το παιδί του με το καρότσι σε 
αυτό το πάρκο πρασίνου; Στο πράσινο που λέμε ότι επιλεκτικά 
θα προκύψει μετά από κατεδαφίσεις.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να τελειώνουμε Γιώργο.  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Τελειώνω.  
Μετά θα πρέπει να κοιτάξουμε τη χωροθέτηση των 

λειτουργιών . Εάν θα εξασφαλίσουμε το παραλιακό μέτωπο δε 
χρειάζεται όλες οι αστικές χρήσεις να πάνε μπροστά στη 
θάλασσα, μπορεί δηλαδή οι φυγές να είναι πράσινο θάλασσα 
και όχι θάλασσα.  

Θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι συμμετοχικές διαδικασίες 
οπωσδήποτε και εκεί έρχομαι λοιπόν και λέω, γιατί δεν ξέρω, 
δεν άκουσα καλά την Μάρια, η οποία μιλάει, έλεγε για το θέμα 
του ότι αυτό είναι μία, δεν είναι ένα ειδικό χωρικό ότι οι 
χρήσεις μπορεί να ανατραπούν, ναι , θα ανατραπούν όμως εάν 
προκύψουν μετά από κάποιες μελέτες. Δηλαδή εάν το πει ή 

ξέρω εγώ, είπε κάποιες μελέτες, οι γεωλογικές ας πούμε, ή 
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κάποιες άλλες μελέτες. Και αν δεν προκύψει από τις 
γεωλογικές μελέτες; Δεν είναι δεσμευτικές οι προτάσεις που 
θα κάνουμε τώρα; Οι προτάσεις που κάνουν τώρα οι 
μελετητές, όσο αφορά τις χρήσεις και τα ποσοστά δεν είναι 
δεσμευτικές; Για αυτό και το κρίνουμε, για αυτό και θα πρέπει 
να πάρουμε απόφαση επ’ αυτού.  

Το ξεκαθάρισμα το ιδιοκτησιακό που ακούστηκε πάλι, 
είναι κι αυτό είναι - ξαναγυρίζω και τελειώνω με αυτό - με την 
αποσαφήνιση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και της σύμβασης αυτής με το Καστέλι, η οποία 
προβλέπει , στα διάφορα που προβλέπει, λέει ότι θα πρέπει να 
ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό. Σωστά. Λέει , επίσης,  ότι θα 
πρέπει να σταματήσουν όλες οι πτήσεις - πολιτικές, 
στρατιωτικές - από τον Κ .Α.Η .Κ.. Αυτό το λέω για τους 
«#Open» γιατί ειπώθηκε μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε 
ελικοδρόμιο ή υδατοδρόμιο; Μπορεί και να μην μπορεί να  
υπάρχει αυτό, διότι ήδη με διάταξη, εννοώ με, δε θυμάμαι 
ακριβώς, απαγορεύονται όλες, θα απαγορευτούν οι πτήσεις - η 
σύμβαση νομίζω το λέει - θα απαγορευτούν όλες οι πτήσεις 
από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου για ανταγωνιστικούς λόγους 
ώστε να μην επιφορτίζεται το Καστέλι οικονομικά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε συνάδελφε.  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Εντάξει, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και 
συγγνώμη .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να είσαι  καλά.  
Να πάρει τον λόγο ο συνάδελφος ο Ταβερναράκης, αν 

ισχύει ακόμα ο λόγος του προσωπικού που έχει σηκώσει το 
χεράκι και μετά η Σίτη, η συνάδελφος η Σίτη, αλλά Γιώργο μισό 
λεπτό.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ωραία, λοιπόν απλά θα ήθελα να, έτσι να 
πω επειδή ανέφερε ο Αντώνης ότι, είπε ο Αντώνης έτσι 
περιπαιχτικά κάτι ότι η εισήγηση, η μία με την άλλη, ότι να 
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μην, επειδή να μην δίνει σημασία στις κολακείες, όχι, αυτό το 
οποίο ήθελα να πω είναι ότι ο Αντώνης δυστυχώς μάλλον δε 
διάβασε την εισήγηση τη δική τους, ήτανε εντελώς διαφορετικό 
το πνεύμα της εισήγησης η οποία κατατέθηκε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε συνάδελφε.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Ένα 
δευτερόλεπτο δώσε μου. Ένα δευτερόλεπτο και τελείωσα. Έχει 
άλλα χαρακτηριστικά μέσα, μάλιστα μιλάει για μια βιώσιμη 
επέμβαση. Μιλάει για πράγματα μέσα τα οποία είναι αντίθετος 
ο Αντώνης, αλλά δυστυχώς ο Αντώνης  μάλλον παραμένει στην 
άποψη την οποία κατέθεσε στην…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό δεν είναι προσωπικό, 
Γιώργο. Φτάνει.  

Η συνάδελφος η Σίτη.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ένα λεπτό τελειώνω, τελειώνω αλλά δώσε 
μου, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Παραμένει μάλλον ο 
συνάδελφος στην άποψή του  (πρόβλημα ήχου)  για τα 6.500 
στρέμματα πάρκου κάτι το οποίο δεν το λέει η (πρόβλημα 
ήχου)  Αντώνη, λυπάμαι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, ωραία, ωραία τέρμα.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Εκτός κι αν θέλεις να καταθέσεις τη δική 
σου πρόταση. Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αντώνη δεν υπάρχει 
προσωπικό εδώ, σε παρακαλώ τώρα.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Προσπαθεί να εξηγήσει τι λέω και δεν ξέρει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αντώνη δεν υπάρχει 
προσωπικό. Έλα κλείσε το μικρόφωνο.  
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Πες του να καταλάβει. Εντάξει, δεν θα του 
απαντήσω, δεν θα καταλάβει πάλι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία.  
Η συνάδελφος η Σίτη.  

 

ΣΙΤΗ : Ναι, ωραία, ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι κατανοητό και 
θέλω με κάποιο τρόπο να αποσαφηνιστεί  και  απευθύνομαι 
κυρίως  προς την Κα Μάρια γιατί η προέγκριση του Ειδικού 
Χωρικού,  τουλάχιστον οι τεχνικές εκθέσεις που πάνε για 
προέγκριση σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
περιλαμβάνουν μέσα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν 
ακόμα και συντελεστές δόμησης, έχουνε προκαθορισμένες 
περιοχές χωροθέτησης, έχουνε συγκεκριμένες χρήσεις γης, 
έχουν ποσοστά. Δεν θα γίνουν στο επόμενο στάδιο. Στο 
επόμενο στάδιο θα γίνει μια ακόμα βαθύτερη ανάλυση δεν 
ξέρω αν με ακούει. Γιατί είναι πολύ… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Προχώρα Μαρία.  
 

ΣΙΤΗ : Εντάξει , okay, απλά είναι πολύ σημαντικό ότι δεν 

γράφουμε για να γράψουμε ένα κείμενο. Είναι πολύ σημαντικό 
τώρα να καθοριστούν ορθώς οι χρήσεις, γιατί αργότερα όταν 
ας πούμε εξεδόθη η προέγκριση του Ειδικού Χωρικού για την 
παραλιακή στη Θεσσαλονίκη, όταν μετά  οι κάτοικοι είχαν 
διαφορετική άποψη για το παραλιακό μέτωπο στη 
Θεσσαλονίκη, δεν μπόρεσε να εισακουστεί. Άρα είναι πολύ 
σημαντικό ό,τι γίνει σε επίπεδο συμμετοχής κοινού και 
κατάθεσης απόψεων φορέων, σε σχέση με το προφίλ αυτής 
της περιοχής, να λυθεί υπόψη τώρα.  

Το δεύτερο κομμάτι . Επειδή έθεσα μία μικρή διαφωνία σε 
σχέση με το θέμα της διπλής ανάπλασης, να σημειώσω και 
καλό είναι να ακουστεί προς όλους, ότι κατά κανόνα η διπλή 
ανάπλαση είναι αυτό που λέμε το τυρί για να σε πιάσουν στη 
φάκα. Σου δίνουνε ότι ξέρεις κάτι, θα βάλουμε ωραία επένδυση  
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και πάρα πολύ ωραία πράγματα στην περιοχή Α και στην 
περιοχή Β που έχει σοβαρό πρόβλημα θα σου κάνουμε πάρκα 
τα οποία θέλουνε μετά μετατροπές των τοπικών, των Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων, θέλουν μετατροπές των ρυμοτομικών, 
θέλουν χίλια δύο πράγματα τα οποία δε γίνονται ποτέ ή 
τουλάχιστον δεν έχουνε γίνει στην ελληνική πραγματικότητα 
ποτέ και καταλήγουμε να μείνουμε με τη μονή ανάπλαση και 
δεν θέλω να πω και με τι άλλο. Έτσι;  

Οπότε, επειδή ακριβώς είπα τον πρώτο μου 
προβληματισμό που είναι το τι περιλαμβάνει αυτή η 
προέγκριση, άρα εμείς θα έχουμε στο τέλος μία τεχνική έκθεση 
προέγκρισης που και με βάση αυτά που έχουνε ετοιμάσει ήδη 
οι μελετητές και μας έδειξαν, θα έχουμε συγκεκριμένα 
ποσοστά του τι μπαίνει πού  εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε 
μία μικρή παύση σ’ αυτή τη φάση, πρέπει να ανοίξουμε αυτό 
το κομμάτι στο να μιλήσει ο κόσμος κι αν μη τι άλλο να 
ακούσουμε το 10% των κατοίκων με ένα ερωτηματολόγιο, με 
ένα (δεν αποδίδεται καθαρά)…,  να ενημερωθεί ο κόσμος του 
Ηρακλείου ότι δίπλα σου πρόκειται να φύγει μία 
δραστηριότητα, αλλά πρόκειται να έρθει μία πολύ μεγαλύτερη 
και να σου αλλάξει όλο το προφίλ - όχι της Αλικαρνασσού - 

του Ηρακλείου. Άρα σε αυτό εγώ νομίζω ότι οφείλουμε να 
πούμε τι αλλάζει, όχι τι ποσοστά αλλάζουν. Δεν είμαστε εμείς 
κατάλληλοι. Για αυτό άλλωστε υπάρχουν και οι μελετητές για 
να πούνε τι ακριβώς θα αλλάξει.  

Αλλά το Τεχνικό Επιμελητήριο μπορεί να πάρει ένα ρόλο, 
ουσιαστικά ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου, σε 
σχέση με το τι μπορεί να αλλάξει. Να πουν, να κατατεθούν 
κάποιες απόψεις και αυτό πλέον επειδή ακριβώς έχουμε 
φτάσει στο τραγικό επίπεδο που έχουμε φτάσει, να μιλάμε όλοι 
μέσω διαδικτύου, μπορεί να γίνει και διαδικτυακά μία κατάθεση 
τέτοιου τύπου απόψεων. Προφανώς δεν θα είναι όσο καλή θα 
ήτανε με το δια ζώσης, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε 
συμμετοχικά εργαστήρια σχεδιασμού όπως έκαναν σε άλλες 
περιπτώσεις, αλλά αν μη τι άλλο το να ακουστεί ένας κόσμος 
το τι θέλει για αυτή την περιοχή, να τους έχουμε ας πούμε 
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τρεις, τέσσερις, πέντε  επιλογές  εγώ κρίνω ότι τώρα είναι η 
περίοδος για να γίνει.  

Εντάξει όλα τα άλλα είναι υπό συζήτηση, δηλαδή δεν 

νομίζω ότι έχει νόημα, ο κάθε ένας από μας έχει μια 
διαφορετική άποψη για το τι μπορεί να γίνει στην Αλικαρνασσό 
και αυτός είναι και ο στόχος της συμμετοχής του κοινού. Να 
έχει ακριβώς ο κάθε ένας μια άποψη σε σύντομο χρόνο, γιατί 
αλλιώς θα καταλήξουμε να συζητάμε ώρες, μέρες, χρόνια επί 
σχεδίων και στο τέλος να μη γίνει τίποτα. Νομίζω ότι εφόσον 
υπάρχει τέλος πάντων μία κοινή άποψη και των τριών, 
τεσσάρων παρατάξεων, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει το 
Τεχνικό Επιμελητήριο. Να ανοίξει λίγο τη συζήτηση, να πει τι 
επίκειται - όχι σε επίπεδο χρήσεων - και τι θα ήθελε λίγο ο 
κόσμος. Αν μη τι άλλο νομίζω ότι θα βοηθήσουμε και το Δήμο 
και τους μελετητές να κάνουνε μια πιο ορθή τέλος πάντων 
επεξεργασία των δεδομένων και κυρίως των αναγκών που 
υπάρχουν στο πολεοδομικό συγκρότημα.  

Αυτά από μένα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα 
πολύ.  

Κάπου εδώ τελειώνει η τροποποιημένη διαδικασία, η 
αρχή της τροποποιημένης διαδικασίας όπως την ορίσαμε. Εγώ 
από ότι κατάλαβα δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση ώστε να 
έχουμε μια κοινή με κάποιο τρόπο απόφαση, μάλλον εισήγηση. 
Άρα υποχρεωμένοι είμαστε να προχωρήσουμε στην έγκριση 
της βασικής εισήγησης. Αυτό θα γίνει με τον  γνωστό τρόπο, 
δηλαδή θα λέμε - με τον γνωστό μάλλον που εφαρμόστηκε την 
προηγούμενη φορά - θα πούμε εδώ ότι ποιοι είναι υπέρ αυτής 
της εισήγησης, θα σηκώσουν το χέρι ποιοι είναι υπέρ της 
άλλης εισήγησης θα σηκώσουν το χέρι και ποιοι είναι λευκό. 
Αυτές είναι οι τρείς  πρώτες διαδικασίες κι αν δεν υπάρξει 
απόλυτη πλειοψηφία μετά συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι η 
κατάσταση που, η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13. 
Ξέρουμε ότι υπάρχει κοινή σύνδεση του συνάδελφου του 
Μοδάτσου, θα ήθελα να το επιβεβαιώσει ότι είνα ι εδώ.  
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ΜΟΔΑΤΣΟΣ : Ναι, εδώ είμαι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Α, έχεις, μπήκες από δική 
σου σύνδεση Μάρκο;  
 

ΜΟΔΑΤΣΟΣ : Ναι, ναι, ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οkay, άρα δεν υπάρχει κοινή 
σύνδεση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η πρώτη πρόταση που κατατέθηκε 
ήταν του «#OpenTEE», άρα πάμε στο raise hand όσοι είναι 
υπέρ της πρότασης του «#OpenTEE». 

Όπως βλέπω εγώ είναι 18 υπέρ. Κατεβάστε το χέρι. Όσοι 
είναι υπέρ της πρότασης της «Α.Μ.Α.Κ.» . Ώπα, περιμένετε.  
 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ : Γιάννη από πού είναι, από πού βγαίνει το 
χεράκι; Συγγνώμη  που διακόπτω .  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Βγήκαν 18. Πολλοί λιγότεροι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε, μάλλον  

(πρόβλημα ήχου)  το ίδιο Πολυτεχνείο.  
 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ : Δε μου βγάζει, Πρόεδρε  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι , αλλά εντάξει.  
 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ : Πρόεδρε, raise hand δε μου βγάζει εμένα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Παιδιά, καταρχήν ποιος 
μίλησε τώρα.  
 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ : Ο Παντελής είμαι, συγγνώμη  Πρόεδρε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ξαναξεκινάει η 
ψηφοφορία  από την αρχή. Όποιοι δεν έχουν το raise hand να 
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μου το  πούνε για να το σηκώσουμε, για να τους 
προμετρήσουμε, όπως εγώ τώρα επειδή δεν έχουμε δεύτερο 
υπολογιστή εδώ, δε μπορώ να σηκώσω το raise hand μου. Δεν 
μετράει οπότε μετράω διαφορετικά επειδή εί ναι host. Λοιπόν, 
πάμε πάλι στην πρόταση του «#Open». Raise hand και όποιος 
δεν μπορεί να το πει.  
 

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ : Εγώ ψηφίζω. Παντελής.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.  
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Κι εγώ ψηφίζω. 
Κωνσταντακόπουλος.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Και ο Ατσαλής με τον Χωραφά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εγώ τους βγάζω 22. Μετράει  
η, είναι κι ο κύριος συνάδελφος ο Ατσαλής με τον Χωραφά 
είπαμε;  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Ναι, τους βλέπω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, τι ψηφίζει ο 
συνάδελφος Ατσαλής ; 

 

ΑΤΣΑΛΗΣ : Το «#Open». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : 23. Την πρόταση της 
«Α.Μ.Α.Κ.». Ένα λεπτό, θα σας  κατεβάσουμε εμείς το χεράκι 
σε όλους. Τώρα την πρόταση της «Α.Μ.Α.Κ.» .  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Εγώ δεν ψηφίζω διότι δεν βλέπω ποιοι 
ψήφισαν και δεν πιστεύω το αποτέλεσμα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αντώνη μπορείς να βλέπεις 
άνετα (δεν αποδίδεται καθαρά).  



 Συνεδρίαση 3η
           30

η ς
  Νοεμβρίου 2020                      σελίδα   90 

 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Το αμφισβητώ το αποτέλεσμα. Ονομαστική 
ψηφοφορία, τώρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Απείχε Αντώνη.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Μα είναι δυνατόν;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Εντάξει τώρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Βλέπεις τα χεράκια ποιοι τα 
έχουν σηκώσει.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Δεν ήτανε 23.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πολύ ωραία.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Δεν ήτανε  23. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Μετέφερα της «Α.Μ.Α.Κ.»  να τις κάνουμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Υπάρχει κάποιος συνάδελφος 
στην «Α.Μ.Α.Κ.»  που θέλει να ψηφίσει την πρόταση της 
«Α.Μ.Α.Κ.»  και δεν έχει σηκώσει το χέρι  για να τον 

μετρήσουμε. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος;  
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Τα χέρια μας τα βλέπετε Πρόεδρε. Έτσι; 
Δηλαδή θέλω να πω, δε νομίζω να υπάρχει περίπτωση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μα 18 Μιχάλη είσαι , ναι σε 

αυτή την κατηγορία είσαι. 16, 18, 19.  
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ΛΥΔΑΚΗ : Η Ανδριοπούλου μου λέει υπέρ της πρότασης.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Υπάρχει συνάδελφος 
Ανδριοπούλου η οποία προφανώς δεν μπορεί να μιλήσει και 
έχει γράψει κείμενο, είναι υπέρ. Άρα είναι 20.  

Λοιπόν λευκά, ένα λεπτό να κατεβάσω τα χεράκια.  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Γιάννη τη δικιά μου  ψήφο τη 
μέτρησες;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, για αυτό ήταν 23 
Παναγιώτη. Εσύ και ο Μπικάκης που δεν μπορούσατε κι εγώ 
που δεν μπορούσα τρεις. Για αυτό ήταν 23 κι ας φωνάζει ο 
Μαυρογιάννης. Πάμε.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Καλά, καλά λέγε εσύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Είμαι γνωστός μάγειρας 
Αντώνη, το ξέρω. Εντάξει.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Έλα, έλα προβοκάτσια. Πού (πρόβλημα 
ήχου).  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, λευκό υπάρχει; 2 τα 
λευκά. Οι συνάδελφοι Βάγιας και Χατζάκη. Άρα έχουμε 
«#open» 23, «Α.Μ.Α.Κ.»  20, 2 λευκά , άρα υπάρχει απόλυτη 
πλειοψηφία των ψηφισάντων υπέρ της πρότασης, θεωρείται 
βασική αυτή τη στιγμή εισήγηση, άρα υπάρχει η λογική των 
τοποθετήσεων πλέον επί της πρότασης η οποία εγκρίθηκε. 
Έχει γίνει όμως η βασική τοποθέτηση , άρα πάμε μόνο και 
μόνο, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία που κάναμε στην αρχή σε 
προτάσεις τροποποίησης.  

Όποιοι θέλουν πρόταση τροποποίησης να σηκώσουν το 
χέρι επί της εισήγησης της «Α.Μ.Α.Κ.», της «#OpenΤΕΕ».  

Λοιπόν, η συνάδελφος η Χατζάκη.  
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ΛΥΔΑΚΗ : Θέλει να τοποθετηθεί;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Μάριαν δεν ακούγεσαι .  
 

ΧΑΤΖΑΚΗ : Συγγνώμη, ναι , Μιχάλη. Λέω, με, μου απηύθυνε το 
λόγο ο Σχινάς. Γιατί; Πάτησα κάτι λάθος ίσως. Ή κάνω λάθος; 
Τι είπε ο Σχινάς;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, πάτησες το χεράκι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Είχε μείνει μάλλον Μάριαν το 
χέρι σου στο λευκό.  
 

ΧΑΤΖΑΚΗ : Από το λευκό ναι, το οποίο… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Oκ για να καταλάβει ο 
Αντώνης ότι είμαστε πολλοί μάγε ιρες εδώ πέρα, για αυτό το 
λέω, υπάρχει η πρόταση τροποποίησης.  
 

ΧΑΤΖΑΚΗ : Όχι, εγώ λευκό ψηφίζω, το λέω (πρόβλημα ήχου).  
Είναι ευνόητος ο λόγος. Σας χαιρετώ και πάλι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, λοιπόν, ο συνάδελφος ο 
Χωραφάς και ο συνάδελφος ο Μπάκιντας προτάσεις 
τροποποίησης.  

Πρώτα ο Χωραφάς.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όχι, Πρόεδρε επί της διαδικασίας 
επειδή είχα σηκώσει και το χεράκι πριν την ψηφοφορία, σου το 
είπε η Μαρία αν το άκουσα καλά, αλλά δε μου δόθηκε ο λόγος. 
Εγώ δε βλέπω το λόγο γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και από τις δύο εισηγήσεις τα τμήματα τα οποία, στα οποία 
όλοι συμφωνούμε κι άλλωστε η διαδικασία όπως στην αρχή 
ψηφίστηκε, προς τα εκεί όδευε. Διαφορετικά έπρεπε στην 
έναρξη της διαδικασίας, να διαλέξουμε τη μία και να 
συνεχίσουμε τη συζήτηση. Από τη στιγμή που συμφωνήσαμε 



   σελίδα  93           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  
 

ότι κανείς δεν θα κάνει ένσταση και μπορεί να παραβούμε τη 
διαδικασία και όλοι ήμασταν σύμφωνοι, θα έπρεπε να 
συζητούμε και τις δύο μέχρι τέλους και να δούμε ποιες 
τροπολογίες…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να τελείωσε και θα 
απαντήσω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι, δε λέω ότι κάνεις κάτι κατά 
παράβαση, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαν οι δύο παρατάξεις 
ή οι δύο εισηγητές τέλος πάντων να βρουν τη σύνθεση μέσα 
από τις προτάσεις που θα κατατεθούν από όλους μας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μάλιστα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Αυτό ήθελα από πριν και αυτό θα 
συνεχίσω να πω και στη συνέχεια όταν θα τοποθετηθώ.  

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κατανοητό αλλά τους δόθηκε 
η ευκαιρία στις δευτερολογίες συνάδελφε, δεν έγινε κάποια 
διαδικασία, τουλάχιστον από τους δύο βασικούς . Δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς σαν Προεδρείο ούτε να 
υποχρεώσουμε κάποιους να συναινέσουν σε μια  ενιαία, το 
καταλαβαίνω. Εμένα ήταν αυτή η ερώτησή μου από την αρχή.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Επειδή είναι λεπτή η θέση  σου για 
αυτό εγώ ζήτησα τον λόγο να προσπαθήσω γιατί πιστεύω ότι 
υπάρχουν τα περιθώρια. Εφόσον δηλώσουν οι παρατάξεις ότι  
δεν υπάρχουν τα περιθώρια, δε χρειάζεται να πω κάτι 
παραπάνω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μιχάλη μου συγγνώμη  αλλά 
τώρα είναι σαν να ακυρώνουμε την όλη τη διαδικασία και τη 
λογική μας.  
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Οπότε πάμε στον συνάδελφο τον Μπάκιντα. Λυπάμαι, 
καταλαβαίνω τι λες και είμαστε στο ίδιο πνεύμα αλλά τέλειωσε. 
Τι να κάνουμε; Λοιπόν ο συνάδελφος ο Μπάκιντας και αν θες 
Μιχάλη για τροποποιήσεις, επειδή ε ίχες πει κάποιες 
τροποποιήσεις πριν να τις βάλουμε.  

Κώστα έχεις το λόγο.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Λοιπόν, ακριβώς ότι είπε ο Μιχάλης ο Χωραφάς 
ήθελα να πω και εγώ. Δεν κατάλαβα Γιάννη πώς αποφάσισες 
μόνος σου ότι δε συμφωνούμε για να προχωρήσει η διαδικασία 
ενώ πριν είχαμε αποφασίσει ακριβώς το αντίθετο. Άρα λοιπόν 
εσύ παρέβεις τη διαδικασία.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κώστα.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Μα μη με διακόπτεις παρακαλώ Πρόεδρε. Μη με 
διακόπτεις. Λοιπόν, εσύ λοιπόν άλλαξες μόνος σου τη 
διαδικασία, ξαφνικά είπες  δεν υπάρχει  συμφωνία προχωράμε 
σε ψηφοφορία και βέβαια συστρατεύτηκαν οι δύο παρατάξεις 
για να αποφασίσουνε αυτό που πιστεύουνε βέβαια ότι ήταν 
σωστότερο.  

Ευχαριστώ πολύ, δεν ξαναμιλάω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συγγνώμη  αλλά από την 
αρχή αυτό είπαμε. Θα γίνει η διαδικασία, θα ακουστούν οι 
τοποθετήσεις .  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Όλοι έχουμε αφτιά και βλέπουμε, γεια σας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και οι δευτερολογίες και μετά 
θα αποφασίσουμε.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Όλοι έχουμε αφτιά και βλέπουμε, γεια σας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πότε θα έπρεπε να 
αποφασίζαμε και ποιοι θα έπρεπε να αποφασίσουνε; Οι 
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εισηγητές των παρατάξεων κλήθηκαν να κάνουν δευτερολογία. 
Οι εισηγητές δεν είπαν κάτι τέτοιο. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνει; 
Πώς δε θα συνεχίζει μια διαδικασία; Αυτό είναι το πρόβλημά 
μας τελικά εδώ.  Η διαδικασία δε μπορεί να συνεχίζει αέναα. 
Για αυτό έγιναν οι δευτερολογίες. Συγγνώμη  αλλά και Μιχάλη 
και Κώστα δεν έχετε δίκιο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν αποφάσισα εγώ, στην 
αρχή αυτό είπαμε ότι θα κάνουμε. Θα ακουστούν οι 
δευτερολογίες και μετά θα πάρουμε μια απόφαση επί μιας 
εισήγησης σε περίπτωση που δεν υπήρξε κάτι άλλο. Τι να 
κάνουμε;  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Γιάννη μόνος σου την πήρες την απόφαση αν 
δεν το κατάλαβες.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ε , όχι, εντάξει , τώρα αυτό 
είναι άδικο. Άμα θέλετε κάνετέ μου πρόταση μομφής παιδιά , 

αλήθεια σας το λέω. Αυτό είναι άδικο.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Πρόεδρε μπορούμε (…)  αποφάσεις και να 
προσθέσουμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, θέλετε κάποια, 
λοιπόν υπάρχει ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης και η Ειρήνη η 

Βρέντζου επί της διαδικασίας. Σας  παρακαλώ παιδιά για μισό 
λεπτό έχουμε και τους άλλους ανθρώπους και περιμένουνε. Θα  

έχουμε το ίδιο, την ίδια κατάσταση και στο άλλο θέμα. Αυτό θα 
κάνουμε; Έλα Αντώνη.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Μπορώ να κάνω πρόταση επί αυτού που 
ψηφίσατε  έτσι; Αν ξέραμε τι ψηφίσαμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και βέβαια, η απόφαση 
(πρόβλημα ήχου)  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Μπορώ να κάνω πρόταση;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Ωραία , θα μπει μέσα εγώ ζητάω να μπει 
διάταξη και θέλω να μπει σε ψηφοφορία ότι  το Τεχνικό 
Επιμελητήριο - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης - έτσι; - ζητάει από 
το Δήμο Ηρακλείου να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την 
κοινοχρησία και την αποτροπή του ξεπουλήματος του χώρου 
σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Ζητάω να μπει μέσα, αυτό.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ξαναπές το για να το γράψω 
γιατί θεωρητικά είναι γραπτές αλλά θα τη βάλω εγώ.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Το γράψατε . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι,  ξαναπές το μου.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής 
Κρήτης ζητάει από το Δήμο Ηρακλείου να διασφαλίσει την 
κοινοχρησία του χώρου και να αποτρέψει το ξεπούλημα του 
χώρου σε οποιαδήποτε επιχειρηματικά συμφέροντα το 
επιβουλεύονται. Αυτό να μπει μέσα. Ότι ζητάμε αυτό στο 
ψήφισμα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία. Ειρήνη ; 

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Λοιπόν, εγώ θα επανέλθω στο πριν, σε αυτό που 
είπε ο Κώστας. Πραγματικά δεν μίλησα - δεν είναι αυτό το 
θέμα - για να κερδίσουμε χρόνο, για να πούμε το θέμα με τους 
μελετητές, αν και φάνηκε ότι δύσκολα θα προλαβαίναμε. Αλλά 
συνάδελφε Πρόεδρε είμαστε πολλά χρόνια στην Διοι κούσα, 
πάρα πολλά για να μην ξέρουμε τι σημαίνει δευτερολογία. Στη 
δευτερολογία μαζεύει ο καθένας, απαντάει τις ερωτήσεις του 
και αμέσως μετά λέγαμε α , ωραία για να δούμε επί του 
κειμένου κάποιες προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Από την αρχή 
φάνηκε λοιπόν κάτι άλλο και ειλικρινά σαν Πρόεδρος δεν 
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μπορώ να καταλάβω πώς χειρίστηκες όλη αυτή τη διαδικασία 
για να έχει αυτό το αποτέλεσμα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έχετε απόλυτο δίκιο λοιπόν. 
Δεν έπρεπε να αλλάξουμε την ιστορία γιατί εσείς συμφωνήσατε 
να γίνει όλες οι παρατάξεις αυτή η ιστορία με αυτό τον τρόπο 
και τώρα έρχεστε και μου λέτε γιατί την έκανα. Η διαδικασία 
Ειρήνη, συγγνώμη, η διαδικασία είναι σαφέστατη. Δεν γίνονται 
τοποθετήσεις πριν την ψήφιση της βασικής εισήγησης. Αυτό 
λέει το άρθρο 13 παράγραφος 4. Τι να κάνουμε;  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Η διαδικασία σαφέστατη πολλά χρόνια τώρα. 
Αλλά επειδή προσπαθούσαμε να λειτουργούμε με έναν 
δημοκρατικό τρόπο, συζητούσαμε πάντα όλες τις εισηγήσεις 
Πρόεδρε. Εντάξει; Αυτό ήθελα να πω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τις συζητήσαμε λοιπόν  κι 
εδώ.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Τέλος.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έγινε αποδεκτό. Τι πρέπει να 
κάνουμε;  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Τίποτα, τίποτα Πρόεδρε, τίποτα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ε , βέβαια.  
 

ΣΙΤΗ :  Συγγνώμη, να πω κάτι λίγο να βοηθήσω αν επιτρέπετε; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, επί της διαδικασίας.  
 

ΣΙΤΗ :  Ναι , επί της διαδικασίας.  
Επειδή ενδέχεται να οφείλεται σε απειρία, είτε δική μου, 

είτε του συναδέλφου Ζαμπετάκη, εμείς μαζέψαμε τις απόψεις 
και απαντήσαμε στα ζητήματα. Δεν έθεσα ούτε εγώ, ούτε ο κ. 
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Ζαμπετάκης κάτι  επί της σύνθεσης των κειμένων, οπότε 
ενδέχεται αυτό να οφείλεται σε δική μας απειρία. Αν μου 
επιτρέπετε να μιλάω εκ μέρους του κ. Ζαμπετάκη βέβαια.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ο  συνάδελφος ο 
Γολοβάνης.  

Μαρία , εντάξει, ευχαριστώ.  
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω πάνω στη βάση 
αυτή που είπε ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης και θα ήθελα να πω 
ότι αυτό το ίδιο πράγμα, το λέει με έντονο τρόπο, που θα 
μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι είναι - μπορώ να το πω ότι - 
πολύ παραταξιακό ή μια άλλη λέξη η οποία δεν αρμόζει με 
βάση το περιεχόμενο της εισήγησης της «Α.Μ.Α.Κ.»  και θέλω 
να μείνω πάνω στο περιεχόμενο αυτό και να το εκφράσω με 
διαφορετικό τρόπο. Ότι ο Δήμος Ηρακλείου να διασφαλίσει ότι 
θα υπάρξει πραγματική μεταβίβαση ρίσκου στον όποιο 
επιχειρηματία αλλά πάνω από όλα θα διασφαλιστεί ο 
ελεύθερος χώρος και θα ανήκει στους πολίτες και θα βοηθήσει 
την Κρήτη . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μιχάλη μου επί της 
διαδικασίας είπες.  
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Ναι, επί της διαδικασίας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό είναι πρόταση.  
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Ναι, όχι, όχι, επί της διαδικασίας. Έχει να κάνει 
με το ότι να μην ξεφύγει η διαδικασία και να πάμε σε αυστηρά 
παραταξιακά πλαίσια Γιάννη. Δηλαδή θέλω να πω, να μη 
χάσουμε τον προσανατολισμό που είναι κοινός για τις δύο 
εισηγήσεις, με μία μεγάλη διαφορά όμως. Έτσι; Από κάποιο 
σημείο και μετά είχαν μία μεγάλη διαφορά. Μη χάσουμε τον 
αρχικό κοινό προσανατολισμό και βρεθούμε τώρα να 
μαλώνουμε, ότι δεν κάνω εγώ πίσω ή δεν κάνω  εγώ. Ας το 
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ξαναδείς Γιάννη κι εσύ ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μία 
κοινή εισήγηση και να φύγουμε από εδώ πέρα μια πιο γεμάτη 
πρόταση , πιο γεμάτη και πιο δυνατή πρόταση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία , ο συνάδερφος ο 
Χωραφάς. Τελευταία εισήγηση , επί της διαδικασίας.  
 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πρόεδρε, τελευταίος είμαι; Δηλαδή 
μετά από μένα τι ακολουθεί ; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, μετά θα δούμε τι θα 
γίνει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, εγώ ίσως αν με άφηνες και 
να τελειώσω πριν, να βοηθούσα τη διαδικασία. Εγώ θα ήθελα 
να καταγραφεί, όπως καταγράφηκε η πρόταση του 
Μαυρογιάννη, να καταγραφούν κάποια bullets ας το πούμε, 
έτσι που θα πω, να δούμε ποιοι έχουν αντίρρηση σε αυτά, στο 
να καταλήξουμε σε μία τελική πρόταση και μετά θα σας πω και 
για τα Τμήματα των εισηγήσεων και πώς πιστεύω  ότι μπορεί 
να στηθεί κάτι κοινά αποδεκτό.  

Ξεκινώντας από αυτό που είπε ο Αντώνης, για να δούμε 
αν είναι και ένα βασικό σημείο συμφωνίας ή διαφωνίας, να 
υπάρχει η διασφάλιση της κοινοχρησίας του χώρου άσχετα με 
την παρουσία του ιδιώτη. Το αν μπει ιδιώτης εκεί, δηλαδή ένα 
βασικό σημείο, ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι κακό ο ιδιώτης 
να μπει γιατί πρέπει να εξασφαλιστούν τα έσοδα για τη 
διατήρηση υψηλής ποιότητας χώρου, αλλά να διασφαλιστεί η 
κοινοχρησία του χώρου.  

Να δω τι δεν είπα πριν για να μην κουράζω  ή να τα 
ξαναπούμε όλα . 
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Λοιπόν, είπαμε πρέπει να παραμείνει ποσοστό ως 
Τεχνολογικό Πάρκο γιατί είναι απαιτητό. Θεωρώ ότι πρέπει να 
παραμείνει ποσοστό και με εκθεσιακή χρήση. Να μην 
αποκλειστεί η χρήση μαρίνας και άλλων μεταφορών, πράσινο 
άνω του 50% με τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο παραλιακής 
ζώνης πρασίνου. Επιμένω στο 50% διότι δεν έχω εμπειρία στη 
διπλή ανάπλαση και προβληματίζομαι, ίσως με βάση αυτό που 
είπε η Μαρία. Δεν ξέρω, θα εφαρμοστεί, δεν θα εφαρμοστεί; 
Ας βάλουμε εμείς το άνω των 50% πράσινο και ας  έρθουμε 
μετά στην πορεία να συζητήσουμε αν μπορεί να γίνει 
ανάπλαση, διπλή ανάπλαση. Πρέπει να καθοριστεί από τώρα; 
Για εμένα ισχύει η αξία της απλότητος και είναι απλό να 
διασφαλίσεις άνω του 50% πράσινο.  

Και η χρήση, η εκπαίδευση η οποία αναφέρεται στην 
εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.», θεωρώ ότι δεν πρέπει να 
αποκλειστεί.  

Πάμε τώρα πέρα από αυτά τα λίγα bullets που έχουν 
σημειωθεί από την προηγούμενή μου αναφορά, πάμε τώρα στα 
κείμενα.  

Είναι κρίμα να μη λάβουμε στοιχεία και από τα δύο 
κείμενα όταν έχει γίνει τόσο πολλή δουλειά. Υπάρχει 
τεκμηρίωση και υπάρχει και θεωρώ, ότι όπως ακούστηκε, ότι 
δεν υπάρχει και διάθεση για διαφωνία από τους εισηγητές. 
Ίσως να μην κατανοήσαν πλήρως ότι είχαν το δικαίωμα να το 
πούνε εκείνη στιγμή. Άρα θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο ποσ οστό 
του κειμένου της «Α.Μ.Α.Κ.»  και ειδικά βλέπω και την πολύ 
σωστή αναφορά στο χωροταξικό του τουρισμού, που δεν ξέρω 
γιατί επέμεναν οι μελετητές να το αναφέρουν ενώ έχει 
καταργηθεί, θεωρώ ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί. Πρέπει να 
είναι μέσα στην απόφαση την οποία θα καταθέσουμε.  

Και οι αναφορές στα παραδείγματα από τα ξένα, θεωρώ 
ότι είναι χρήσιμες, διότι όποιος το διαβάζει βλέπει τι γίνεται σε 
όλο τον κόσμο.  

Τώρα, το γεγονός ότι αφήνεται η πρόταση λίγο θολή, 
όσον αφορά ποσοστά και επιχειρηματικές χρήσε ις, εκεί θεωρώ 
ότι υπάρχει, ότι χρήζει βελτίωσης και ασφαλώς ότι αυτό που ο 
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Γιώργος μάλλον δεν μπορούσε, δε γνώριζε να απαντήσει, ίσως 
πρέπει να αφαιρεθεί αυτό το ότι είναι προφανές, ότι τα 
ποσοστά που προτείνονται δεν μπορούν να θεωρηθούν 
δεσμευτικά. Ίσως  πρέπει να γράψουμε κάπου για ποσοστά, αν 
θεωρείτε ότι είναι πρώιμο ας μην γράψουμε κι ας γράψουμε τις 
επιθυμητές χρήσεις.  

Τώρα όσον αφορά την εισήγηση του «#open», το οποίο 
σαφώς και έχει ορθά και ενδιαφέροντα στοιχεία και τα οποία 
μπορούν να προστεθούν  και να βγει ένα συνολικό κείμενο  

θεωρώ ότι πρέπει να φύγει η αναφορά στο Τεχνολογικό 
Πάρκο, αφού ο τόπος το χρειάζεται.  

Να φύγει, η άποψή μου η προσωπική είναι , δεν θα 
επιμείνω, είναι ότι πρέπει να φύγει και το εκθεσιακό . 

Και μάλλον το να φύγει και το θέμα των δημοτικών 
υπηρεσιών. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόθεση και οφέλη από το 
να φύγουν όλες οι υπηρεσίες να πάνε τόσο μακριά.  

Και τέλος, θα έπρεπε να φύγει η αναφορά, για αποφυγή 
της εκτός σχεδίου δόμησης. Ίσως να έπρεπε να γραφτεί 
άναρχης δόμησης, τις μέρες που κάνουμε τόσο μεγάλο αγώνα 
να μην υπάρξει η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμηση ς.  

Αυτά από εμένα Πρόεδρε ελπίζω να συνέβαλα κάπου. Θα 
φανεί από αυτά που θα πουν και οι επόμενοι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, μισό λεπτάκι Γιώργο 
Ταβερναράκη. Έχει ζητήσει το λόγο ο Γιώργος ο 
Ταβερναράκης αλλά θέλω να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Επί της διαδικασίας, επί της διαδικασίας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μισό λεπτό Γιώργο, μισό 
λεπτό. Θέλω να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις.  

Πρώτος εγώ, ήμουνα ο μοναδικός που έκανα ερώτηση 
στους δύο ομιλητές και τους είπα ότι για εμένα τα κείμενα είναι 
πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κοντά και μπορούν να 
παντρευτούνε. Άρα είναι εντελώς άδικο να λέτε αυτό το 
πράγμα, ότι εγώ μεθοδεύω, εδώ εμείς μεθοδεύουμε κάποια 
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διαδικασία.  Πόσο μάλλον όταν ξαφνικά ξυπνήσαμε και λέμε ότι 
μεθοδεύεται μία διαδικασία, αφού τελείωσε η οποιαδήποτε 
ψηφοφορία. Αυτό είναι εντελώς υποκριτικό, εντελώς. Εγώ δεν 
έχω λοιπόν το παραμικρό πρόβλημα - θα συνεννοηθώ και με 
τα παιδιά αλλά δεν πιστεύω να υπάρχε ι αντίρρηση - να γίνει 
μία προσπάθεια να παντρευτούν τα κείμενα. Αλλά πώς; Με 
βάση τι; Δηλαδή σήμερα τι θα αποφασίσουμε; Πόσο υπάρχει η 
δυνατότητα αυτό το Σώμα να φύγει μην έχοντας πάρει 
απόφαση; Ήρθανε δύο εισηγήσεις, κάτι πρέπει να γίνει με 
αυτές τις δύο  εισηγήσεις. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε και 
να έρθουμε μετά σε δύο άτομα, να αρχίσουν να το συζητάνε 
δυο, τρία, τέσσερα και μετά να πούνε «α, δεν καταλήξαμε σε 
απόφαση, σε κοινή σύγκληση». Αν έπρεπε να γίνει κάτι, 
έπρεπε να γίνει εδώ και τώρα. Για αυτό έγ ινε αυτή η 
διαδικασία, για αυτό υπάρχει η Αντιπροσωπεία. Συγγνώμη , 

αλλά έχετε λάθος.  
Λοιπόν Γιώργο, δεν ξέρω, σκεφτείτε εάν θέλουν οι δύο 

παρατάξεις να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Ακούω τον Γιώργο 
τον Ταβερναράκη για να φτιάξουμε ένα κείμενο. Ανοιχτός είμαι  
αλλά δεν θέλω να καταλήξουμε σε μία απόφαση, η οποία 
τελικά θα μας κρεμάσει, με το να μη φτιαχτεί τελικά ένα 
κείμενο γιατί δεν θα συμφωνούν οι δύο εισηγητές.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Πρόεδρε, Πρόεδρε .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πάμε.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Να προσπαθήσω να βοηθήσω. Κατ’ αρχήν 
ήμουνα και εγώ από τους πρώτους, μετά αμέσως από εσένα, 
όπου είπα ότι έχει κάποια στοιχεία, όπως είπε και ο Πρόεδρος 
μέσα η εισήγηση η οποία τεκμηριώνει ουσιαστικά την εισήγηση 
τη δική μας σε πολλά σημεία της. Μιλάει με πολύ σαφή τρόπ ο 
για το πως θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία, μιλάει με πολύ 
σαφή τρόπο για το πως, πώς θα πρέπει η διαδικασία της 
διαβούλευσης να γίνει και μιλάει και με πολύ σαφή τρόπο το 
πως θα πρέπει να διασφαλιστούν οι όποιες χρήσεις.  
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Αυτό το οποίο είπε ο Μαυρογιάννης λίγο προβοκατόρικα 

και που το έφτιαξε λίγο ο Μιχάλης, θα προσέθετα εγώ ακόμα 
ότι για τη διασφάλιση όντως του 50% μπορούμε να το 
ζητήσουμε μέσα και να το γράψουμε και φυσικά με όποιο 
προβληματισμό για τη διπλή ανάπλαση που είπε και η Μαρία, 
αλλά φυσικά  στα bullets, σε όποια bullets θέλετε να 
καταλήξουμε, εγώ συμφωνώ σε όποια είπε, όπως τα είπε ο 
Μιχάλης , νομίζω ότι ήτανε στην κατεύθυνση και τελικά 
βγήκαμε και τη συζήτηση, το τι τελικά υπάρχει ανάγκη ή δεν 
υπάρχει, αλλά, σε μία πρώτη προσέγγιση, αλλά θεωρώ ότι για 
τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χώρου, δηλαδή τι θέλω να 
πω, ότι όταν θα πούμε 50% προφανώς θα είναι 50% και δεν 
θα λογίζεται ο κοινόχρηστος χώρος ο οποίος θα γίνει της 
όποιας επένδυσης. Όταν μιλάμε για κοινόχρηστο χώρο, μιλάμε 
για δημόσιο χώρο.  

Κι αυτό που λες Μιχάλη για την εκτός σχεδίου, συμφωνώ 
να φύγει, διότι από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς βάζουμε ως 
επιτακτική ανάγκη αμέσως μετά το Ειδικό Χωρικό  να γίνει η 
πολεοδομική μελέτη η οποία θα δίνει και θα διασφαλίζει τον 
κοινόχρηστο χώρο, νομίζω  ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
πούμε για τον κοινόχρηστο χώρο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Γιώργο, Γιώργο  
Ταβερναράκη .  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα bullets τα οποία 
τέσσερα, πέντε, απλά είναι δύσκολο τώρα να γραφτούν αυτή 
τη στιγμή και να κατατεθούν. Έστω προφορικά να μπορέσουμε 
να τα δώσουμε για να μπούνε σε ψηφοφορία. Όχι, για αυτό 
που είπε ο Γιάννης, όπως το είπε…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν πήρα απάντηση από 
πλευράς σου  για το πώς μπορεί να γίνει το πάντρεμα των δύο 
εισηγήσεων τώρα. Θα ήθελα και μια τοποθέτηση  επειδή 
κατηγορήθηκα από την «Α.Μ.Α.Κ.».  
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Γιάννη, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή 
ψηφίστηκε η μια εισήγηση. Προχωράμε στην τροποποίηση ή 
στις όποιες προσεγγίσεις μπορούν να μπουν σε αυτή την 
εισήγηση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πολύ ωραία.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Δε μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τη 
διαδικασία.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Ήταν συγκεκριμένες προτάσεις.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Πώς έγινε αυτό τώρα; Προχωράμε.  Να 
κατατεθούν οι τροποποιήσεις τώρα, αυτή τη στιγμή. Ο Μιχάλης 
είπε κάποιες τροποποιήσεις για να μπουν και ο Μαυρογιάννης 
είπε μια τροποποίηση την οποία μπορεί να παντρευτεί και να 
μπει μέσα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πρόταση , λοιπόν συνάδελφοι  
δυστυχώς, καταρχήν δε βλέπω κάποια κίνηση από πλευράς 
«Α.Μ.Α.Κ.»  να συνδεθούν οι προτάσεις. Σας λέω ειλικρ ινά δεν 
καταλαβαίνω τη λογική να ξυπνάμε εκ των υστέρων όλοι και να 
λέμε κάτι αφού έγινε  η όλη ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει, θα πάρω 
τις προτάσεις της τροποποίησης με τη σειρά έτσι όπως 
μπόρεσα να τις καταγράψω.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Ο Ζαμπετάκης έχει σηκώσει χέρι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Γιώργο Ζαμπετάκη . 

 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αν θες να τοποθετηθείς  επί  
της διαδικασίας σε παρακαλώ.  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Ναι, ναι επί της διαδικασίας.  
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Βλέπω ότι κατά βάση δε διαφωνούμε οι δύο παρατάξεις.  

Δεν διαφωνούμε, ωραία. Θα μπορούσανε λοιπόν να ακουστούν 
όποιες προτάσεις από τις τοποθετήσεις και όποιες προτάσεις 
τώρα μπορεί ο καθένας να πει  ότι να  είναι, ότι θέλει και αυτές 
οι προτάσεις να συμψηφιστούν σε ένα κοινό κείμενο το οποίο 
θα το κάνουμε οι δυο  παρατάξεις από κοινού  σε κάποιο χρόνο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό σας ζήτησα στην αρχή 
Γιώργο μου, αυτό σας ζήτησα στην αρχή.  
 

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ : Ωραία , δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι .  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν έχω αντίρρηση, αλλά δεν 
έγινε δυστυχώς. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα αν συμφωνούνε 
όλες οι παρατάξεις αυτή την στιγμή γιατί πλέον είμαστε 
εντελώς παράτυποι, αλλά εγώ θέλω να είμαστε και εντάξει 
μεταξύ μας. Αν συμφωνούνε όλες οι παρατάξεις να γίνει αυτή 
η διαδικασία τη στιγμή μάλιστα που  εσύ ως εισηγητής της 
«Α.Μ.Α.Κ.» και  ο Γιώργος ο Ταβερναράκης ως εισηγητής της 
άλλης πρότασης δέχεστε αυτή τη λογική δεν έχω κανένα 
πρόβλημα ούτε εγώ ούτε η Μαρία που είναι εδώ και 
φαντάζομαι ούτε ο Ηλίας σαν Προεδρείο να μη το κάνουμε. 
Αυτό είπα από την αρχή και αν θυμάσαι ήμουνα ο πρώτος π ου 
έκανα αυτή την ερώτηση σε σένα και τη Μαρία την Σ ίτη . 

Εντάξει;  
Αν συμφωνείτε εγώ έχω και πρόταση να σας πω. Αρκεί 

να συμφωνήσετε. Και μετά βάζουμε και το χέρι τις προτάσεις 
των τροποποιήσεων  ανάλογα με το, για αυτό είναι το θέμα που 
λέω, δεν μπορούμε να ψηφίζουμε τροποποιήσεις επί ενός 
αόριστου κειμένου. Αν καταλήξουμε με μια λογική ότι αυτή 
είναι η εισήγηση, αυτές είναι οι προτάσεις μετά μπορούμε να 
κάνουμε Γιώργο και Μαρία και Κώστα Μπάκιντα  και  Γιώργο 
Ταβερναράκη και οποιοσδήποτε άλλος έχει τοποθετηθεί 
προτάσεις, τροποποιήσεις επί αυτού. Πρέπει να είναι 
κατανοητό , υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει μια λογική.  
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Εν τω μεταξύ ήδη είναι 20:40 , οι άνθρωποι μας έχουνε 
κρεμάσει εδώ πέρα, δηλαδή βλέπω τον Οδυσσέα και με κοιτάει 
και γελάει αλλά τι να κάνω Οδυσσέα μου; Αυτή είναι η (…).  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Γιάννη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έχει ζητήσει τον λόγο ο 
Γιάννης ο Αναγνώστου. Ένα λεπτό αλλά Γιάννη μόνο επί της 
διαδικασίας σε παρακαλώ αλλιώς θέλω να κάνω εγώ μια 
πρόταση.  
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ : Ναι, δεν ξέρω αν ακούγομαι .  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ακούγεσαι.  
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ : Ωραία, καλησπέρα και από εμένα γιατί πριν 

δεν είπα καλησπέρα , είπε η κόρη μου κάτι για εμένα.  
Εγώ να πω ότι από ότι κατάλαβα ο συνάδελφος ο 

Ζαμπετάκης το είπε και ο Πρόεδρος ο Χωραφάς το 
προξεκίνησε θα έλεγα. Δηλαδή ας πούμε ότι έγινε μια κακή 
συνεννόηση, ας πούμε ότι είχαμε συμφωνήσει να συγκλίνουν 
οι εισηγήσεις και μετά να πάμε σε ένα ψήφισμα , κάτι που δεν 
έγινε , δεν είδα βέβαια και πρόθεση πριν κάποιος από τους 
εκπροσώπους να πει  ναι εμείς συμφωνούμε και συγκλίνουμε 
σε μια κοινή, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ιστορικό.  

Θα πρότεινα λοιπόν αφού το ξεκίνησε ο Πρόεδρος ο 
Χωραφάς παρ’ όλο που καταψηφίστηκε η πρόταση, η εισήγηση 
μάλλον της «Α.Μ.Α.Κ.»  με τις προτάσεις μας να εντάξουμε τα 
κομμάτια της εισήγησης της «Α.Μ.Α.Κ.»  που μας ταίριαζαν ή 
που θέλουμε να μπουν στην εισήγηση του «#Open»  και έτσι αν 
θέλετε από το παράθυρο να συγκλίνουνε οι δυο  εισηγήσεις. 
Αυτό έχω να προτείνω , νομίζω ότι είναι και στο χέρι των 
συναδέλφων της «Α.Μ.Α.Κ.»  να το κάνουν αυτό εντάσσοντας 
τμήματα της εισήγησής τους στην εισήγηση του «#Open» για 
την τελική ψήφιση.  

Ευχαριστώ.  
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Λοιπόν, Πρόεδρε έχω το λόγο νομίζω τώρα  

ε; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μόνο πάνω σε ότι είπε ο 
Γιώργος ο Ζαμπετάκης.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ακριβώς επειδή συμφωνώ απόλυτα σε αυτό 
που είπε ο Γιάννης ο Αναγνώστου. Θεωρώ ότι και το είπα και 
προηγουμένως ότι η διαδικασία δεν μπορεί να πάει πίσω. Έχει 
ψηφιστεί η εισήγηση του «#Open», πάνω σε αυτή την 
εισήγηση μπορούν να κατατεθούν οι όποιες τροποποιήσεις ή 
προσαρτήσεις ή κομμάτια τα οποία μπορούν να μπουν, είναι 
στα χέρια της «Α.Μ.Α.Κ.»  για να το κάνουν αυτό. Ήδη ο 
Μιχάλης ξεκίνησε σε αυτή τη διαδικασία να πει τέσσερα, πέντε  

πράγματα τα οποία τα θεωρεί σωστά. Είμαστε στη διαδικασία 
των τροποποιήσεων.  

Πρόεδρε προχώρησε να κλείσουμε τη διαδικασία. 
Κατατίθενται οι τροποποιήσεις λέει ο κανονισμός γραπτώς ή 
τέλος πάντων στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως πρέπει να 
κατατεθούν έστω και προφορικά και γράφεις εσύ και τίθενται  
σε ψηφοφορία. Και κλείνει η διαδικασία και φτιάχνεται το 
κείμενο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, για να δώσουμε το 
χρόνο στον συνάδελφο τον Ζαμπετάκη αν μπορεί να 
σχηματοποιήσει κάποιες λογικές προσθήκης όσο των 
στοιχείων του κειμένου τους μπορούμε στο σκεπτικό της 
απόφασης. Θα ξεκινήσουμε με τις ήδη κατατεθειμένες 
προτάσεις τροποποίησης της απόφασης που ψηφίσαμε.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Έχει σηκώσει το χέρι.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Μπορώ;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ειρήνη αν μπορεί να είναι η 
τελευταία σε παρακαλώ τοποθέτηση αν μπορεί. Καταλαβαίνω 
τη λογική αλλά είναι...  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Θα προσπαθήσω να είναι η τελευταία αλλά 
πραγματικά έχω παρακολουθήσει τόσες Αντιπροσωπείες , 

δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Έχουμε δυο  εισηγήσεις. 
Εντάξει. Λέει το θεσμικό πλαίσιο να ψηφίσουμε τη μια,  την 
ψηφίσαμε ενώ από την αρχή φάνηκε ότι θέλε ι να γίνει 
συγκερασμός αν γίνει των εισηγήσεων. Δεν μπορεί να γίνει 
αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή θα βγάλουμε κομμάτια να τα 
βάλουμε; Δηλαδή το να βρεθούνε αύριο η Μαρία η Σ ίκη με τον 
Γιώργο τον Ζαμπετάκη και να μας ετοιμάσουνε ή αύριο ή 
μεθαύριο ένα κείμενο και να το δούμε και να το συμφωνήσουμε 
και ας κόψουμε εκεί ή ότι θα αποφασίσουμε τόσο παράλογο 
είναι συνάδελφοι; Μα μιλάμε επιστήμονες είμαστε. Δεν είναι 
κοπτοραπτική αυτό το πράγμα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Δηλαδή γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ; 

Δεν καταλαβαίνω πραγματικά Πρόεδρε σήμερα αυτή την όλη 
διαδικασία.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτή ήταν η λογική μου στην 
πρόταση που ήθελα να κάνω.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι αυτή δεν είναι η λογική η δική σου, αυτή είναι 
η λογική του Χωραφά από την αρχή, αυτή είναι η λογική…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι, παιδιά.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Όχι δική σου λογική.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι, όχι.  Δεν είναι αυτή.  
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: (Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός 
μικροφώνου).  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όταν κάνουμε μια 
διαδικασία…  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Αυτή ήταν η λογική αλλά σίγουρα όχι η δική σου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μπράβο , εγώ είμαι ο 
παράλογος , δεν θα διαφωνήσω.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Δηλαδή;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Σε τίποτα δεν διαφωνώ , σε 
τίποτα.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να πούμε πάρτε αυτή 
την παράγραφο και πάρτε και εκείνη και πάρτε και την άλλη . 

Δεν γίνεται.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και αν δεν καταλήξουν 
Ειρήνη ποια είναι η απόφαση της Αντιπροσωπείας ;  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Γιατί πρώτη φορά γίνεται αυτό ρε πα ιδιά;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι , μα σήμερα όμως έχει 
έρθει ένα θέμα να ψηφίσουμε και τέθηκε το θέμα σε 
ψηφοφορία , δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν διαφωνώ. 
Επιμένω και πάλι ότι από την αρχή το ζήτησα , δεν έγινε.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Πραγματικά αδυνατώ να το αντιληφθώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Προτείνω, προτείνω  να βρεθούνε οι δυο  

εισηγητές και να μας φέρουν ένα κοινό κείμενο. Εάν το δέχεστε 
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να ψηφίσουμε αυτό. Εάν δεν καταλήξει ας ψηφίσετε ότι τέλο ς 
πάντων είναι να ψηφιστεί , δεν ξέρω. Εξάλλου θα συνεχιστεί η 
Αντιπροσωπεία αφού το άλλο  θέμα δεν θα το δούμε. Πότε θα 
προλάβουμε;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τώρα δεν προλαβαίνουμε.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Έχουν σηκώσει χέρι ο Μπικάκης, ο Χαρδουλάκης.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφοι ο Βαγγέλης 
Μπικάκης.  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Και  ο Ταβερναράκης ξανά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Λοιπόν, τέρμα, δεν υπάρχει 
περίπτωση. Οι τρεις που έχουνε σηκώσει και θα τελειώσουμε.  

 

ΜΕΛΟΣ : Γιάννη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν γίνεται, όχι. Λοιπόν, 
Βαγγέλης Μπικάκης.  
 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ : Καλησπέρα  και από εμένα.  
Λοιπόν, αυτό νομίζω που  είναι το καλύτερο είναι 

προφανώς, απόψε δεν υπάρχει περίπτωση να φτιαχτεί κείμενο 
ή να το πούμε προφορικά, η δικιά μου η πρόταση είναι να 
φτιαχτούν τροποποιήσεις και οι τροποποιήσεις αυτές να 
ψηφίζονται μία-μία. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτή είναι η διαδικασία 
Βαγγέλη.  
 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ : Οι οποίοι θα προστεθούν στο κείμενο που έχει 
ψηφιστεί ή να τροποποιήσουμε  το κείμενο που έχει ψηφισθεί.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πάμε , Παύλος Χαρδουλάκης.  
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ΜΕΛΟΣ : Παύλο άνοιξε το μικρόφωνο.  
 

ΧΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ : Καλησπέρα λέω και από μένα.  
Νομίζω ότι η συγκυρία στην οποία γίνεται η αποψινή 

Αντιπροσωπεία με τηλεδιάσκεψη δεν δίδει το περιθώριο για 
γίνει αυτή η σύγκληση η οποία διαφαίνεται ότι είναι ποθητή 
από όλες τις πλευρές έτσι λόγω τεχνικών προβλημάτων . 

Θεωρώ ότι πάρα πολύ σωστή την πρόταση της Ειρήνης να 
δοθεί χρόνος στους δυο  εισηγητές δυο, τριών ημερών να γίνει 
μια δια ζώσης συνάντησής τους ίσως εκεί θα βγει και άλλων 
συναδέλφων μέσα από την οποία να προκύψει το τελικό 
κείμενο το οποίο νομίζω θα γίνει πάρα πολύ εύκολα και θα 
είναι αποδεκτό από όλους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απλό 
να το αποδεχτούμε αυτό και να μην σταθούμε στον τύπο . 

Έχουμε την δικαιολογία αν το θέλετε, αν θέλουμε να είμαστε 
και τυπολάτρες ότι η συγκυρία της τηλεδιάσκεψης δεν μας 
επιτρέπει να ακολουθήσουμε 100% την τυπική διαδικασία.  

Αυτό θέλω να πω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έτσι και αλλιώς δεν την 
ακολουθούμε. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με την δικιά σου 
λογική αυτή τη στιγμή συνάδελφε.  

Λοιπόν, Μιχάλης Χωραφάς και έκλεισε και μετά 
συσκεπτόμαστε οι τρεις του Προεδρείου και σας λέμε μια 
πρόταση για αποδοχή γιατί έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να λήξει 
και η συνεδρίαση απόψε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Προσέξτε αυτό που προτάθηκε το 
κάνουμε στη Διοικούσα πιο εύκολα, στην Αντιπροσωπεία είναι 
εκτός κανονισμού και δεν είναι τόσο το ζήτημα αυτό γιατί 
υπάρχει επαναληπτική και θα μπορούσαμε να το δούμε.  

Πότε είναι Πρόεδρε , 9 είναι ,  πότε είναι η επαναληπτική ;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν είναι  απαραίτητο να γίνει 
επαναληπτική τώρα , αυτό πάει με διακοπή θα μπορούσαμε να 
την ορίσουμε και πιο νωρίς. Είναι διακοπή.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Να σας πω το εξής γιατί οι 
μελετητές θα παραδώσουν .  

 

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ : Πρόεδρε μια ερώτηση για εμάς που 
περιμένουμε για το 5ο θέμα κατά πάσα  πιθανότητα…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τι να σου πω συνάδελφε.  
 

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ : Πάει για αναβολή , έτσι; Από ό ,τι φαίνεται 
πάει για αναβολή.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τελικά ναι, ναι.   
 

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ : Οπότε μπορούμε εμείς να αποχωρήσουμε 
έτσι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να αποχωρήσετε και θα σας 
έρθει μήνυμα πότε θα…  

 

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ευχαριστούμε για την πρόσκληση πάρα 
πολύ , την άλλη φορά θα τα πούμε. Να είστε καλά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να είστε καλά.  
 

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ : Γεια σας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Γεια σας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πραγματικά θα ήταν σημαντικό να 
βγει  σήμερα μια απόφαση διότι είναι πάρα πολύ πιθανόν να 
κλείσει ο φάκελος, δηλαδή να σταλεί η πρόταση του Τ.Ε.Ε.  
όταν η διαδικασία θα έχει τελειώσει. Τι να πω; Καταλαβαίνω 
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8δηλαδή ότι προτείνουμε αυτά που είπαμε οι περισσότεροι , 
νομίζω δεν ακούστηκε κάποια διαφωνία επ ί αυτών να πούμε 
ότι όλοι συμφωνούμε Πρόεδρε και εξουσιοδοτούμε τους δυο  να 
μας ετοιμάσουν τον πρόλογο και κανείς να μην φέρει 
αντίρρηση σε αυτό  να τα βρουν;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Πρόεδρε.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ο Ταβερναράκης , όχι άλλη 
παρέμβαση , μόνο ο Γιώργος ο Αγαπάκης ο οποίος είναι και 
παλιός Πρόεδρος .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Έκλεισα  Πρόεδρε, έκλεισα  εγώ, 

ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Γιώργο Αγαπάκη.  
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμένα.  
Πρόεδρε σε συγχαίρω για την προσπάθεια που κάνεις να 

κρατήσεις την τυπικότητα των κανονισμών, αλλά απ ό ότι 
βλέπω δεν είναι και τόσο εύκολο. Λοιπόν , νομίζω ότι  
προσπάθησες να εφαρμόσεις τον κανονισμό της 
Αντιπροσωπείας. Από την άλλη βλέπω ότι υπάρχουν δυο  

εισηγήσεις ενδιαφέρουσες και που εσύ στην αρχή το είπες . 

Γιατί δεν το δέχτηκαν οι εμπλεκόμενες παρατάξεις ή εισηγητές ; 

Το είπες  ελάτε να συγκεράσουμε τις εισηγήσεις. Δεν κατάλαβα 
να έγινε δεκτό. Εν πάση περιπτώσει όμως επειδή η  συναίνεση 
είναι πάνω από όλα και μπήκαμε σε μια διαδικασία 
ψηφοφορίας η οποία από ότι φαίνεται μάλλον δεν χρειαζόταν. 
Το κάναμε αλλά διαρκούσης της διαδικασίας εφόσον από όλες 
τις πλευρές και από την μια πλευρά και από την άλλη υπάρχει 
διάθεση συγκερασμού  μπορείτε σαν Προεδρείο να το 
εισηγηθείτε στο Σώμα και αν το Σώμα το αποδεχτεί συνολικά 
να προχωρήσει. Πάντως παρά την προσπάθεια που έκανες σε 
δύσκολες συνθήκες τηλεδιασκέψεων βλέπω ότι ο κανονισμός 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως προβλέπεται. Πάντως θα 
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πρότεινα και εγώ ενώ τηρήσαμε μια διαδικασία η οποία σωστά 
την τήρησες Πρόεδρε, ναι σωστά την τήρησες, δεν βλέπω να 
τηρήθηκε αλλά βλέπω και από την άλλη ότι υπάρχει διάθεση 
συγκερασμού. Δώσε την ευκαιρία Πρόεδρε και Προεδρείο να 
γίνει αυτός ο συγκερασμός να προχωρήσουμε.  

Αυτά από εμένα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δώστε μας δυο  λεπτά εδώ να 
συζητήσουμε.  
 

(διακοπή συνεδρίασης)  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Περίμενε ένα λεπτό να με ακούσεις ένα 
λεπτό γιατί δεν μου έδωσες το λόγο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ακούγεσαι.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ωραία, κλείσε το μικρόφωνο.  
 

(διακοπή συνεδρίασης)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ειρήνη υπάρχει κάποια 
συνθετική πρόταση;  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να μιλήσω;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι Ειρήνη μου, ναι.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ωραία, λοιπόν, μια που επιμένετε στο θεσμικό 
εμείς θα ακολουθήσουμε το θεσμικό. Ψηφίστε την πρόταση του 
«#Open» και κρατάμε εμείς την δικιά μας εισήγηση. Τέλος. Δεν 
κάνουμε καμία πρόταση να μπει  μες την εισήγηση του 
«#Open». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Oκ. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Τις παρατηρήσεις του Χωραφά Πρόεδρε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Έχουμε λοιπόν αν είναι έτσι 
εμείς είχαμε τη διάθεση να κάνουμε μια λογική σύνθεση να 
διακόψουμε για την επόμενη Αντιπροσωπεία αλλά τώρα , να 
κόψουμε σήμερα για την επόμενη μέρα που θα συνεδριάσουμε 
αλλά αφού υπάρχει αυτή η τοποθέτηση προχωρούμε ως εξής: 
Υπάρχει μια πρόταση τροποποίησης που έχει καταθέσει ο 
Αντώνης ο Μαυρογιάννης. Μετά είναι του Χωραφά. Υπάρχει 
μια … (πρόβλημα ήχου)… Αντώνη συγγνώμη να προσπαθήσω 
να την βρω. Λέει να μπει στο κείμενο bullet το οποίο να λέει να  

ζητηθεί από το Δήμο να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την 
κοινοχρησία του χώρου και να αποτρέψει την όποια 
επιχειρηματική  αξιοποίηση από ιδιώτες.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Δεν το είπα έτσι. Ξαναδιάβασε σωστά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πες μου Αντώνη μου να το 
γράψω, πες μου να το ξαναγράψω.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Είπα το ξεπούλημα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, να  αποτρέψει το;  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Όχι επιχειρηματική αξιοποίηση, το  
ξεπούλημα του χώρου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Επιχειρηματικό ξεπούλημα  ή 
ξεπούλημα ;  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Όχι , άνοιξε τα πρακτικά και ξαναβάλε τι 
είπα δυο φορές.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν το έχω  Αντώνη. Τα 
πρακτικά τα έχει ο Μανώλης.  
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Δεν είπα αυτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Είπα να αποτρέψει το ξεπούλημα του 
χώρου σε οποιαδήποτε επιχειρηματικά  κακόβουλα 
συμφέροντα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πολύ ωραία , να αποτρέψει… 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Το ξεπούλημα του χώρου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Το ξεπούλημα. Προσπαθώ να 
τα γράφω ρε παιδιά.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Όχι , δυο  φορές το είπα προηγούμενα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι , δεν είναι εύκολο 
Αντώνη. Γραπτά έπρεπε να μου το στείλεις.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Το επιχειρηματικά το οδηγείς εκεί που 
θέλεις Γιάννη μου  και εμένα δεν θα με οδηγείς εκεί που θέλεις.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Είναι άλλο σήμερα η αξιοποίηση…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να αποτρέψει το ξεπούλημα 
του χώρου.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Και άλλο το ξεπούλημα του χώρου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι , το ξεπούλημα του 
χώρου σε οποιαδήποτε επιχειρηματικά  συμφέροντα;  
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Κακόβουλα επιχειρηματικά συμφέροντα θα 
έρθουν να τον πάρουν. Κακόβουλα , έτσι θα το βάλεις 
ξεκάθαρα. (Δεν αποδίδεται καθαρά)…, του χώρου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι , κακόβουλα. Προσπαθώ 
να τα γράψω ρε παιδιά.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Όχι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν η πρόταση όπως την 
έχει κάνει ο Αντώνης.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Καζίνο θα το κάνεις όπως το πας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τουλάχιστον εγώ γιατί είμαι 
και μεγαλομέτοχος Αντώνη.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Καζίνο θα το κάνεις .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, η πρόταση του 
Αντώνη του Μαυρογιάννη είνα ι  να μπει bullet που να λέει ο 
Δήμος… 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Εντάξει, αν σου αρέσει βάλτη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ένα bullet που να λέει ο 
Δήμος να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την κοινοχρησία του 
χώρου και να αποτρέψει το ξεπούλημα του χώρου σε 
οποιαδήποτε κακόβουλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τίθεται 
σε ψηφοφορία στο Σώμα. Όσοι είναι υπέρ της πρότασης του 
Μαυρογιάννη να μπει στην εισήγηση του  «#OpenTEE» να 
σηκώσουνε το χέρι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : 18, για δείτε. 19, είναι ο 
Γολοβάνης τελευταίος. 19 είναι; 19 δεν είναι;  
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ΛΥΔΑΚΗ : 18. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : 18. Είναι η Κα Ανδριοπούλου 
η οποία είναι ακόμα μέσα που δεν μπορεί να μιλήσει να 
βάλουμε 19 ; 

 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ : Με μέτρησες Γιάννη. Έτσι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι Μιχάλη είσαι 
προτελευταίος σε εμένα.  

Η Κα Ανδριοπούλου; Γεια σου ρε Αλέξανδρε. 19;  
 

ΛΥΔΑΚΗ : Εγώ 18 μέτρησα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : 18, λοιπόν 18 . Κατεβάζουμε 
το χέρι.  Όσοι είναι κατά. 15; 

 

ΜΕΛΟΣ : Και Λυδάκη 16.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : 15 ή 16;  
 

ΜΕΛΟΣ : 15 και μια η Λυδάκη 16.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : 16. Άρα περνάει. Ένα λεπτό. 
Λευκά; Κατεβάστε το χέρι. Λευκά; 2. Μισό λεπτό.  
 

ΜΕΛΟΣ : 49 είναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τώρα δεν είναι πια 49.  
 

ΜΕΛΟΣ : Α, δεν είναι; Εδώ γράφει 49.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Πριν. Λοιπόν, συνάδελφοι η 
τροποποίηση πέρασε με 18 υπέρ, 16 κατά. Άρα θα μπει στο 
κείμενο.  
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Πάμε τώρα στις τροποποιήσεις που κατέθεσε ο 
συνάδελφος ο Χωραφάς. Μιχάλη αν ήθελες να μου τις 
ξαναπείς να τις γράφουμε μία -μία.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πρόεδρε να διασφαλιστεί άνω του 
50% κοινόχρηστος δημόσιος χώρος πρασίνου. Ο δημόσιος 
χώρος δεν ξέρω κατά πόσο  χρειάζεται δεδομένου ότι έχουμε 
γράψει μια παρατήρηση έτσι για τη διασφάλιση του δημόσιου 
κοινόχρηστου χώρου έτσι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δημόσιος, κοινόχρηστος 
χώρος πρασίνου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι, να μην τα γράψουμε δυο 
φορές δηλαδή.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, δεύτερη πρόταση. 
Μάλλον όχι να τις ψηφίσουμε μία  - μία γιατί θα χάσουμε την 
μπάλα μετά. Πόσες είναι Μιχάλη;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πόσες πέντε είναι;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Μια τροποποίηση είναι , μια τροποποίηση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όλα μαζί νομίζω Πρόεδρε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, όλα μαζί , λέγε , λέγε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Να αφαιρεθεί η αντίρρηση για το 
Τεχνολογικό Πάρκο. Έτσι ;  
 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι, για την πρόταση 
μιλάει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Να δηλώσουμε δηλαδή ότι είμαστε 
υπέρ της χρήσης του Τεχνολογικού Πάρκου .  

Ομοίως  ότι είμαστε υπέρ της χρήσης του. … 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Περίμενε, περίμενε Μιχάλη. 
Πρέπει να τις διαβάσω μετά. Τρία , ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Υπέρ της χρήσης εκθεσιακού 
χώρου. Χρήση έκθεσης.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία. Τέσσερα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Συμπληρωματικά στα υδατοδρόμια 
και ελικοδρόμια να διερευνηθεί η δυνατότητα, η χρησιμότητα 
ύπαρξης μαρίνας. Να φύγει η αναφορά στην εκτός σχεδίου 
δόμηση. Πρόεδρε εκεί που γράψαμε για το πράσινο να 
συμπληρώσουμε με τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο μήκος πρασίνου 
στο παραλιακό μέτωπο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, εντάξει;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι , νομίζω εντάξει. Α ,  συγγνώμη  

στο τέλος λέει ο επίλογος ότι τώρα που είναι νωρίς. Ε , δεν 
ξέρω αυτό αν πρέπει να το γράψουμε , δεν είναι και τόσο νωρίς 
τώρα, αλλά θέλω να πω είμαστε εκτός διαβούλευσης αλλά 
εντάξει δεν είναι και τόσο σημαντικό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, το θέμα είναι ότι 
είναι συνάδελφε Πρόεδρε ότι υπάρχουνε τροποποιήσεις οι 
οποίες μπορεί να γίνουνε δεκτές ή όχι , άρα πρέπει να τις θέτω 
μία-μία. Τις είπες όλες,  θα τις θέτω μία-μία αναγκαστικά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Κανείς δεν εξέφρασε αντίρρηση 
Πρόεδρε προ ολίγου που τα ανέφερα , νομίζω.  
 



   σελίδα  121           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οkay. Θέλετε από τους 
εισηγητές του «#open» σαν βασικοί εισηγητές που ήσασταν 
θέλετε να τεθούν όλες μαζί και οι πέντε; Ταβερναράκης 
Γιώργος.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι , νομίζω ότι μπορούν να μπουν και  οι 
πέντε μαζί. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες, αν δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες αντιρρήσεις για κάποια από κάποιον από 
τους συναδέλφους.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Υπάρχει άλλος που έχει 
αντίρρηση να μπουν και οι πέντε; Θα ήθελε να ψηφίσει 
κάποιες και κάποιες όχι; Να το πει  τώρα για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε στη διαδικασία και να κλείσουμε απόψε.  

 

ΜΠΙΚΑΚΗΣ : Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν συμφωνώ με όλες, δεν 
διαφωνώ με όλες. Άρα θα υπερτερήσει το κατά αν  είναι όλες 
μαζί.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, πάμε μία-μία, έχει 
δίκιο ο Βαγγέλης ο Μπικάκης , πάμε μία-μία.  

Να διασφαλιστεί , η πρώτη πρόταση του Προέδρου, να 
διασφαλιστεί άνω του 50% δημόσιος, κοινόχρηστος χώρος 
πρασίνου με τουλάχιστον 1 μήκος χιλιομέτρου στο παραλιακό 
μέτωπο. Πάμε στα υπέρ .  

Μαρία λέγε .  

 

ΛΥΔΑΚΗ : Υπέρ.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Πρόεδρε είπες τουλάχιστον;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έτσι μου είπε.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Θα υπάρχει η λέξη  τουλάχιστον;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτή ήταν η πρόταση.  
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Δηλαδή…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ρε Αντώνη αυτή ήταν η 
πρόταση τροποποίησης  που μου είπανε.   
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Μα την λέξη δεν άκουσα καλά. Υπάρχει η 
λέξη τουλάχιστον  το 50%;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι , να διασφαλιστεί άνω του 
50% δημόσιος, κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με τουλάχιστον 
1 χιλιόμετρο μήκος στο παραλιακό μέτωπο. Αυτή ήταν η 
πρόταση. Έτσι διαβάστηκε.  

25 είναι υπέρ.  
 

ΜΕΛΟΣ : Ο Ατσαλής που είναι μαζί με το Χωραφά;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ο Ατσαλής έχει ψηφίσει;  
 

ΜΑΡΑΚΗ : Δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να κάνω.  
 

ΑΤΣΑΛΗΣ : Περίμενε Γιάννη γιατί και εγώ ενώ δεν άκουσα 
έλειπα, συγγνώμη , χίλια συγγνώμη  αλλά είναι… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, υπάρχει μια πρόταση  

του Προέδρου. Υπάρχει μια πρόταση τροποποίησης παιδιά 
που λέει στο κείμενο που ψηφίστηκε να διασφαλιστεί άνω του 
50% δημόσιος, κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με τουλάχιστον 
1 χιλιόμετρο μήκος στο παραλιακό μέτωπο. Είσαστε υπέρ ή 
κατά αυτής της τροποποίησης; Μέχρι τώρα είναι 25 και οι 2 
σας δεν έχετε τοποθετηθεί.  
 

ΜΑΡΑΚΗ : Υπέρ.  Γιάννη μπορώ να πω προφορικά ή πρέπει να 
σηκώσω χεράκι; Δεν έχω καταλάβει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Σήκωσε το χέρι, αλλά είσαι 
υπέρ Φανή;  
 

ΜΑΡΑΚΗ : Ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία , 26.  

 

ΑΤΣΑΛΗΣ : Και εγώ και εγώ Γιάννη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία 27,  άρα 27. Κατά 
ποιοι  είναι αυτής της πρότασης; Κατέβασε τα χεράκια Μαρία. 
Κατά αυτής της πρότασης. Ένα λεπτό. Κατά;  
 

ΧΑΤΖΑΚΗ : Γιάννη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έλα Κα Χατζάκη.  
 

ΧΑΤΖΑΚΗ : Γιάννη  συγγνώμη  έχω ψηφίσει κατά διότι το εξής η 
μελετήτρια δεν θα επεκταθώ και ίσως έχω πατήσει λάθος χέρι 
κατά της πρώτης πρότασης. Ήδη (δεν αποδίδεται καθαρά).  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Άρα 26 τα υπέρ, 1 κατά. 
Λευκό; Λευκό συνάδελφοι;  
 

ΜΕΛΟΣ : Μα συγγνώμη  ψηφίζουμε επί της ψηφισμένης 
πρότασης έτσι δεν είναι; Δεν είπαμε να…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι , επί της ψηφισμένης.  
 

ΜΕΛΟΣ : Και τα ψηφίζουμε ένα -ένα;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ένα-ένα γιατί βάζει πέντε 
διαφορετικά και είπανε κάποιοι που θέλουν και ναι και όχι.  
 

ΜΕΛΟΣ : Όχι, όχι, συγγνώμη παιδιά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μα έτσι είναι.  
 

ΜΕΛΟΣ : Μα δεν γίνεται , δεν γίνεται , όχι. Ή θα είναι ενιαίο γιατί 
φοβάμαι, Πρόεδρε φοβάμαι ότι στο τέλος θα βγει  ένα κείμενο 
διαφορετικό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ο καθένας είναι υπεύθυνος 
του τι ψηφίζει. Τι να κάνουμε;  
 

ΜΕΛΟΣ : Ναι είπα εξήγησα ότι έφυγα για λίγο και δεν άκουσα 
ότι ψηφίζεται ένα-ένα. Γιατί εφόσον ενταχθούνε όλα 
βελτιώνεται το κείμενο. Αν όμως υπάρξουνε επιμέρους 
αναφορές  είναι άλλο κείμενο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, αυτό είναι επί της 
διαδικασία συνάδελφε, έχει λύσει Μιχάλη αυτό.  

Δεύτερη πρόταση. Να αφαιρεθεί από το κείμενο η 
αντίρρηση για την ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου .  

Ποιοι είναι υπέρ; Υπέρ πρώτα.  Μαρία τι ψηφίζεις, να 
αφαιρεθεί;  14 υπέρ. Κατέβασε τα χεράκια Μαρία.  

Κατά; 16; 18 κατά.  
Λευκά;  

 

ΜΑΡΑΚΗ : Ρε παιδιά συγγνώμη  κιόλας στο υπέρ τώρα 
ψηφίζουμε κατά ή υπέρ;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Φανή σε παρακαλώ τώρα. 
Τώρα είμαστε στο λευκά.  
 

ΜΑΡΑΚΗ : Μπορώ να ψηφίσω το υπέρ τώρα γιατί δεν 
κατάλαβα ;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Το υπέρ τώρα και πριν είχες 
σηκώσει το χέρι σου;  
 

ΜΑΡΑΚΗ : Υπέρ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, υπέρ, μέτρησε στο 
υπέρ. 4 λευκά.  

Πάμε. Δεν περνάει η πρόταση να αφαιρεθεί η αντίρρηση 
για το Τεχνολογικό Πάρκο .  

Υπέρ της χρήσης του τμήματος ως εκθεσιακού χώρου; 
Υπέρ της χρήσης. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης; Υπέρ , Φανή 
της χρήσης για τον εκθεσιακό χώρο.  
 

ΜΕΛΟΣ : Υπέρ να παραμείνει; Να παραμείνει μες στο κείμενο; 
Τι υπέρ;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι , να αφαιρεθεί από το 
κείμενο η παρατήρηση για τον εκθεσιακό χώρο που έχουμε.  

 

ΜΕΛΟΣ : Να μπορεί να γίνει δηλαδή.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να μπορεί να γίνει 
εκθεσιακός χώρος. Αυτό είπε ο Χωραφάς σαν πρώτη 
τροποποίηση.  

Υπέρ είναι, Μαρία;  9. Υπέρ 9.  
Κατά αυτής της πρότασης; 21 κατά.  
Λευκά; 4.  
Η πρόταση δεν υπερψηφίζεται.  
Τέταρτη πρόταση. Να διερευνηθεί η χρησιμότητα 

ύπαρξης μαρίνας.  
Υπέρ σε αυτή την πρόταση; Να διερευνηθεί η πρόταση 

χρησιμότητας ύπαρξης μαρίνας.  
Μαρία είσαι υπέρ;  

 

ΧΡΟΝΑΚΗ : Υπέρ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : 17 είναι υπέρ. Κατά;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Γιάννη πιστεύω κάθε φορά  δεν 
μετράς τον Ατσαλή.  



 Συνεδρίαση 3η
           30

η ς
  Νοεμβρίου 2020                      σελίδα   126 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ατσαλής τι είναι, υπέρ ή κατά 
Μιχάλη; Με τον Ατσαλή 18.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Τον Κωνσταντακόπουλο  τον μέτρησες; Τη 
Μαρία τη Λυδάκη την μέτρησες;  
 

ΜΑΡΑΚΗ : Εμένα με μέτρησες;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Τη Φανή τη Μαράκη τη μέτρησες;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τι να κάνω;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Αφού στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία λοιπόν κατά είπαμε;  
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Συγγνώμη Γιάννη τις (…)  μετράς;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Παναγιώτη μετράει 13 κατά.  
Παναγιώτη  ήσουν υπέρ τώρα. Ναι.  

Ωραία , λευκά; 2 λευκά.  
Τελευταία πρόταση τροποποίησης να φύγει η αναφορά 

που υπάρχει στο κείμενο στην εκτός σχεδίου δόμησης. Δεν 
ξέρω σε ποιο  σημείο είναι ακριβώς αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι 
ξέρουν οι εισηγητές. Να φύγει η αναφορά στην εκτός σχεδίου 
δόμησης.  

Πάμε υπέρ;  
 

ΑΤΣΑΛΗΣ : Με μετρήσατε εμένα παιδιά να κατεβάσω το χέρι 
μου;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Τον Ατσαλή τον μέτρησες;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πάμε κατά; 26 ήταν το υπέρ.  
Κατά; 1 το κατά.  
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Λευκά; 5.  
Από τις προτάσεις του βασικού κειμένου που εγκρίθηκε 

έγιναν δεκτές οι εξής τροποποιήσεις:  
Η πρόταση του συνάδελφου Μαυρογιάννη με 18 υπέρ.  
Και από τις προτάσεις του συναδέλφου Χωραφά έγιναν 

δεκτές η πρώτη για την διασφάλιση του 50% δημόσιου, 
κοινόχρηστου χώρου. Η  τέταρτη να διερευνηθεί η χρησιμότητα 
ύπαρξης μαρίνας  και η πέμπτη να φύγει η αναφορά στο σχέδιο 
στην εκτός σχεδίου δόμησης.  

Παρακαλούνται  οι εισηγητές να τις συμπεριλάβουν στο 
κείμενο και να στείλουνε το κείμενο στο Προεδρείο για 
δημοσίευση στην απόφαση της Αντιπροσωπείας .  

Τώρα η διαδικασία αναγκαστικά θα διακοπεί. Τώρα είναι 
21:20. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους συναδέλφους οι οποίοι 
περιμένανε τόσες ώρες  οι οποίοι φαντάζομαι ότι βαρεθήκανε 
κάποια στιγμή και φύγανε, αλλά για να τιμηθούν τουλάχιστον 
έστω λίγο θέλω να τους αναφέρω. Ήταν ο Οδυσσέας ο 
Σγουρός από το Σύλλογο Αρχαιολόγων του Αγίου Νικολάου, ο 
Νικήτας ο Λουλάκης από το Σύλλογο Εργοληπτών, ο Χάρης ο 
Χατζηβασίλης από τους τοπογράφους και ο Κοτσυφός ο 
Γιώργος από τους χημικούς μηχανικούς.  

Υπάρχει τώρα η εξής λογική.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Αρχιτέκτονας είναι ο Σγουρός, 
αρχιτέκτονας, όχι αρχαιολόγος.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πρόεδρε έχεις κλείσει τον ήχο σου, 
αλλά σίγουρα όπως έγινε η διαδικασία η πρόταση αυτή δεν 
είναι η πλειοψηφούσα , τέλος πάντων τελείωσε η συνεδρίαση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν δεν τελείωσε η 
συνεδρίαση. Η συνεδρίαση διακόπτεται εκτός αν θέλετε να 
αναβάλουμε το 5ο θέμα για την επόμενη συνεδρίαση. Ζητούμε 
λοιπόν σαν Προεδρείο την απόφαση των παρόντων . Θέλετε να 
αναβληθεί το 5ο θέμα και να πάει,  να αναβληθεί η συνεδρίαση 
και να συζητηθεί το 5ο θέμα μετά από διακοπή της 
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συνεδρίασης ή να μπει  πρώτο θέμα στην επόμενη συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας σε δυο  μήνες; Η λογική λοιπόν που έλεγα 
γιατί δεν ακούγατε, εγώ δεν έχω μάθει να χειρίζομαι το 
μικρόφωνο  είναι ότι η συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί σήμερα 
για εύλογο χρονικό διάστημα. Το εύλογο χρονικό τώρα δεν 
μπορεί να το καθορίσει κάποιος με τους σημερινούς όρους. Θα 
μπορούσε να είναι και δυο  μέρες και να ξανασυνεδριάσουμε 
την Τετάρτη. Αν είναι για διακοπή  δεν είναι αναβολή για να 
πάμε στη δεύτερη ημερομηνία συνεδρίασης, δεν είναι αναβολή 
δηλαδή λόγω μη έλλειψης απαρτίας. Άρα μπορούμε είτε να 
αποφασίσουμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση την Τετάρτη, 
είτε να αποφασίσουμε να παραπέμψουμε το θέμα σαν τέταρτο 
θέμα, πρώτο θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της 
αντιπροσωπείας. Αυτές είναι οι δυνατότητες που έχουμε.  

Θα ήθελα αν γίνεται να τοποθετηθούν οι παρατάξεις 
πάνω σε αυτό για να πάρουμε.  

Ωραία , με τη σειρά που τα σηκώσανε η συνάδελφος η 
Ειρήνη Βρέντζου .  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ήταν 
αναμενόμενο βέβαια ότι δεν θα συζητιόταν σήμερα λόγω του 
περιορισμένου χρόνου. Όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να το πάμε 
με διακοπή διότι και μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε 
προθεσμίες που λήγουνε και θίγει πάρα πολύ  τους μελετητές. 
Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να το πάμε με διακοπή και αν δεν 
μπορούμε να το πάμε Τετάρτη η όποια μέρα άμεσα ,  δηλαδή τις 
επόμενες δέκα  μέρες πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε το 
θέμα και να πάρουμε απόφαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό 
θέμα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφε θεωρείς λογικό το 
να πούμε σαν Προεδρείο ότι εύλογος χρόνος αυτό που λέει 
δηλαδή το καταστατικό εύλογος χρόνος είναι οι οκτώ  μέρες για 
την επόμενη Τετάρτη;  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Βεβαίως.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Το θεωρείς λογικό έτσι ; 
Εντάξει. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.  

Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Χωραφάς.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Αυτό που ήθελα να πω εγώ 
Πρόεδρε είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταλεί 
άμεσα αίτημα για την αναβολή εφαρμογής του Προεδρικού 
Διατάγματος. Να μην πάμε σε καθυστερήσεις επί 
καθυστερήσεων.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Σε αυτό είναι κοινές και οι 
δυο  εισηγήσεις Μιχάλη από ότι είδες.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ναι , αυτό πέρα από το χρόνο της 
συνεδρίασης, αν δηλαδή καθυστερούσε η συνεδρίαση θα 
έπρεπε να βγει  σήμερα. Αυτό είχα να πω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Η συνάδελφος  η Βρέντζου 
είπε για διακοπή. Συμφωνείς στη  διακοπή για να μην το 
βάλουμε σε δυο  μήνες; Φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το 
πνεύμα σου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ωραία πότε;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Περίμενε , ο συνάδελφος 
Ταβερναράκης και αν θέλει και ο Βάγιας να τοποθετηθεί για να 
κλείσουν οι τοποθετήσεις.  
 

ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ : Σε πέντε λεπτά θα κλείσει το σύστημα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και σε πέντε  λεπτά μας 
κλείνει το σύστημα  παιδιά.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Λοιπόν, έχω τον λόγο Πρόεδρε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Θα συμφωνήσω  και εγώ να πάμε για 
διακοπή που σημαίνει ότι να συμφωνήσουμε μια ημερομηνία 
μέσα στην εβδομάδα  αν καταλαβαίνω καλά και φυσικά 
συμφωνώ με τον Πρόεδρο να φύγει η όποια επιστολή για την 
αναβολή του νόμου , του Προεδρικού Διατάγματος  συγγνώμη,  
του ’71 μια επιστολή την οποία μπορούμε να συντάξουμε να 
την στείλουμε στο Υπουργείο . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : (Δεν αποδίδεται καθαρά).  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : (…)  πρώτος ως συνέχιση της συνεδρίασης.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία , ο συνάδελφος ο 
Βάγιας  δεν  έχει τοποθετηθεί.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Και την Παρασκευή και την Πέμπτη όποτε 
μπορέσουμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Να κάνουμε μια πρόταση για, 
σήμερα είναι 30, για την Τετάρτη 2 /12; 2 δεν έχει την Τετάρτη; 
Εφόσον βιάζεστε Τετάρτη και θα έχουμε έτοιμη απόφαση 
Τετάρτη βράδυ για την Πέμπτη να το βάλετε στην επόμενη 
Διοικούσα . 

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Εγώ συμφωνώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ή αν θα πάρει απόφαση η 
Αντιπροσωπεία την Τετάρτη την ίδια.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Εγώ δεν έχω αντίρρηση πάντως.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συμφωνείτε οι  τρεις ;  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι , σύμφωνοι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μιχάλη;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Okay. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία , παιδιά μπορεί να 
στεναχωρήσαμε κάποιους και κυρίως εγώ, αλλά δεν μετανιώνω 
για τίποτα από ό ,τι έγινε. Κλείνει η σημερινή διαδικασία. Αυτή 
είναι πάντως η λογική . Όταν τηρείς μια διαδικασία, τηρείς μια 
διαδικασία δυστυχώς. Δεν ήμουν καν σύμφωνος, δεν είμαι καν 
σύμφωνος με τις τηλεδιασκέψεις , αυτό πρέπει να  το 
καταλάβετε όλοι. Δεν μου αρέσει, δεν έχει, δεν είναι αυτό το 
πράγμα λογική συνεδριάσεων, αλλά πρέπει να τηρείται μια 
διαδικασία. Δυστυχώς αυτό είναι, αυτό έγινε. Τετάρτη λοιπόν 
επειδή είναι ένα θέμα και για να μην έχουμε πια πρόβλημα και 
με τις τηλεκπαιδεύσεις των παιδιών να το βάλουμε στις 18:00 
η ώρα; Να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 19:30 -20:00; Ειρήνη;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι , από εμένα ότι ώρα μπορέσετε. Δεν 
έχω πρόβλημα.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εντάξει, εντάξει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Το 18:00 είναι λογικό;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Εγώ,  συγγνώμη  που δεν κατάλαβα 
έχασα για λίγο και νόμιζα ότι είπατε για την άλλη Τετάρτη.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι αυτή την Τετάρτη 
Μιχάλη για να καλύψουμε και αυτό που θες για να φύγει και η 
επιστολή άμα είναι. Αυτή την Τετάρτη 18:00 η ώρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Να φύγει , το χρόνο που θα βρούμε;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι.  
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ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Πρόεδρε να πω κάτι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Αν είναι συνεχιζόμενη γίνεται και 
με λίγο κόσμο ,  έτσι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι.   
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Πρόεδρε . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι , γίνεται με σχετική  

απαρτία.  
Λέγε συνάδελφε Αγαπάκη γρήγορα. Κλείνουμε.  

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Οι παρατάξεις βέβαια τοποθετήθηκαν, αλλά την 
Τετάρτη είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν μπορούμε όλοι 
να συμμετάσχουμε. Εγώ  προσωπικά δεν θα μπορώ. Δεν ξέρω 
αν μπορείτε εσείς εντάξει. Δηλαδή γιατί δεν το βάζετε την άλλη 
Τετάρτη;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι , αλλά είμαστε 55 άτομα, 
γιατί αυτή την λογική την είπε και η Ειρήνη στην αρχή δεν 
μπορούμε να βρεθούμε όλοι και οι 55.  
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Σωστά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έλα Ειρήνη.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Να μιλήσω; Εάν είναι πολύ δύσκολο αυτή την 
Τετάρτη να το βάλουμε την άλλη Τετάρτη. Δεν υπάρχει θέμα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εγώ δεν έχω κάποιο 
πρόβλημα.  
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Πιο λογικό είναι ρε παιδιά την άλλη βδομάδα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Την άλλη βδομάδα;  
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ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Πιο λογικό είναι αυτό. Νομίζω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πολύ ωραία , δεν διαφωνώ. 
Εγώ έκανα πρόταση, Γιώργο, έκανα πρόταση γιατί ο Μιχάλης 
είπε ότι βιάζεται για την επιστολή. Άρα την άλλη Τετάρτη, την 
άλλη Τετάρτη  18:00 η ώρα μοναδικό θέμα η συνέχεια της 
συνεδρίασης με το πέμπτο θέμα.  
 

ΜΕΛΟΣ : Πόσο είναι την άλλη Τετάρτη;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Την άλλη Τετάρτη , θα σας 
έρθει αύριο υπενθύμιση από την Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε.  σε όλα 
τα μέλη της Αντιπροσωπείας για  18:00 η ώρα την Τετάρτη 10 
του μήνα ή όσο έχει την άλλη Τετάρτη , δεν μπορώ να δω από 
εδώ τώρα. Και συγγνώμη  αλλά μας κλείνει το σύστημα. Την 
άλλη Τετάρτη έχει 11, όχι , συγγνώμη,  συγγνώμη  9. Θα σας 
έρθει μήνυμα πάντως , αυτή είναι η λογική.  

Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ και αν δυσαρέστησα κάποιους 
δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λυπάμαι.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Πρόεδρε την δουλειά σου να κάνεις , τη 
δουλειά σου να κάνεις.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εγώ την κάνω και έχω 
εντελώς καθαρή τη συνείδησή μου.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Να δυσαρεστείς, να μας δυσαρεστείς  και 
κάποιους. Τι να κάνουμε;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ειρήνη πες μου.   
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Καληνύχτα λέω σε όλους.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Καληνύχτα.  
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

 

 

09 - 12 - 2020  



 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 
ΓΕΜΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΩΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ 
ΧΑΡΑ, ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΡΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΑΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΔΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, 
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΡΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , 

ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ.  
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΦΙΛΙΠΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, 
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΓΙΑΣ . 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 55  
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 43 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 12  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας  

2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.  
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.  
4. Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για Πολεοδομικό σχεδιασμό 

στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου  

5. Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για τις αλλαγές στην 
νομοθεσία σχετικά με την έκδοση μελετητικών πτυχίων –
προβλήματα - προτάσεις  
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---------------------  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, ένα λεπτό να 
ετοιμαστεί ο Μανώλης για να αρχίσει η εγγραφή.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Λοιπόν, πόσοι είμαστε Πρόεδρε ; 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πόσοι είμαστε. Αυτή  τη 
στιγμή είμαστε 38 άτομα. Είμαστε πολύ περισσότεροι από 
όταν έκλεισε η προηγούμενη, πολύ περισσότεροι, κάπως 
περισσότεροι  από όταν έκλεισε η προηγούμενη, έγινε η 
διακοπή της προηγούμενης συνεδρίασης.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ 5ο
 

 

Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για τις αλλαγές στην 
νομοθεσία σχετικά με την έκδοση μελετητικών πτυχίων -

προβλήματα - προτάσεις  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, συνάδελφοι σας 
καλωσορίζουμε ξανά στην 3η τακτική συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του Τμήματος. Όπως θυμάστε είχαμε 
διακόψει μετά τη λήξη του 4 ου  θέματος την προηγούμενη 
Δευτέρα στις 30 του μήνα του Νοέμβρη. Θα  συνεχίσουμε με 
το 5ο θέμα. Το θέμα είναι εισήγηση και σχέδιο απόφασης για 
τις αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με την έκδοση 
μελετητικών πτυχίων  – προβλήματα  και  προτάσεις .  

Να υπενθυμίσω λίγο, ένα λεπτό,  Γιώργο, ένα λεπτάκι 
γιατί έχουμε και νέα είσοδο, απλά να τον καταγράψω, να 
υπενθυμίσω λοιπόν τη διαδικασία που είχε συμφωνηθεί στην 
αρχή του 4ου  θέματος και που θα ακολουθηθεί και θεωρητικά 
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είχε συμφωνηθεί να ακολουθηθεί για το 4ο και το 5ο θέμα. Οι 
δυο εισηγητές γιατί έχουμε δυο  εισηγήσεις θα κάνουνε 
ανάλυση της εισήγησής τους. Μετά το τέλος είχαμε αποφασίσει 
να γίνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις πάνω στις δυο  εισηγήσεις 
και απάντηση των εισηγητών στις ερωτήσεις  αυτές. Και μετά 
θα γινόντουσαν τοποθετήσεις των μελών και κλείσιμο 
δευτερολογία των ομιλητών των αρχικών των δυο  εισηγητών. 
Τώρα πάνω σε αυτό το σημείο εδώ επειδή έχουμε και 
καλεσμένους θα κάνω μια πρόταση στο Σώμα και ας 
αποφασίσει οι καλεσμένοι να περιμένουνε να ακούσουνε τις 
δυο  εισηγήσεις μήπως μέχρι τότε μπουν και άλλοι. Να 
ακούσουνε τις δυο  εισηγήσεις, τις ερωτήσεις και τις 
απαντήσεις των εισηγητών στο θέμα και μετά να τοποθετηθούν 
και μετά να γίνει η τοποθέτηση η δική μας των μελών της 
Αντιπροσωπείας και η δευτερολογία των εισηγητών. Θα ήθελα 
τη σύμφωνη γνώμη σας ή κάποια άλλη πρόταση αν υπάρχει.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Από εμάς σύμφωνοι Πρόεδρε.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Παρόλο που δεν νομίζω ότι είχαμε πει  και για το 
5ο θέμα να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, αλλά  στα πλαίσια 
του ότι εμείς θέλουμε να αναλυθούν  οι εισηγήσεις συμφωνούμε 
φυσικά να αναλυθούν οι εισηγήσεις . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, τέλειωσε, τέλειωσε 
Ειρήνη.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Και να μιλήσουνε, ναι φυσικά  αμέσως μετά και οι 
σύλλογοι από τις εισηγήσεις να μιλήσουν όποιοι έχουν από 
τους συλλόγους.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δηλαδή να καταλάβω σε αυτό 
που είπα συμφωνείς δηλαδή να γίνουν οι ερωτήσεις και οι 
απαντήσεις των εισηγητών και μετά να τοποθετηθούνε πρώτα 
οι καλεσμένοι μας και μετά εμείς;  
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οkay. Αν θες έχω το ηχητικό 
γιατί το κατέβασα για να το  έχω, είχαμε πει   για 4ο και 5ο, αλλά 
αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, οποιαδήποτε άλλη διαδικασία 
τη συζητάμε.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Εντάξει ούτως ή άλλως συμφωνούμε να 
συζητιούνται απλά δεν θυμάμαι να το είχαμε αποφασίσει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει, εντάξει Ειρήνη. Καλά 
γίνανε διάφορα τότε.  

Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ταβερναράκης αν και αφού έχουμε 
τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων να ξεκινήσουμε Γιώργο;  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι, ναι ξεκινάμε αν θες και την άποψη την 
δικιά μου ναι συμφωνώ και εγώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ε, ναι.  
Λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία συζήτησης του 5 ου  θέματος. 

Όπως είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά πρώτα θα 
μιλήσει ο εισηγητής του θέματος όπως πρωτοήρθε στο 
Προεδρείο της Αντιπροσωπείας και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι η εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.».  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι , εισηγητές από την «Α.Μ.Α.Κ.» θα είναι ο 
Μιχάλης ο Ψαλτάκης και ο Κώστας ο Μπάκιντας και θα 
μιλήσουν με τη σειρά που τους ανέφερα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία , ο Μιχάλης ο 
Ψαλτάκης και ο Κώστας ο Μπάκιντας. Λοιπόν και μετά να 
ετοιμάζεται Γιώργο Ταβερναράκη από το «#OpenTEE» 

εισηγητής;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Θα μιλήσει ο Μηνάς ο Μανιάδης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πολύ ωραία , να ξεκινήσει ο 
συνάδελφος ο Ψαλτάκης. Λίγο την προσοχή σας. Είναι η 
πρώτη φορά φαντάζομαι που ο συνάδελφος μιλάει στην 
Αντιπροσωπεία. Δεν είναι και μέλος , άρα να δείξουμε την 
καλύτερη συμπεριφορά μας. Συνάδελφε πάρε τον χρόνο σου 
όσο θες.  
 

ΨΑΛΤΑΚΗΣ : Ωραία, okay, καλησπέρα και από εμένα.  
Κατ’ αρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες 

των πρώην ημερών αλλά και στις σημερινές εορτάζουσες και 
να ξεκινήσω.  

Λοιπόν, λίγο λίγο να δούμε το ιστορικό του πως έγινε 
αυτή η εισήγηση και η ανάλυση του νόμου.  

Κατ’ αρχήν είχε φτάσει στη Διοικούσα ένα παράπονο ας 
το πούμε ενός συναδέλφου νέου μηχανικού ο οποίος δεν 
μπορούσε να γραφτεί στο Μητρώο Μελετητών γιατί έπεφτε 
πάνω στην αλλαγή του νόμου , δηλαδή αυτός ήταν τώρα 
συμπλήρωνε τριετία. Τετραετία συμπλήρωνε από τον 
καινούριο χρόνο. Τον καινούριο χρόνο ισχύουν οι άλλες 
διατάξεις οπότε δεν μπορούσε να γραφτεί τώρα στην 
κατηγορία μηδέν και από τον καινούργιο χρόνο θα έπρεπε να 
εγγραφεί στην εισαγωγική κατηγορία , και όπως θα γραφόταν 
στην Α΄, τώρα θα γραφόταν στη 0 από τον καινούργιο χρόνο. 
Οπότε αυτό ήταν η αφορμή και έγινε μια σκέψη να γίνει μια 
ανάλυση του νόμου , να γράψουμε βασικά σε χαρτί αυτά τα 
οποία όλοι οι μελετητές που τον έχουν διαβάσει είχαμε στο 
κεφάλι μας.  

Όπως γνωρίζετε τουλάχιστον οι συνάδελφοι μελετητές 
τον Ιούνιο του 2019 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν 71 Προεδρικό 
Διάταγμα το οποίο αλλάζει εντελώς τα Μητρώα Παραγωγής 
Δημοσίων Έργων.  Με αυτό λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα 
εμείς ασχοληθήκαμε μόνο με το κομμάτι των Μελετών 
Δημοσίων Έργων. Δεν ασχοληθήκαμε μόνο για αυτό επειδή 
ήταν, δεν μας ενδιέφεραν για αυτό και τα υπόλοιπα , απλά 
επειδή ήταν προσανατολισμένο αυτό αφ ’ ενός στην περίπτωση 
του συναδέλφου μηχανικού, αφ’ ετέρου και επειδή τότε εγώ 
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προσωπικά είμαι μελετητής και δεν έχω επαφή με την 
κατασκευή των δημοσίων έργων ασχοληθήκαμε μόνο  με τα 
μελετητικά χωρίς να θέλουμε να παραγκωνίσουμε τα δημόσια 
έργα.  

Λοιπόν,  κατ’ αρχήν λίγο να σας βάλω λίγο στο κλίμα τι 
σημαίνει αυτό η αλλαγή του νόμου για τους μελετητές. Κατ ’ 
αρχήν δεν αφορά μόνο τους μελετητές , αφορά και όλους τους 
δημοσίους υπαλλήλους. Πλέον όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι 
είναι υποχρεωτικό να γράφονται στο Μητρώο Μελετητών , 

Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών. Άρα λοιπόν αφορά και τους 
δημοσίους υπαλλήλους πάρα πολύ.  

Το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πλέον 
υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση της γραφειοκρατίας. Δηλαδή 
ενώ τώρα έχουμε ένα μητρώο και γραφόμασταν πλέον δεν 
έχουμε  ένα, έχουμε δυο και τρία  μητρώα αν βάλουμε και των 
ιδιωτικών έργων.  

Το πρώτο μητρώο που γραφόμαστε είναι το Μητρώο 
Εμπειρίας Μελετητών , το Μ.Ε .Μ. όπου είναι κάτι  σαν 
αντίστοιχο του Μ .Ε.Κ. στα κατασκευαστικά. Σ ’ αυτό λοιπόν 
γράφονται όλοι οι συνάδελφοι μελετητές δημοσίων έργων και 
οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έχει αντί για τρείς  κατηγορίες που 
είχαμε μέχρι στιγμής έχει πλέον τέσσερις και η τέταρτη  
κατηγορία είναι σε εισαγωγική  βαθμίδα μηδέν. Αυτό που 
αλλάζει σε σχέση με τα ως τώρα ,  αυτό το σχήμα ως τώρα είναι 
ότι πλέον δεν μπορεί κάποιος συνάδελφος να γραφτεί σε  
ανώτερη κατηγορία, αλλά πρέπει να ακολουθήσει όλη τη σειρά 
των βημάτων, δηλαδή εισαγωγική βαθμίδα 0, εισαγωγική 
βαθμίδα Α΄, Β΄  και Γ΄. Μπορούμε πλέον οι συνάδελφοι να 
παίρνουμε παραπάνω από δυο  κατηγορίες, όσες θέλουμε και 
όσες μας επιτρέπουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. 
Έχουν μειωθεί φαινομενικά οι αμοιβές προκειμένου να έχουμε 
αύξηση, να έχουμε προαγωγή στην κατηγορία που είμαστε, 
αλλά αυτό θα έλεγα είναι λίγο πλασματικό γιατί οι αμοιβές 
πλέον δεν είναι αμοιβές οι προϋπολογιζόμενες, αλλά είναι οι 
αμοιβές οι συμβατικές δηλαδή μετά την έκπτωση των  
δημοσίων έργων που όπως όλοι γνωρίζουμε φτάνει τα επίπεδα 
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του 70 και του 80%. Αυτό είναι με λίγα λόγια το Μητρώο 
Μελετητών.  

Τώρα εκτός από το Μητρώο Μελετητών, οι μελετητές 
πλέον, οι εταιρείες τους και όταν λέμε εταιρείες τους εννοούμε 
και τις προσωπικές εταιρείες δηλαδή εγώ σαν μελετητής 
γράφομαι στο Μητρώο Μελετητών για να αποκτήσω την 
εμπειρία σαν μελετητής αλλά γράφομαι και στον ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
το οποίο είναι το Μητρώο Μελετητών, Εργοληπτών Μελετητών 
Δημοσίων Έργων . Αυτό το κάνω για να μπορώ να συμμετέχω 
και να παίρνω μελέτες δημοσίου. Εκεί λοιπόν είναι, γράφονται 
οι  επιχειρήσεις. Έχει τ ις ίδιες τάξεις περίπου με αυτές που 
ισχύουν σήμερα δηλαδή Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄. Οι τάξεις είναι περίπου 
το ίδιο δυναμικό με αυτό που ισχύει και σήμερα. Αυτό που 
αλλάζει εκεί πάρα πολύ είναι ότι για τις τάξεις των πτυχίων 
μπαίνουνε χρηματοοικονομικά κριτήρια, δηλαδή μπαίνει ISO , 

πρέπει υποχρεωτικά ο μελετητής ή η εταιρεία μελετών να έχει 
ISO ακόμα και από τα πτυχία αρκετά χαμηλά  όπως τα Β΄  το 
οποίο Β΄  είναι ατομικό. Είναι υποχρεωτική η ασφάλεια των 
μελετών. Ήδη από την κατηγορία Γ΄. Και υπάρχουν και ένα 
κάρο άλλοι περιορισμοί  όπως ο κύκλος εργασιών που ξεκινάει 
από την κατηγορία Γ΄, καταθέσεις που ξεκινάνε από την 
κατηγορία Δ΄ και Ε΄ και μετά κάποια πράγματα που είναι λίγο 
ασαφή και τα οποία εκτιμώ θα τα βρούμε στην πορεία μας 
όπως ότι πρέπει  να έχουμε την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή, δηλαδή software και υπολογιστές. Αυτό λίγο πρέπει 
να το δούμε τι θέλει να πει εκεί  ο ποιητής. Αλλά και τις 
αντίστοιχες κτιριακές εγκαταστάσεις.  

Η όλη διαδικασία στο Μητρώο Μελετητών είναι δυναμική, 
δηλαδή ότι σήμερα έχω καλύτερες προϋποθέσεις και έχω το 
πτυχίο μου το Γ΄ τάξης, αν αύριο για κάποιο λόγο  εγώ δεν 
ανανεώσω το ISO μου ή χάσω το ISO μου κατευθείαν χάνω το 
πτυχίο μου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει αν δεν έχω τους τζίρους 
αύριο, μεθαύριο για να κρατήσω το Γ΄. Χάνω το πτυχίο μου και 
υποβαθμίζεται, πάει πιο κάτω.  

Η επιτροπή η οποία τα αποφασίζει όλα αυτά μπορεί να 
δράσει και αυτεπάγγελτα.  Μετά η όλη διαδικασία που μπαίνει 
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είναι ότι επειδή πλέον και οι ανανεώσεις των πτυχίων όπως 
καταλαβαίνετε είναι επί της  ουσίας σαν προαγωγές, δηλαδή 
πάλι πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή όλα τα στοιχεία οι 
ανανεώσεις έχουν και αυτές περιέλθει στο κομμάτι της 
επιτροπής η οποία έχει αναλάβει έναν πάρα -πάρα πολύ 
μεγάλο ρόλο και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι.  

Επίσης, μετά γίνεται μια ενοποίηση στα όρια των 
αμοιβών για όλες τις κατηγορίες, κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι 
λάθος. Δηλαδή βάζει το ίδιο όριο στα Α΄ Τάξης, στα 
γεωτεχνικά για παράδειγμα που μέχρι σήμερα είναι 48.000 με 
τα στατικά που είναι 14 και λέει ότι και οι δυο Α΄ Τάξης και των 
στατικών και των γεωτεχνικών μπορούν να εκπονήσουν μελέτη 
μέχρι 50 το οποίο θεωρώ ότι είναι λίγο πλασματικό για 
κάποιες κατηγορίες μελετών.  

Τώρα σαν παρατηρήσεις έτσι σας τα είπα και λίγο κατά 
την παρουσίαση του νόμου είναι ότι : 

Υπάρχει γραφειοκρατία . 

Υπάρχει μια ας το πούμε ενοποίηση των τρόπων που 
αντιμετωπίζονται οι μελετητές και πάμε όπως είναι και στα 
κατασκευαστικά όπου στην κατασκευή να θυμίσω στους 
κατασκευαστές  (…)  άλλωστε έχουν το πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π.  που 
αφορά τα φυσικά πρόσωπα, το μητρώο Μ.Ε.Κ. το οποίο αφορά 
τις επιχειρήσεις τις κατασκευαστικές.  

Οι μελετητές με το 3ης τάξης, δηλαδή το σημερινό Γ΄  
αντιμετωπίζονται πλέον σαν να είναι εταιρείες.  Δηλαδή ζητάμε 
από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν τζίρο τουλάχιστον 
50.000 ευρώ το έτος σε βάθος τριετίας προκειμένου να 
μπορούν να έχουν το πτυχίο τους.  

Δεν υπάρχει αύξηση των ορίων για τις προαγωγές στα 
πτυχία αλλά αυτό ισχύει μόνο αν κάποιος θα παρακολουθεί και 
είναι πολύ τακτικός στις ανανεώσεις που κάνει πράγμα το 
οποίο δεν συμβαίνει ακριβώς όπως έχει η κατάσταση. Δηλαδή 
κάπου θα χάσουμε καμιά προθεσμία, θα ξεχάσουμε λίγο με 
αποτέλεσμα ότι δεν ισχύουν τα οκτώ. Τρία, οκτώ και δώδεκα   

χρόνια που λέει αυτός αλλά μπαίνουμε στη διαδικασία πόσο 
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καιρό καθόμαστε στην  κάθε κατηγορία προκειμένου να πάμε 
στην επόμενη.  

Ένα άλλο καλό στοιχείο, ένα από τα καλά στοιχεία που 
έχει είναι ότι τα έτη εμπειρίας δεν ξεκινούν από λήψη πτυχίου 
αλλά ξεκινούν από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό 
θεωρώ ότι κάνει και λίγο καλό στο Τ.Ε.Ε. από την άποψη του 
ότι υπάρχει γενικότερη αντίληψη στους συναδέλφους τους 
νέους μηχανικούς ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να γραφόμαστε 
στο Τ.Ε.Ε.  

Δεν μπορούμε να γραφόμαστε κατευθείαν σε ανώτερη 
βαθμίδα.  

Δεν προβλέπεται η αναθεώρηση των παλαιοτέρων 
αμοιβών ανάλογα με το δείκτη  τιμών του καταναλωτή . 

Υπάρχει ένα κενό στις μεταβατικές διατάξεις , αυτό που 
σας είπα και στην αρχή με την περίπτωση του συναδέλφου του 
νέου μηχανικού όπου όσοι δεν έχουν συμπληρώσει την 
τετραετία μέχρι τέλος του χρόνου από τον και νούργιο χρόνο 
που ισχύει πάλι το προεδρικό διάταγμα  γράφονται στην 
εισαγωγική βαθμίδα 0. Άρα πρέπει να κάτσουν τρία χρόνια στο 
0 και μετά πέντε χρόνια στο Α΄.  

Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι η προαγωγή και η 
εγγραφή πλέον δεν γίνεται με απόφαση του Διευθυντή του 
μητρώου αλλά γίνεται με τον Υπουργό, με απόφαση του 
Υπουργού. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος να μπλέξουμε τον 
Υπουργό σε όλες τις προαγωγές των μελετητών.  

Γενικότερα υπάρχει μια αύξηση του κόστους του να είσαι 
μελετητής και από το ISO για απόκτηση στο πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας αλλά και από το ασφαλιστήριο.  
Η διάρκεια ασκήσεως των μελετητικών πτυχίων είναι 

αρκετά μικρότερη.  
Είπατε ότι η επιτροπή ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.  έχει μεγάλο φόρτο 

εργασίας και η δικιά μου εκτίμηση είναι αν μου το επιτρέπεται 
είναι ότι  θα επαναληφθούν φαινόμενα όπως είχαμε το 2008 για 
όσους θυμούνται 2008 -2010 που περιμέναμε και έξι και επτά 
και οκτώ μήνες προκειμένου να περάσουν τα πτυχία μας από 
την επιτροπή και να μπορούμε να πάρουμε τις ανανεώσεις μας 
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ή και τις προαγωγές μας. Αυτό βέβαια να σας θυμίσω τότε ότι 
λύθηκε με μια διάταξη που έλεγε ότι οι ανανεώσεις δεν 
περνάνε από την επιτροπή αλλά γίνονται κατευθείαν με την 
απόφαση του Διευθυντή.  

Τώρα πάμε στις προτάσεις μας.  
Καταρχήν θεωρώ ότι το νομοσχέδιο αυτό ήταν αρκετά 

βιαστικό νομοσχέδιο. Να σας θυμίσω μόνο ότι ψηφίσθηκε τρεις 
ημέρες πριν τις εκλογές του 2019, τέσσερις ημέρες πριν από 
τις εκλογές του 2019. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε αρκετή 
διαβούλευση και κατά συνέπεια εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει 
αναβολή της εφαρμογής του για ένα τουλάχιστον έτος  και να 
υπάρχει και αρκετή διαβούλευση και με τους συλλόγους των 
μηχανικών αλλά και με το Τ.Ε.Ε.  

Και τώρα μερικά στοιχεία τα οποία προτείνουμε πάνω 
στη διαβούλευση είναι :  

  Να γίνει απλοποίηση των διαδικασιών . 

  Η εμπειρία από τα ιδιωτικά να γράφεται στο ίδιο μητρώο 
με τα δημόσια, όπως γίνεται δηλαδή μέχρι σήμερα.  

  Να γίνει μια ελάφρυνση των χρηματοοικονομικών 
κριτηρίων και σε τζίρους και σε καταθέσεις και με τα ISO  και 
με την ασφάλεια μελετών.  

  Να παραμείνει ο περιορισμός στην επιλογή των 
κατηγοριών που μπορεί να πάρει ο κάθε μελετητής. Αν όχι δυο 
που υπάρχει σήμερα τρεις ή τέσσερις αλλά όχι να είναι 
απεριόριστος ανάλογα με τα επαγγελματικά δικαιώματα.  

  Να υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης των αμοιβών των 
μελετών με την πάροδο του χρόνου.  

  Βέβαια να μπορούν να γράφονται (…)  σε ανώτερη τάξη.  
  Η διάρκεια του πτυχίου να μην είναι πλέον διετής που 

λέει εκεί μέσα αλλά δεκαετής και οι ανανεώσεις να γίνονται 
αυτόματα και επίσης λίγο για την επιτροπή του Μ.Η.Μ.Ε.Δ.  να 
μπορεί να ανανεώνεται αυτόματα άλλες δυο φορές και να 
υπάρχουν και δυο επιτροπές με αλληλεπικαλυπτόμενη 
διάρκεια έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό, χρονικό κενό  
χωρίς επιτροπή.  
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  Προφανώς να μην υπάρχει απόφαση Υπουργού 
Υποδομών για εγγραφή και προαγωγή στα μητρώα . 

  Και να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με το τι εννοούμε 
λογισμικό  και το τι θα πρέπει να έχει ο κάθε μελετητής εφόσον 
μας το ζητάει το προεδρικό διάταγμα.  

  Και να  προβλεφθούν καλύτερες μεταβατικές διατάξεις  για 
να μην εγκλωβιστούν οι νέοι μηχανικοί και να διατηρήσουνε οι 
μελετητές τα πτυχία τους όπως ισχύει μέχρι τώρα.  

Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι σε όλη τη διαδικασία 
αυτή που έγινε για την ανάλυση του νομοσχεδίου δεν υπήρχε η 
επιτροπή, η μόνιμη επιτροπή του Τ.Ε.Ε. με τις μελέτες οπότε 
τώρα νομίζω που συστάθηκε η επιτροπή θα μπορούσε και η 
επιτροπή των μελετών να πάρει τις δυο εισηγήσεις μας και 
πάνω από αυτές να τις επεξεργασθεί και να καταλήξει σε 
κάποιο συμπέρασμα.  

Αυτά από εμένα. Σας πήρα λίγο μονότερμα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, 
ευχαριστούμε το συνάδελφο  Ψαλτάκη. Να περιμένει γιατί 
μπορεί να υπάρξουνε ερωτήσεις που θα χρειασθούν 
απαντήσεις.  
 Συνεχίζει την εισήγηση ο συνάδελφος ο Μπάκιντας. 
Κώστα άμα γίνεται και μπορείς να περιοριστείς στα πέντε 
λεπτά. Ευχαριστώ.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Καλησπέρα και από εμένα.  
 Εγώ θα περιορισθώ νομίζω στα δυο λεπτά διότι την 
ανάλυση όλη την έκανε ο Μιχάλης και την εισήγηση ο οποίος 
έκανε και την ανάλυση του νομοσχεδίου να πούμε εδώ πέρα  
πραγματικά από την αρχή.  
 Το μόνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι ο νόμος αυτός 
είναι φανερό ότι εισάγει αλλαγές σημαντικές στους όρους 
άσκησης του επαγγέλματός μας και πλήττει καίρια τους 
μικρούς μελετητές, τα φυσικά πρόσωπα μελετητές που κυρίως 
δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και φυσικά και στην 
Κρήτη.  
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 Όπως ανέφερε ο Μιχάλης δεν υπάρχουν και εφαρμόσιμες 
διατάξεις μεταβατικές που μπορούν αυτή τη στιγμή να 
καλύψουν τη μετάβαση και έτσι δεν υπάρχει και ο αντίστοιχος 
χρόνος για να προετοιμαστεί το σύστημα, οι μελετητές, οι 
υπηρεσίες ως το τέλος του χρόνου τώρα για να εφαρμοστεί. 
Για αυτό λοιπόν το λόγο θα ήθελα να εστιάσουμε στη 
δυνατότητα μιας απόφασης έστω σε κατεύθυνση της 
συμφωνίας για πρόταση αναβολής του Π.Δ.71/2019 
τουλάχιστον για ένα χρόνο και την τροποποίηση των 
διατάξεων αυτού ανάλογα με την όποια κατεύθυνση πάρουν οι 
συζητήσεις στα όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και στους 
συλλόγους των μηχανικών.  
 Αυτά από μένα. Ας προχωρήσει η διαδικασία και αν 
χρειαστεί θα επανέλθω. Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα χρειαστεί φαντάζομαι 
έστω και αλλιώς δευτερολογία.  
 Λοιπόν, ευχαριστούμε τους δυο  συναδέλφους. Εδώ 
κλείνει η εισήγηση της πρώτης, μάλλον η ανάλυση της πρώτης 
εισήγησης που έχουμε από την «Α.Μ.Α.Κ.».  
 Παρακαλούμε το συνάδελφο, αν θυμάμαι καλά τον Μηνά 
τον Μανιαδή μου είπαν από το «#Οpen» να κάνει, να 
προχωρήσει στην εισήγηση του «#ΟpenΤΕΕ» 

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Καλησπέρα και από εμένα.  
 Στις 03-07-19 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης το Π.Δ.71/2019. Το Π.Δ. ήρθε σε εφαρμογή  και 
εξειδίκευση των προβλεπόμενων στους νόμους 4412 και 
4472/17 σύμφωνα με το άρθρο 118 διατάξεων που 
αναφέρονται στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων, μελετών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών όπως του συμβούλου. Επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στο σήμερα καθεστώς που ίσχυε 
για τους μελετητές του δημοσίου, τους εργολήπτες, στους 
παρόχους υπηρεσιών συμβούλων στις υπηρεσίες αλλά και 
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στους δημόσιους υπαλλήλους. Οι διατάξεις του τελούν σε 
αναστολή ως και τις 31 -12-20.  

Η εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.» όπως αυτή μας στάλθηκε από 
το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ασχολείται με τις δυστοκίες 
και τα προβλήματα που επιφέρει  το παραπάνω διάταγμα ως 
επί το πλείστον στους μελετητές του δημοσίου και όπως και 
μας το ανέφερε και ο Μιχάλης δεν έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις 
στους λοιπούς φορείς οι οποίοι σε πολλά σημεία είναι 
αλληλοεμπλεκόμενοι. Και μάλιστα βασίζεται σε κάποια 
συμπεράσματα πολλά εκ των οποίων κατά τη γνώμη μας είναι 
εσφαλμένα ενώ κάποια μπορούν να αποτελέσουν μια 
εισαγωγική βάση για μια παραγωγική συζήτηση για να δούμε 
το προεδρικό διάταγμα στο σύνολό του και στο σύνολο των 
διατάξεων και των νόμων  που το περιβάλλουν.  

Συνάδελφοι η άποψή μας είναι απλή. Η απόφαση που θα 
παρθεί από το ανώτερο θεσμικό όργανο του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
πρώτον δεν μπορεί να ασχοληθεί μόνο με τα θέματα μιας 
μερίδας των συναδέλφων όταν το Π.Δ.71 αφορά όλο το 
σύστημα οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών μελετών, 
συμβούλου και κατασκευής έργων, δημοσίας και προαιρετικά 
ιδιωτικής παραγωγής και του ελέγχου. Δεν μπορεί να αγνοήσει 
και έχει δίκιο ο Μιχάλης σε αυτό διότι όταν το συζητήσαμε το 
θέμα στη Διοικούσα, οι Μόνιμες Επιτροπές δεν είχαν συσταθεί 
ακόμα, να μην ζητήσει όμως την άποψη της αρμόδιας Μόνιμης 
Επιτροπής την οποία συνέστησε σαν όργανο να βοηθήσει το 
Επιμελητήριο στο έργο του. Πόσο μάλλον όταν το κείμενο που 
καλείται να εγκρίνει σχηματοποιεί κάποιες από τις προτάσεις 
του βασιζόμενο  σε συμπεράσματα όπως σας ξαναείπα κατά τη 
γνώμη μας δεν είναι ορθά ένα τμήμα αυτών.  

Πρόσθετα να αναφέρουμε ότι στις 23/11 δόθηκε σε 
διαβούλευση προσχέδιο νόμου που τροποποιεί τον 4412. 
Προφανώς λοιπόν κρίνουμε ότι εκτός των προαναφερθέντων 
λόγων είναι σημαντικό να δούμε το όλο θέμα υπό το πρίσμα 
των νέων δεδομένων που θα σχηματισθούν  μετά την 
ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας. Σε ένα σημείο όμως 
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η πρόταση της «Α.Μ.Α.Κ.» μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. 
Είναι επιτακτική η ανάγκη αναστολής της εφαρμογής του Π.Δ.  

Κάπου στο σώμα του Π.Δ. αναφέρει ότι οι επιτροπές για 
να γνωμοδοτήσουν και να τελεσιδικήσουν τις διαδικασίες για 
την κατάταξη  των εργοληπτών θέλουν εννέα μήνες. Αυτό από 
μόνο του επιβάλλει  θεσμικά από τη μάνα του το προεδρικό 
διάταγμα μια αναστολή τουλάχιστον εννέα μηνών.  

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε το σώμα να 
εξουσιοδοτήσει τη Διοικούσα Επιτροπή να ζητήσει με επιστολή 
της στα αρμόδια Υπουργεία την αναστολή ισχύος του Π.Δ.71 
τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη και σίγουρα για ένα εξάμηνο 
μετά την όποια ψήφιση τροποποιητικών διατάξεων του Ν.4412 
(…)  για την αποφυγή παρεξηγήσεων  (…)  να καταστεί σαφές 
από την Πολιτική Ηγεσία ότι (…)  Παρόμοια επιστολή να σταλεί 
στο Τ.Ε.Ε. για τις δικές του ενέργειες.  

Η επεξεργασία των προβλεπομένων στο Π.Δ.71 να γίνει 
από τη Μόνιμη Επιτροπή Μελετών Έργων Δημοσίου της 
οποίας θα αποτελέσει το πρώτο θέμα που θα επεξεργαστεί. 
Προτείνουμε να δοθεί από την Αντιπροσωπεία σύσταση στη 
Μόνιμη Επιτροπή να ασχοληθεί με το σύνολο των διατάξεών 
του καθόσον κρίνουμε ότι όλες είναι αλληλένδετες.  

Όταν λέμε τώρα (…)  «Α.Μ.Α.Κ.» λέμε ότι είναι λάθος. 
Έτσι τώρα αφού το κουβεντιάζουμε το θέμα ρε παιδί μου να το 
δούμε. Δηλαδή στο συμπέρασμα πέντε φερειπείν όπου οι 
συμβατικές αμοιβές, η αναβάθμιση των μελετητικών πτυχίων 
όπως και στα εργοληπτικά πάντα γινόταν με τις συμβατικές και 
όχι με του αρχικού προϋπολογισμού ή τις προεκτιμούμενες  

όπως τις λένε στα μελετητικά.  
Στο συμπέρασμα 7 έχουμε κάποια ένσταση διότι ένας 

νέος μηχανικός αφ’ ενός μεν μπορεί να αντλήσει την εμπειρία 
από τα ιδιωτικά, αφ’ ετέρου μπορεί να εργασθεί σε ένα 
μελετητικό γραφείο, να μπει στο οργανόγραμμα της 
διαδικασίας και από εκεί να αντλήσει την αντίστοιχη για την 
κατάταξή του.  

Στο συμπέρασμα 10 δίνεται η δυνατότητα απευθείας 
εγγραφής σε ανώτερη βαθμίδα. Είναι μάλιστα στο άρθρο 2 
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στην παράγραφο 3 στο τελευταίο εδάφιο το προβλέπει. Και 
είναι και κάποια άλλα τα οποία εντάξει αυτά τα μέτρα έτσι 
ενδεικτικά.  

Συνάδελφοι το Π.Δ.71 δεν είναι απλά μια καινούργια 
διαδικασία επιπλέον η οποία μας δημιουργεί μια επιπλέον 
γραφειοκρατία. Είναι μια άλλη φιλοσοφία του νόμου είναι όπως 
σας είπα και στην αρχή η πρώτη αναφορά γίνεται στο Ν. 
4472/17 στο άρθρο 118 που είναι το τελευταίο μνημόνιο που 
υπογράψαμε σαν χώρα είναι στα πλαίσια  της εναρμόνισης της 
νομοθεσίας μας με την κοινοτική νομοθεσία  θα δημιουργήσει 
μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο στους μελετητές, στους 
εργολάβους και στους σύμβουλους και όλα αυτά.  

Καταρχάς εμπλέκει  πάρα -πάρα πολύ δυναμικά τους 
επιβλέποντες, τους δημόσιους υπάλληλους οι οποίοι μέχρι 
τώρα δεν ήταν υποχρεωτικό να εγγραφούν ούτε σε Μ.Ε.Κ. ούτε 
σε Μ.Ε.Ν. Εφεξής καθίσταται υποχρεωτικό και ο κάθε 
επιβλέποντας είτε έργου είτε μελέτης οφείλει να έχει την ίδια 
κατηγορία  Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Ν.  για να επιβλέψει την αντίστοιχη 
μελέτη και το αντίστοιχο έργο. Και εδώ δυστυχώς γιατί,  

παρένθεση άκουγα προχθές στο κανάλι της Βουλής και έλεγε ο 
Υπουργός ο Καραμανλής ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει χίλιους 
μηχανικούς. Αυτός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Για πάμε εδώ 
πέρα σε περιφερειακούς Ο.Τ.Α. Κατ’ αρχήν δεν ξεκαθαρίζει 
εάν οι δημόσιοι υπάλληλοι  μπορούν να εγγραφούν και στο 
Μ.Ε.Ν.  και στο Μ.Ε.Κ. Στους ιδιώτες το ξεκαθαρίζει, λέει ή 
Μ.Ε.Ν. θα γράφεστε ή Μ.Ε.Κ. θα γράφεστε. Οι δημόσιοι, θα 
ισχύει το ίδιο; Έχουν τη στελέχωση οι δημόσιες υπηρεσίες για 
να το αντέξουν αυτό; Και βέβαια δεν την έχουν. Έτ σι; Ήτανε 
ρητορικό καθαρά το ερώτημα.  

Και για πολλούς άλλους λόγους τους οποίους θα 
αναφέρω στη δευτερολογία μου πιστεύω ότι καλώ είναι από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο να φύγει μια καλά επεξεργασμένη 
πρόταση την προθεσμία της διαβούλευσης του 4412 δεν την 
προλαβαίνουμε αλλά θα προλάβουμε να κάνουμε μια 
παρέμβαση πριν ψηφισθεί. Και καλό είναι μέσα σε αυτό το 
κείμενο να θέσουμε ό,τι πιστεύουμε ότι είναι κακώς κείμενο  
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και μπορεί να τροποποιηθεί για την καλυτέρευση της ζωής 
όλων μας και των επιβλεπόντων και των ο ικονομικών φορέων 
έτσι ώστε να έχουμε μια πιο άνετη ζωή και μια πιο εύκολη 
διαδικασία στην παραγωγή του έργου μας.  

Ευχαριστώ πολύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε το συνάδελφο 
το Μανιαδή.  
 Έκλεισαν οι δυο εισηγήσεις των παρατάξεων. Να 
ξεκινήσει η  διαδικασία των ερωτήσεων με το raise hand. Εδώ 
θα ήθελα να σας πω κάτι διευκρινιστικό. Επειδή την 
προηγούμενη φορά γίνανε κάποιες παρεξηγήσεις σε σχέση  με 
τη διαδικασία στο τέλος θα ήθελα οι δυο εισηγητές, οι δυο 
εισηγητές των παρατάξεων, δηλαδή στην περ ίπτωση της 
«Α.Μ.Α.Κ.» οι δυο και εδώ του «#OpenΤ.Ε.Ε.» ένας να 
διαχειρισθούν το θέμα της δευτερολογίας τους σωστά για να 
ξέρουμε τι θα κάνουμε και πως προχωράμε και τι ψηφίζουμε.  

 Περιμένω ερωτήσεις. Δεν έχω δει κάτι μέχρι τώρα. Αν 
θέλετε να κάνω εγώ μια,  δυο ερωτήσεις κυρίως ως προς τις 
απορίες που έχω για κάποια πράγματα μάλλον στο συνάδελφο 
τον Ψαλτάκη αν με ακούει να ξεκινήσω. Είναι και ο Μπάκιντας. 
Ένας από τους δυο εισηγητές.  
 Κάπου αναφέρετε, με ακούτε, Μιχάλη με ακούς;  
 

ΨΑΛΤΑΚΗΣ : Ναι, ναι, ακούω, ακούω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Λοιπόν, κάπου αναφέρεται , 
ανέφερες σε αυτά που είπες για ελάχιστη ισχύ, χρονική ισχύ 
του μελετητικού πτυχίου. Εγώ αυτό δεν κατάφερα να το βρω 
πουθενά σε κάτι διατάξεις. Αν ισχύει, αν είσαι σίγουρος για 
αυτό περίμενε να τις κάνω όλες μαζί για να απαντήσουμε, να 
δοθούν απαντήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή 
κάτι τέτοιο για το μελετητικό. Αν είναι είναι λάθος μου και το 
παίρνω πίσω.  
 Επίσης, αναφέρεται στην εισήγησή σας αλλά και το είπες 
και εσύ Μιχάλη ότι υπάρχει υποχρεωτικός χρόνος παραμονής 
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σε βαθμίδα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άλλο το τι λέει ότι ποιες 
είναι οι προϋποθέσεις σου για να ανεβείς βαθμίδα και άλλο 
ελάχιστος χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στη Β΄ βαθμίδα ας 
πούμε πτυχίου γιατί έχεις το δικαίωμα ανά πάσα στ ιγμή να 
κάνεις την αίτησή σου εγγραφής στο Μ.Ε.Ν. και αν έχεις ας 
πούμε δεκαπέντε χρόνια προϋπηρεσίας και δεν είχες γραφτεί 
ποτέ πας κατευθείαν στο Γ΄ πτυχίο. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή 
κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά.  

Γενικά το βασικό μας πρόβλημα θα το πω μετά γιατί θα 
κάνω μια μικρή τοποθέτηση με την εισήγηση για αυτό 
προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ είναι ότι υπάρχει 
μια εμπλοκή της έννοιας των πτυχίων η οποία ξεχωρίζει πια 
από την έννοια της τάξης οικονομικού φορέα. Στα πτυχία δεν 
νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μπορείς να γραφείς 
όπου θέλεις. Και στον οικονομικό φορέα μπορείς να γραφτείς 
σε όποια τάξη θες. Αν μπορείς να μου απαντήσεις, ένας από 
τους δυο σας σε αυτό το κομμάτι.  

Και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, συγγνώμη, δεν, δεν, ούτε 
θα επανέλθω παρότι είχα και άλλη ερώτηση αλλά δεν 
λειτουργεί το μυαλό αυτή τη στιγμή.  

Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Χωραφάς. Γράφετε 
τις ερωτήσεις παιδιά για να μπορέσετε να τις απαντήσετε όλες 
μαζί. Ο συνάδελφος ο Χωραφάς.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ευχαριστώ Πρόεδρε.  
 Καλημέρα από εμένα συνάδελφοι, ελπίζω να είστε όλοι 
καλά.  
 Προς το Μιχάλη. Και τους δυο εισηγητές βασικά να τους 
ευχαριστήσω για τις εισηγήσεις. Ειδικά του Μιχάλη με τον 
Κώστα φαίνεται ότι πραγματικά έχουν δουλέψει πάρα πολύ για 
να αναλύσουν το ζήτημα σε βάθος πέρα από τα όσα 
επισημανθούν ότι χρειάζονται διόρθωση. Τέτοια ουσιαστικά 
υποστήριξη χρειάζεται το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. τέτοιες εισηγήσεις 
ώστε με πληρότητα ένα θέμα να αναλύεται τώρα στη συνέχεια 
γιατί και εμένα μου έχουν μεταφερθεί όπως είπε ο Μηνάς 
κάποια  ζητήματα που θέλουνε διόρθωση γιατί γνωρίζετε ότι 
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δεν είμαι προσωπικά ειδικός επί του θέματος. Ας τα 
επεξεργαστούμε σιγά σιγά να δούμε πως θα βγει, κάτι που θα 
είναι απόλυτα έγκυρο όπως αρμόζει.  
 Θα ήθελα λοιπόν να με πληροφορήσετε για τα εξής 
ζητήματα: Πρώτον τι είναι το Πιστοποιητικό Διασφάλισης 
Ποιότητας το οποίο αναφέρετε. Δεύτερον αν υπάρχει κάποιο 
νόημα για μια εταιρεία ιδιωτικών έργων να ενταχθεί στο 
μητρώο και γενικά τι δυνατότητες έχει να εξελιχθεί ένας 
μηχανικός που βρίσκεται σήμερα με ένα πτυχίο Β΄ ή Γ΄ τάξης.  
 Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Ευχαριστώ το συνάδελφο το 
Χωραφά.  
 Και τελευταία ερώτηση ή ερωτήσεις από το συνάδελφο το 
Γέμελα. Σαράντο έχεις το λόγο.  
 

ΓΕΜΕΛΑΣ : Ναι, γεια σας.  
 Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στους εισηγητές σε 
όποιον γνωρίζει να απαντήσει.  
 Αν θυμάμαι καλά στις προβλέψεις των νόμων αναφερόταν 
ότι αποχωρώντας οι δημόσιοι υπάλληλοι από την υπηρεσία 
τους για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να εγγραφούν για 
πέντε έτη στα μητρώα είτε μελετητών είτε κατασκευαστών 
πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, δεν είναι σωστό. 
Ρωτάω κατ’ αρχήν αν ισχύει και εκφράζω την άποψη ότι δεν 
είναι σωστό διότι για οποιοδήποτε λόγο αν κάποιος δημόσιος 
υπάλληλος θέλει να αποχωρήσει και να ιδιωτεύσει δεν είναι 
δυνατόν να μην μπορεί πέντε χρόνια να ασκήσει το επάγγελμα 
του μηχανικού. Και αν θυμάμαι καλά ούτε καν για ιδιωτικά 
έργα δεν μπορεί να ασχοληθεί. Ήθελα να ρωτήσω αν το 
γνωρίζουνε και αν, ναι, αν το γνωρίζουν να μας δώσουν μια 
απάντηση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε το συνάδελφο.  
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 Αν θέλουμε να γίνει τώρα, περνάμε στη διαδικασία 
απαντήσεων στις ερωτήσεις που έγιναν. Ας γίνει με την 
ανάποδη λογική. Πρώτα ο συνάδελφος ο Μανιαδής.  
 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Το λοιπόν ανάποδα και εγώ. Ξεκινάω από τον 
Σαράντο. Δεν είναι πέντε χρόνια, είναι τρία με  τριάμισι χρόνια. 
Δεν εγγράφεσαι ούτε σε Μ.Ε.Ν. ούτε σε Μ.Ε.Κ. εκτός και αν 
καταργηθεί η θέση η οποία υπηρετεί ο δημόσιος υπάλληλος. 
Μόνο τότε μπορεί να εγγραφεί κατευθείαν. Σε περίπτωση 
συνταξιοδότησης, απόλυσης, οικειοθελούς αποχώρησης  για 
τρία με τριάμισι χρόνια  μένει εκτός. Συμφωνώ ότι είναι άδικο. 
Είναι μια παρατήρηση η οποία μπορεί να γίνει στο κείμενο που 
θα βγει απάνω.  
 Όσον αφορά την ερώτηση που είπε ο Πρόεδρος. Το 
μητρώο ιδιωτικών έργων  και ιδιωτικών μελετών λειτουργεί 
συμπληρωματικά, προσθετικά  μάλλον στην εμπειρία την οποία 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ή εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο 
για τις απαιτήσεις που έχει για την κατάταξη την αρχική και την  

ανανέωση κατάταξης ο νομοθέτης στη διατήρηση της τάξης του  

πτυχίου σου.  
Τα Μ.Ε.Ν. και τα Μ.Ε.Κ. είναι η  προσωπική εμπειρία που 

κουβαλάει ο καθένας στην πλάτη του είτε μελετητική είτε 
κατασκευαστική. Τα μητρώα που δημιουργούνται τώρα, το 
ΜΗΕΔΕ το οποίο είναι η αντικατάσταση του Μ.Ε.Ε.Π. ή το 
ΜΗΜΕΔΕ που δημιουργείται τώρα για τους μελετητές αυτό 
έρχεται να καλύψει δυο πράγματα που απαιτείται και στις 
διακηρύξεις τώρα  που το βλέπουμε έτσι λίγο παράξενα.  

Είναι η καταλληλότητα που έχει ο οικονομικός φορέας για 
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι το τμήμα 
1 (…)  και το τμήμα 2 που είναι η ποιοτική επιλογή του 
οικονομικού φορέα  η οποία σπάει σε δυο κομμάτια. H πρώτη 
είναι η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια , τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα που έχει ο φορέας. Και το 
δεύτερο είναι η μη συνδρομή λόγω αποκλεισμού που είναι τα 
ποινικά. Στη φιλοσοφία του λόγου το πτυχίο το εργοληπτικό ή 
το μελετητικό που θα πάρουμε πλέον σαν οικονομικοί φορείς 
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είναι ένα πιστοποιητικό, είναι ένα διαβατήριο το οποίο μας 
καλύπτει τα μάτια των αναθετουσών αρχών ότι εμείς είμαστε 
κατάλληλοι για τη δουλειά που ζητάει και τεχνικά και 
επαγγελματικά και οικονομοτεχνικά όμως.  

Ελπίζω να σας κάλυψα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε.  
 Από τους δυο εισηγητές τους πρώτους θα απαντήσετε και 
οι δυο, θα απαντήσει ένας; Αποφασίστε μόνοι σας παιδιά. 
Ξεκινήστε.  
 

ΨΑΛΤΑΚΗΣ : Θα μιλήσω εγώ.  
 Καταρχήν, λοιπόν σε ότι αφορά τη διάρκεια στα πτυχία τα 
Μ.Ε.Μ., δηλαδή αυτά που κουβαλάμε σαν φυσικά πρόσωπα, 
τα αντίστοιχα τα Μ.Ε.Π. των κατασκευαστών ναι δεν έχουνε 
διάρκεια, είναι εσαεί. Τα Μ.Ε.Μ. όμως, αλλά με το Μ.Ε.Μ. δεν 
μπορείς να πάρεις μελέτη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι, συμφωνούμε.  
 

ΨΑΛΤΑΚΗΣ : Χρειάζεται να γραφτείς στο ΜΗΜΕΔΕ για να 
μπορείς να έχεις πτυχίο από το ΜΗΜΕΔΕ για να πάρεις 
μελέτη. Τα πτυχία λοιπόν στο ΜΗΜΕΔΕ έχει μειωθεί η 
διάρκειά τους.  
 Απευθείας εγγραφή σε ανώτερη τάξη γίνεται μόνο για 
τους δημοσίους υπαλλήλους. Για ότι αφορά τους ελεύθερους 
επαγγελματίες…  

 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ  

 

ΨΑΛΤΑΚΗΣ : Μισό λεπτάκι, διαβάζω ακριβώς μέσα από το 
νόμο. Μελετητής που έχει Μελετητής που έχει συμπληρώσει 
πενταετία στην βαθμίδα Α΄ , έχει συμπληρώσει πενταετία στην 
βαθμίδα Α΄  και αποδεικνύει ανάλογη εμπειρία σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος  6, λαμβάνει πτυχίο Β΄ βαθμίδας . 

Μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία στην βαθμίδα Β΄ 
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παίρνει  πτυχίο Γ΄ βαθμίδας. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρος ο 
νόμος ότι δεν μπορείς να εγγραφείς κατευθείαν σε ανώτερη 
τάξη. Τουλάχιστον δεν σου λέει κανείς ότι πρέπει να, καταρχήν 
σου λέει να πας από το 0, να περάσεις από τη 0, να περάσεις 
από την Α΄, να περάσεις από τη Β΄ για να φτάσεις στη Γ΄.  

 Λοιπόν, πάμε τώρα στο ISO που ρώτησε ο Πρόεδρος. Το 
ISO αφορά τάξεις Β΄ και άνω όπου στη Β΄ σου λέει απλά 
πρέπει να έχεις ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και 
στις, από τη Γ΄ και πάνω, από τη Γ΄ κατηγορία και πάνω, Γ΄ 
τάξη και πάνω σου λέει ότι πρέπει να έχεις σύστημα 
διασφάλισης της ποιότητας τύπου ISO 1. 

 Τώρα μια εταιρεία ιδιωτικών έργων αν μπορεί να ενταχθεί 
στο μητρώο μπορεί να ενταχθεί μόνο εάν την ενδιαφέρει να 
ασχοληθεί με τα δημόσια έργα. Εάν θέλει να γραφτεί 
ταυτόχρονα και στο μητρώο των ιδιωτικών έργων αυτό θα  το 
κάνει μόνο όπως είπε και ο Μηνάς μόνο αν θέλει να 
χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία προκειμένου είτε να 
αναβαθμίσει είτε να συνεχίσει το πτυχίο της.  
 Και αυτό που είπε ο κ. Γέμελας σχετικά με την τριετία για 
στελέχωση της εταιρείας από δημόσιους υπαλλήλους ναι 
συμφωνώ με το Μηνά είναι τρία ακριβώς χρόνια όπως 
αναφέρει και το Προεδρικό Διάταγμα.  
 Στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρουμε επίσης, αναφέρεται 
μάλλον επίσης ότι σε ανώτερη τάξη μπορούν να γραφτούν 
κατευθείαν μόνον οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή το άρθ ρο 2 
αναφέρεται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν 
αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες στους μελετητές. 
Άρα μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούνε απευθείας να 
γραφτούν σε ανώτερη κατηγορία και όχι οι μελετητές. Έτσι;  

 Αυτά. Είχαμε κάποια άλλη ερώτηση; Νομίζω ότι τα 
κάλυψα όλα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν νομίζω, ναι.  
 Αν θέλει και ο Κώστας ο Μπάκιντας να κλείσει.  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Εγώ ήθελα να πω το εξής: Κατ’ αρχήν δεν 
κατάλαβα Μηνά διαφοροποίηση ιδιαίτερη στην εισήγησή μας. 
Μόνο στα λόγια είπατε ότι διαφωνείτε αλλά στην πράξη νομίζω 
ότι απλά κάποια σημεία κοιτάζουμε να διευκρινίσουμε όλοι να 
δούμε αν ισχύουν ή ισχύει κάτι παρόμοιο ή κάτι διαφορετικό.  

Πράγματι σε αυτό που είπε ο Μιχάλης για την απευθείας 
εγγραφή σε πτυχίο ανώτερης βαθμίδας υπάρχει μια  ασάφεια 
στο νόμο. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο να πω και στο Μιχάλη . 

 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Τι ασάφεια δηλαδή;  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Μια ασάφεια. Άμα το διαβάσει κανείς εκεί που το 
λέει.  
 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Καμία ασάφεια.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Για την απευθείας εγγραφή και κατάταξη λέει ότι 
απαιτείται απόδειξη εμπειρίας στην εκπόνηση μελετών της 
αιτούμενης κατηγορίας κατά οκτώ έτη για τη Β΄ και δώδεκα, 
δηλαδή σου αφήνει ένα παράθυρο εκεί ότι μπορεί να εγγραφείς 
απευθείας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μπράβο.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Δεν είναι ξεκάθαρο για ποιον, σε  ποιον 
αναφέρεται. Αυτό είναι το θέμα. Έχει διάφορα τέτοια ζητήματα 
ο νόμος και για αυτό ακριβώς πρέπει να προλάβουμε να 
ξυπνήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται στα κατάλληλα πόστα 
για να δοθεί η αναβολή τέλος πάντων της εφαρμογής αυτού.  

 Αυτό ήθελα να πω και  νομίζω να προχωρήσουμε στην 
ουσία.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Συμφωνώ απόλυτα με αυτό 
που είπες τώρα ότι (…), απόλυτα, απόλυτα.  
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 Έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος ο Μοδάτσος. 
Συνάδελφε για τοποθέτηση ή για επί της διαδικασίας γιατί 
ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τις τοποθετήσεις.  
 

ΜΟΔΑΤΣΟΣ : Ναι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη 
Πρόεδρε ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο Μιχάλη αλλά με 
πρόλαβε ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπάκιντας. Ήθελα απλώς 
αυτό ακριβώς να πω για την απευθείας εγγραφή την είχαμε και 
παλιά αν θυμάσαι καλά, με πρόλαβε ο Κώστας οπότε ίσως 
αργότερα τοποθετηθώ.  

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ήτανε και η δική μου 
ερώτηση έτσι και αλλιώς. Εντάξει.  
 

ΜΟΔΑΤΣΟΣ : Ναι, ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Υπάρχουνε, υπάρχουν και 
διάφορες περίεργες καταστάσε ις.  
 Λοιπόν, δυστυχώς συνεχίζουμε, δυστυχώς λοιπόν δεν 
έχουνε μπει άλλοι συνάδελφοι από τους προσκεκλημένους 
πλην του Γιώργου του Κοτσιφού. Για να δούμε αν είναι ακόμα 
μέσα. Ένα λεπτό παιδιά. Ο συνάδελφος ο Κοτσιφός είναι μέσα.   
 

ΚΟΤΣΥΦΟΣ : Καλησπέρα σας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αν θέλει, ο οποίος είναι από 
το Σύλλογο Χημικών Μηχανικών. Αν θέλει να κάνει κάποια 
τοποθέτηση γιατί αυτή είπαμε ότι είναι η διαδικασία, δηλαδή 
να μιλήσουνε πριν τις τοποθετήσεις τις δικές μας οι 
προσκεκλημένοι μας. Ο Γιώργος ο Κοτσιφός μας ακούει;  
 

ΚΟΤΣΥΦΟΣ : Ναι, σας ακούω. Δεν ξέρω αν με ακούτε και 
εσείς.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Γιώργο αν θες έχεις το λόγο 
για μια σύντομη τοποθέτηση. Ό,τι θες να πεις.  
 

ΚΟΤΣΥΦΟΣ : Καλησπέρα Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους τους 
συναδέλφους.  
 Άκουσα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για μένα 
μπορώ να πω ότι δεν μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι 
βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο από ότι φαίνεται δεν 
μπορεί να λειτουργήσει από το ίδιο κείμενο. Δηλαδή αυτό που 
άκουσα ότι για εννιά μήνες θα μπορεί να κάτσει και να 
απαντήσει θετικά ή αρνητικά η επιτροπή για να πάρει άδεια 
κάποιος μελετητής θα πρέπει να περιμένει. Πρέπει να γίνει 
κάποια μεταβατική διαδικασία, πρέπει να παραμείνει αυτό. Και 
επίσης όντως όπως ανέφερε κάποιος συνάδελφος δεν γίνεται 
μικροί Δήμοι ή μικροί Ο.Τ.Α.  να κάτσουν και να έχουνε 
μηχανικούς σε όλες τις βαθμίδες για όλα τα έργα και 
μελετητικά και κατασκευαστικά. Περιμένω το αποτέλεσμα, δεν 
έχω ιδία άποψη πάνω στο θέμα εκτός από αυτό που ήθελα να 
σχολιάσω για αυτά που άκουσα μόλις . 

 Ευχαριστώ.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε το συνάδελφο.  
 Ανοίγει ένας κατάλογος ομιλητών. Σας δίνουμε δυο λεπτά 
για να αποφασίσετε ποιοι θα μιλήσουνε. Μέχρι τότε ένα μικρό 
διάλειμμα. Με το raise hand λειτουργούμε παιδιά.  
 

(διάλειμμα)   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, επειδή η πρώτη 
εισήγηση έγινε, ξεκινάμε ξανά τη διαδικασία, έγινε από τους 
συναδέλφους της «Α.Μ.Α.Κ.» ας ξεκινήσει πρώτα ο 
συνάδελφος ο Γιώργος ο Αγαπάκης. Η σειρά των ομιλητών 
μέχρι τώρα είναι από τους τέσσερις που έχουν ζητήσει το λόγο 
ο συνάδελφος ο Αγαπάκης, ο συνάδελφος ο Ταβερναράκης, η 
συναδέλφισσα η Βρέντζου και ο Μιχάλης ο Χωραφάς και εγώ 
στο τέλος. Και ο συνάδελφος ο Μοδάτσος θα κλείσει.  
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 Λοιπόν, ξεκινάω ο συνάδελφος ο Αγαπάκης. Όσο μιλάει ο 
συνάδελφος υπάρχει ανοικτός ο  κατάλογος ακόμα. Γιώργο 
έχεις το λόγο.  
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Πρόεδρε ευχαριστώ.  
 Θα επιθυμούσα να μιλήσω στο τέλος. Άλλωστε θα είμαι 
πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ακούσω τους συναδέλφους 
και στο τέλος να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση  αν δεν έχετε 
αντίρρηση.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ας ξεκινήσει τότε ο 
συνάδελφος ο Ταβερναράκης. Από εμένα δεν υπάρχει 
αντίρρηση αν δεν έχουν και οι άλλοι.  
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Okay. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ταβερναράκης;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα και 
από εμένα για όλους σας. Θα πω και εγώ χρόνια πολλά σε 
όλους τους εορτάζοντες και τις προηγούμενες ημέρες αλλά και 
σήμερα στις Άννες.  
 Αυτό που θέλω να πω για το θέμα είναι ότι είχε έρθει 
στην προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. και μας 
έκανε μια ανάλυση ο  Μιχάλης ο Ψαλτάκης με την εισήγηση την 
οποία είχε κατατεθεί και είχαμε πει τότε να το συζητήσουμε 
άμεσα γιατί ήτανε ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί 
στην Αντιπροσωπεία γιατί ήταν ένα ευρύ θέμα.  
 Όπως διαπιστώθηκε κατ’ αρχήν από τις εισηγήσεις των 
συναδέλφων αλλά και από τις ερωτήσεις που τέθηκαν και τις 
απαντήσεις για μια φορά ακόμα σε αυτή τη Χώρα νομοθετούν 
Κυβερνήσεις αποχωρούντες. Μια Κυβέρνηση την οποία τη 
ζήσαμε το ’19 ,  τη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  τρείς ημέρες από τις εκλογές 
νομοθετεί κάτι το οποίο όπως διαπιστώνουμε όλοι σήμερα δεν 
είναι εφαρμόσιμο και αν μη τι άλλο αυξάνει για μια φορά ακόμη 
σε αυτή τη Χώρα τη γραφειοκρατία, αυξάνει σε αυτή τη Χώρα 
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τις ανισότητες, αυξάνει σε αυτή τη Χώρα τις όποιες διαφορές. 
Θα πρέπει αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Με 
όποια εναρμόνιση και αν ακούσθηκε ότι γίνεται με το τελευταίο 
μνημόνιο το οποίο υπογράφθηκε από την προηγούμενη 
Κυβέρνηση σήμερα είμαστε μπροστά σε ένα νομοθέτημα το 
οποίο κατά την άποψή μου δημιουργεί πλείστα όσα 
προβλήματα τόσο στους μελετητές όσο και  στους 
κατασκευαστές.  
 Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται σε κάθε 
περίπτωση βλέποντας ένα νόμο τον 4412 ο οποίος μάλιστα 
σήμερα που συζητάμε βρίσκεται σε διαβούλευση για τις όποιες 
τροποποιήσεις του, τον 4472 αλλά και το προεδρικό διάταγμα 
το 71 το οποίο είναι αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα το οποίο 
αναφέρεται σε τρεις κλάδους. Αναφέρεται στους 
κατασκευαστές, αναφέρεται στους μελετητές, αναφέρεται και 
στους συμβούλους στους οποίους επιτακτικά μιλάει και στον 
τίτλο κιόλας. Και φυσικά πλήττει και πλείστα όσα την όλη 
διαδικασία της παραγωγής και του έργου και της μελέτης με 
την εμπλοκή των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι θα ’ρθουν, 
κληθούν για μια ακόμη φορά να βγάλουν το φίδι από την 
τρύπα που δεν γνωρίζεις από εκεί αν θα είσαι μελετητής, αν 
θα δουλέψεις μελέτες, αν θα δουλέψεις κατασκευές και πείτε 
μου τι θα κάνει ένας Δήμος Οροπεδίου ή ένας Δήμος ακόμη και 
Αγίου Νικολάου που έχει έξι, επτά, οκτώ μηχανικούς για να 
ερμηνεύσει τι από όλα αυτά που έχει να κάνει. Θεωρώ ότι όλο 
αυτό είναι ανεδαφικό και όλο αυτό πρέπει να αναδειχθεί με 
κάποιο τρόπο σε όποια επιστολή και αν αποφασίσουμε να 
στείλουμε.  
 Στην εισήγηση που κάναμε ως παράταξη αναδεικνύουμε 
το θέμα αυτό. Θέλω να πω ότι και η επεξεργασία που έκανε ο 
Μιχάλης αλλά και εμείς που το είδαμε ως παράταξη με τη δ ική 
μας ομάδα συμφωνώντας, διαφωνώντας σε κάποια σημεία 
σίγουρα θα πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα σε όλο το φάσμα 
του προεδρικού διατάγματος του 71.  

Θεωρώ η όποια επικοινωνία με το κεντρικό Τ.Ε.Ε. 
Πρόεδρε είναι επιτακτική για το πως θα κινηθούμε πάνω σε 
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αυτό το θέμα που πιστεύω ότι θίγει όλους και ιδιαίτερα το 
κεντρικό Τ.Ε.Ε. πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Και 
φυσικά συμφωνούμε απόλυτα στην άμεση αναβολή της 
εφαρμογής του Π.Δ. 71 ενόψει μάλιστα και του 4412 με τις 
όποιες τροποποιήσεις θα ’ρθούνε. Θεωρώ ότι, νομίζω σε αυτή 
την κατεύθυνση πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και φυσικά 
τελειώνοντας θα πω το εξής ότι οι Μόνιμες Επιτροπές θα 
πρέπει μια και Πρόεδρε τις ορίσαμε, στην επόμενη Διοικούσα 
από ότι είδα στην πρόσκληση θα ορίσουμε και τους 
επικεφαλής των  Μόνιμων Επιτροπών θα είναι ένα θέμα 
επιτακτικό το οποίο πρέπει να ορίσουμε να το δει συνολικά το 
θέμα και για τα δημόσια έργα και για τα ιδιωτικά έργα και τα 
μελετητικά πτυχία αλλά και για τους συμβούλους και τους 
δημοσίους υπαλλήλους, άρα συνολικά όλο το φάσμα των 
μηχανικών και θα πρέπει να έχουμε μια επιστολή η οποία θα 
είναι πλήρης, συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη  όπως πάντα θα 
πρέπει να φαίνεται το Τεχνικό Επιμελητήριο προς τα πάνω και 
ας στείλουμε οπωσδήποτε μια επιστολή με συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις.  

Ευχαριστώ πολύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον 
Ταβερναράκη.  
 Η Ειρήνη η Βρέντζου η συναδέλφισσα έχει το λόγο.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, αν και δεν κατάλαβα γιατί θέλουνε όλοι οι 
συνάδελφοι να είναι οι τελευταίοι.  
 Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Κατ’ αρχήν πραγματικά 
μερικές φορές λίγο μπερδεύομαι, νομίζω ότι χάνουμε τη λογική 
μας.  

Εμείς φέραμε μια πολύ εμπεριστατωμένη εισήγηση που 
αφορούσε τους μελετητές. Βεβαίως το Π.Δ. αφορά και άλλα 
πράγματα. Αλλά και κατά καιρούς πάρα πολλές φορές έχουμε 
ασχοληθεί και το προηγούμενο διάστημα με θέματα καθαρά 
προβλήματα εργοληπτών με τις προμήθειες, με τον τρόπο που 
διακηρύττουμε κ.λπ. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν και πάρα 
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πολλές φορές μπορεί να ασχοληθούμε για έναν νόμο, δεν 
αντιμετωπίζουμε ας πούμε εξ ολοκλήρου κάποιο ασφαλιστικό, 
τοποθετούμαστε για ένα κομμάτι το οποίο είτε αφορά εκείνη τη 
στιγμή είτε έχει αναδειχθεί είτε προκύπτει κάτι. Δεν είναι 
λοιπόν μειονέκτημα και πραγματικά με ενοχλεί πάρα πολύ  να 
φύγει ένα πλήρες κείμενο και όχι ένα οποιοδήποτε κείμενο. 
Αυτό που φέραμε σήμερα δεν είναι ένα οποιοδήποτε κείμενο. 
Είναι ένα πολύ εμπεριστατωμένο, πραγματικά πολύ 
εμπεριστατωμένη δουλειά η οποία έγινε από το Μιχάλη σε 
συνεργασία με τον Κώστα όπου αναδείξαμε ζητήματα πάρα 
πολύ σημαντικά και ουσιώδη και μάλιστα για τους μελετητές 
που πραγματικά είναι ένας κλάδος ο οποίος πλήττεται διαρκώς 
από όλες τις Κυβερνήσεις η μικρή και μεσαία οι μελετητές με 
στόχο πραγματικά την εξαφάνισή τους. Είναι απίστευτο αυτό 
που συμβαίνει ειδικά με τους μελετητές και βέβαια και με τους  

εργολήπτες υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Άρα λοιπόν 
ως τέτοιο, ως ένα δηλαδή πλήρες κομμάτι μιας δουλειάς θα 
ήθελα να το δούμε κατ’ αρχήν. Μέσα τώρα εκεί μπορεί κάποιος 
να έχει άλλη γνώμη ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει.  

Για να δούμε τον 4412 και τις, αυτές  τις τροποποιήσεις 
που βρίσκονται  σε διαβούλευση, δεν ξέρω αν τον έχετε 
διαβάσει τον 4412 τις τροποποιήσεις που είναι στη 
διαβούλευση αλλά όλα αυτά που λέτε τόση ώρα για τους 
δημοσίους υπαλλήλους τα έχει λύσει διότι εισάγει ιδιώτες. Δεν 
τον αφορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ούτε για στελέχωση 
μιλάνε ούτε τίποτα. Μιλάνε τα πάντα από τις τιμές, από τις 
προδιαγραφές, από τις επιβλέψεις, από τις παραλαβές, τα 
πάντα δίνονται έξω από το δημόσιο. Πραγματικά λοιπόν δεν 
ξέρω πως αυτά όλα θα μπλεχτούνε και τι θα πούμε πάνω σε 
αυτό εάν περιμένουνε να κλείσει και να διαβουλευτούμε και με 
τον 4412 διότι είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία, δεν 
ασχολείται, δεν αφορά καθόλου το δημόσιο και η διασφάλιση 
του δημόσιου συμφέροντος, δεν τον αφορούν καθόλου οι 
δημόσιοι υπάλληλοι  ούτε η στελέχωση των υπηρεσιών διότι τα 
δίνει όλα στον ιδιωτικό τομέα. Με την είσοδο, δηλαδή 
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διαλύεται κυριολεκτικά καθημερινά όλο το κομμάτι και άρα και 
η διασφάλιση του δημόσιου φορέα.  

Είναι λοιπόν πάρα πολλά που μπλέκονται και πάρα 
πολλά που θα δούμε μπροστά μας. Ανεξάρτητα λοιπόν εάν 
στις επιμέρους ή όχι προτάσεις κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί 
εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την Αντιπροσωπεία και όχι να 
εξουσιοδοτήσουμε τη Διοικούσα αλλά η Αντιπροσωπεία αυτή 
να αποφασίσει και να πει θέλουμε την απόσυρσή του, θέλο υμε 
να το πάρετε πίσω. (…)  τους μελετητές, δημιουργεί 
προβλήματα εφόσον κάποιος το έχει διαβάσει και να μας πει 
αναλυτικά και για τους εργολήπτες και άρα εμείς θέλουμε να 
παρθεί πίσω, να γίνει αναστολή στη λειτουργία του σαν 
Αντιπροσωπεία και από εκεί και πέρα βεβαίως να 
συζητήσουμε και για το θέμα το συνολικότερο και εννοείται και 
την κατασκευή, εννοείται και για τους δημοσίους υπαλλήλους 
στα επιμέρους με το νέο πρίσμα βέβαια τον τροποποιήσεων 
του 4412 διότι αυτό θα έχουμε σε λίγο και φυσικά να 
μελετήσουμε  και να αναδείξουμε και άλλα τέτοια στοιχεία, αλλά 
ένα πολύ σημαντικό που θα έχουμε να πούμε είναι αν θα 
υπάρχουν αύριο, μεθαύριο πραγματικά μελετητές και βέβαια 
αν θα υπάρχουν στην περιφέρεια και εργολήπτες και αν θα 
υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι.   

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε πολύ.  
Ο συνάδελφος ο Χωραφάς.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Ευχαριστώ Πρόεδρε.  
Κατ’ αρχήν να συμφωνήσω με όλους νομίζω τους 

προλαλήσαντες για το τι φέρνει αυτός ο νέος νόμος και θα 
ήθελα να το συσχετίσω και με το νόμο που ψηφίστηκε την 

Παρασκευή  με την εκτός σχεδίου δόμηση διότι αυτό που 
ψηφίστηκε και από την προηγούμενη Κυβέρνηση και από την 
τωρινή , άρα βλέπουμε μια ανεξαρτήτως ιδεολογίας 
προσπάθεια να πληγεί η μικρομεσαία δραστηριότητα. Είναι 
προφανές , το ανέλυσαν πολύ καλύτερα από εμένα οι ειδικοί οι 
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οποίοι έκαναν τις εισηγήσεις ότι πλήττονται οι μικρομεσαίοι 
μελετητές. Δεν φαίνεται να έχουν δυνατότητα να μπορούν με 
αξιοπρέπεια να ασκήσουν στο μέλλον το επάγγελμα  από όλες 
αυτές τις διατάξεις οι οποίες έχουν έρθει με αυτό το Προε δρικό 
Διάταγμα.  

Επίσης,  όσον αφορά τον 4412 παρόλο που όπως 
πιθανόν γνωρίζετε σαν Διοικούσα έχουμε επιμεληθεί του 
θέματος πριν βγει  στη διαβούλευση καθώς από φήμες όλοι 
γνωρίζαμε ότι κάτι τέτοιο ετοιμάζεται. Τώρα πάλι θα πρέπει να 
κάνουμε μια υπερπροσπάθεια τις επόμενες μέρες ακόμα κι αν 
λήξει η ημερομηνία διαβούλευσης να στείλουμε σαν Διοικούσα 
κάποιες επικαιροποιημένες προτάσεις ελπίζοντας ότι κάτι 
μπορεί να εισακουστεί παρόλο που στο προαναφερόμενο 
παράδειγμα με την εκτός σχεδίου δόμηση απειροελάχιστα 
εισακούστηκαν.  

Αυτό που έχω να σας μεταφέρω σαν πληροφορία διότι το 
ζήτημα το έχω μεταφέρει στο κεντρικό Τ .Ε.Ε. από σχεδόν την 
πρώτη στιγμή που ήρθε η εισήγηση και το έχουμε συζητήσει 
με τον Πρόεδρο τον Στασινό η τελευταία του πληροφορία στην 
προσπάθεια που κάνει καταλαβαίνοντας τα ζητήματα τα οποία 
υπάρχουν, η τελευταία πληροφορία είναι ότι θα δοθεί μια 
εξάμηνη παράταση. Θεωρώ ότι με την επεξεργασία που έχει 
γίνει από τις δυο  παρατάξεις και μέσα στον Ιανουάριο αν 
ασχοληθεί η Μόνιμη Επιτροπή θα μπορέσουμε μες στον 
Φεβρουάριο να φέρουμε ένα υπερπλήρες κείμενο.  

Τώρα όσον αφορά την αναβολή λειτουργίας θα 
συμφωνήσω νομίζω με όλους σας ότι σήμερα είναι επιτακτική 
ανάγκη να φύγει αυτό ένα κείμενο που να το ζητάει αυτό από 
την Αντιπροσωπεία μας.  

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον συνάδελφο 
Πρόεδρο και της Διοικούσας Επιτροπής .  

Επειδή είχα πει  τη σειρά των ομιλητών θα κάνω εγώ μια 
μικρή τοποθέτηση, μετά είναι ο συνάδελφος ο Μοδάτσος και 
τέλος ο συνάδελφος ο Αγαπάκης.  
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Προτού ξεκινήσω την τοποθέτησή μου επειδή κάτι ζήτησε 
τώρα ο Πρόεδρος να φύγει ένα κείμενο σήμερα από εδώ θα  

ήθελα να σας υπενθυμίσω πάλι το καταστατικό. Δεν μπορούμε 
αυτή τη στιγμή εμείς σαν σύνολο να αλλάξουμε τις δυο  

εισηγήσεις. Οι εισηγητές τους μπορούνε να το κάνουνε. Γι α 
αυτό  λοιπόν το υπενθύμισα πριν αν θέλουν οι εισηγητές 
κάποια τέτοια λογική είναι στο χέρι τους. Ευχαριστώ πάρα 
πολύ. Κλείνω ως Πρόεδρος αν και αρχίζω τη δική μου 
τοποθέτηση.  

Λοιπόν, συνάδελφοι Προεδρικό Διάταγμα 71 μελετητές 
Δημοσίου. Πολύπαθος κλάδος εδώ και  πάρα πολλά χρόνια , 

στην ουσία ένας κλάδος υπό διωγμό. Ένας κλάδος ο οποίος σε 
συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων έχει χάσει κάθε δυνατότητα 
λειτουργίας, προσωπικής ανέλιξης, είναι προβληματικός ο 
κλάδος.  

Για έναυσμα τώρα  για να ασχοληθούμε το έδωσε 
σαφέστατα η εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.». Εδώ ψέγω και τον 
εαυτό μου , είμαι κατά αποκλειστικότητα σχεδόν , το 90% της 
προσωπικής μου δουλειάς είναι μελέτες δημοσίου. Δεν είχα 
ασχοληθεί πες λίγο ότι τα καλύτερα είναι πίσω μου, τα  έχω 
προσπεράσει, πες ότι δεν πίστευα ότι θα λειτουργήσει 
σαφέστατα αυτό το Προεδρικό Διάταγμα με τον τρόπο που 
ανέβηκε δεν του είχα δώσει τη βάση που έπρεπε και εκεί ο 
συνάδελφος ο Ψαλτάκης τουλάχιστον προσωπικά αλλά 
πιστεύω και σε όλο τον κλάδο έκανε καλό. Η παρέμβασή του 
έκανε καλό. Λοιπόν , σκεφτήκαμε λίγο ως παράταξη και 
ασχοληθήκαμε με το θέμα για τον τρόπο που έπρεπε να το 
αντιμετωπίσουμε.  

Στέκομαι λίγο σε κάτι που είπε η συναδέλφισσα η 
Βρέντζου . Είπε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί δεν μπορούμε να 
ασχοληθούμε μόνο με τον κλάδο των μελετητών. Δεν λέμε 
αυτό στην εισήγησή μας. Λέμε ότι είναι αλληλένδετες οι 
λογικές . Όταν στις προτάσεις της εισήγησης της «Α.Μ.Α.Κ.» ας 
πούμε ότι υπάρχει ότι σαν πρόταση στο τέλος  ότι κάτι που 
είναι πάρα πολύ ιντριγκαδόρικο και εγώ δεν μπορώ να πω ότι 
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είμαι και έξω από αυτήν τη λογική να μπορούμε να πάρουμε 
μέχρι δυο  μεν σαν άτομα , άντε βία το πολύ τρείς  ταυτόχρονα 
περιορίζουμε και τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι είναι 
στις ίδιες διατάξεις που ασχολούνται με τα μεν. Άρα 
ταυτόχρονα δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα στις 
υπηρεσίες. Δεν είμαι αρνητικός σε αυτό . Απλά θέλω να το πω 
αυτό ότι όλα είναι αλληλένδετα δυστυχώς έτσι όπως έχουμε 
φτάσει. Κατ’ αρχήν το τεχνικό κομμάτι της δουλε ιάς μας το 
έχουμε ξεχάσει όλοι . Πιο πολύ ασχολούμαστε με τη νομολογία 
και με τη νομοθεσία , είναι δυστυχώς αλληλένδετο. Δεν είμαι 
αρνητικός εγώ σαν άτομο να το δούμε μόνο για τους 
μελετητές, όμως θέλει λίγο προσοχή στο τι ζητάμε, πως το 
ζητάμε και που το ζητάμε. Άμα το ζητήσουμε με αυτό τον 
τρόπο που είναι γραμμένο δημιουργείται πρόβλημα στις 
τεχνικές υπηρεσίες στις επιβλέψεις πάρα πολύ μεγαλύτερο 
από ότι είναι σήμερα.  

Λοιπόν, απόλυτα δίκιο ο Κώστας ο Μπάκιντας , τα έχουμε 
ξαναπεί, αυτό που είπε πριν το είπε  και η Ειρήνη, το είπε και ο 
Γιώργος ο Ταβερναράκης. Το συγκεκριμένο Προεδρικό 
Διάταγμα έρχεται να εφαρμόσει στην πράξη πια μια φιλοσοφία 
την οποία την βλέπουμε σιγά σιγά να εδραιώνεται στη Χώρα 
μας από το ’11 και μετά. Τέρμα οι μικροί και οι μεσαίοι 
οικονομικοί φορείς. Δεν έχουνε χώρο στην Ελλάδα που 
δημιουργείται ,  τουλάχιστον αυτό θέλουν να μας πείσουνε. Αν 
το δούμε και αυστηρά οικονομικά, οικονομικά  κριτήρια μπορεί 
να υπάρχει και δίκιο. Μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτό το 
θέμα. Υπάρχει όμως μια ολόκληρη δομημένη κοινωνία και δεν 
μιλάω μόνο με τους μελετητές, υπάρχουν και οι 
μικροεργολάβοι, υπάρχουν χίλιες υποπεριπτώσεις 
συναδέλφων οι οποίοι πλήττονται σαφέστατα από αυτό το 
Προεδρικό Διάταγμα.  

Δεν ξέρω αν υπάρχει  λύση στο μέλλον, δεν ξέρω προς 
τα που οδηγούμαστε. Ακόμα και στις μεγάλες εταιρείες άμα 
δείτε τις εργολαβικές, τις μελετητικές, τη διασφάλιση της 
οικονομικής, των οικονομικών προϋποθέσεων που βάζει το 
Π.Δ. τους δίνει το δικαίωμα να την αποκτήσουνε, δηλαδή τις 
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καταθέσεις των 100 εκατομμυρίων, των 500 εκατομμυρίων δεν 
ξέρω εγώ τι, τους δίνει το δικαίωμα να το αποκτήσουνε με 
ιδιωτικά συμφωνητικά με τρίτους. Αυτά είναι μέσα στο Π .Δ. 

αυτό.  
Δεν είναι μόνο αυτό που είπε η συναδέλφισσα η 

Βρέντζου ότι όλα στο Δημόσιο πάνε σιγά σιγά, απαξιώνεται και 
πάνε  οι υπηρεσίες , μετατίθενται έξω από αυτό σε εταιρείες . 

Και στη δικιά μας λογική και στη λογική των μελετητών σου 
λέει ότι ναι μεν ο οικονομικός σου φορέας αποτελείται 
αποκλειστικά από συναδέλφους μελετητές που έχουν μεν, 

αλλά την οικονομική σου επάρκεια μπορεί να την εξασφαλίσεις 
μέσω τρίτου. Δηλαδή μπαίνει και σε εμάς η λογική ,  θα πω ένα 
τυχαίο όνομα «Κάρατζης  & Σία Μελετητική», τυχαίο και 
εντελώς και συγγνώμη για την αναφορά αυτή.  

Λοιπόν, κάπου εδώ λίγο να κλείσω .  

Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο 
περισσότερο με τις προτάσεις που γίνανε στην πρώτη 
εισήγηση για αυτό και βασικά κατεβήκαμε και κάναμε εμείς 
εισήγηση γιατί το είπε και ο Κώστας, ο Μπάκιντας, δεν είναι 
ακριβώς σαφές το αν μπορείς να γραφτείς απευθείας ή όχι σε 
κάποια βαθμίδα, δεν είναι σαφές .   

Μιχάλη ναι, εντάξει, κρατώ την ένστασή σου, εντάξει,  
στη δευτερολογία.  

Είναι πολλά τα προβλήματα, είναι πάρα πολλά τα 
προβλήματα. Δεν είναι, μην μένουμε μόνο στο ασφαλιστήριο 
των μελετητών. Ένας μελετητής ταυτόχρονα μπορεί να έχει και 
εταιρεία, όχι μελετητική , σε παροχής συμβούλων στο δημόσιο , 

θέλει άλλο ασφάλιστρο εκεί πέρα και άλλο ISO για αυτές τις 
υπηρεσίες. Στην πράξη ατομική επιχείρηση τρίτης βαθμίδας , 

αυτό που είχαμε μάθει να λέμε Γ΄  πτυχίο είναι εκ των ουκ 
άνευ , δεν μπορεί να γίνει.  

Καταχράστηκα ήδη τον χρόνο σας. Κλείνω  λέγοντας ότι 
το μέλλον για εμάς είναι άδηλο, δηλαδή τουλάχιστον για 
αυτούς που ασχολούμαστε κατ ’ επάγγελμα, κατ' 
αποκλειστικότητα με την παροχή υπηρεσιών μελετητών και 
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συμβούλων στα έργα δημοσίων έργων δεν νομίζω ότι έ χουμε 
ένα μέλλον εταιρείας Α΄  και Β΄  τάξης. Είναι πρόβλημα.  

Θέλω να το δούμε λίγο καλύτερα, συμφωνώ στο να φύγει 
μια λογική ενός κειμένου που να ζητάει την αναβολή . Νομίζω 
ότι το λένε και οι δυο  παρατάξεις στις εισηγήσεις τους. Θα  

ήθελα να κρίνουν αυτή τη  στιγμή οι εισηγητές των παρατάξεων 
τον τρόπο που μπορεί να ψηφιστεί αυτό από εδώ. Εντάξε ι;  

Ευχαριστώ πάρα πολύ .  

Ο συνάδελφος ο Μοδάτσος  τοποθέτηση.  
 

ΜΟΔΑΤΣΟΣ : Ναι , καλησπέρα και σε εσάς . 

Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Σχ ινά. 

Και εγώ σαν μελετητής δυστυχώς δεν είχα δώσει την 
απαιτούμενη σημασία σε αυτό το Προεδρικό Διάταγμα 
πιστεύοντας και εγώ όπως και ο συνάδελφος ο Σχοινάς ότι δεν 
θα εφαρμοζόταν ποτέ. Πράγματι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα 
όπως είπαν όλοι οι προλαλήσαντες δημιουργεί ένα πολύ  

μεγάλο, σοβαρό, μια ταφόπλακα θα έλεγα εγώ στους μικρούς, 
μεσαίους και μεγαλομεσαίους θα έλεγα, διότι τυχαία σήμερα 
μίλησα με έναν φίλο μου ο οποίος έχει μια μεσαίο -μεγάλη 
μελετητική εταιρεία και μου είπε τα παράπονά του για αυτό το 
Προεδρικό Διάταγμα ότι  αυτό είναι υπέρ μόνο των πολύ 
μεγάλων μελετητών, μελετητικών εταιρειών από όλες τις 
απόψεις.  

Και θα ήθελα να πω κάποιες παρατηρήσεις και στο 
κείμενο της «Α.Μ.Α.Κ.» και σε σχέση με το ότι είπε ο Μηνάς 
για με τις συμβατικές αμοιβές που λένε για τα πτυχία ό τι ναι  
μεν και παλαιότερα οι σημαντικές αμοιβές υπήρχαν, αλλά τότε 
άμα θυμάσαι, οι συνάδελφοι οι μελετητές υπήρχε ένα όριο 
εκπτώσεων 20% , τώρα οι αμοιβές οι συμβατικές είναι 20% της 
προεκτιμούμενης . Έτσι; Είναι μεγάλο.  

Και ήθελα να πω και για αυτό που είπε  ο συνάδελφος ο 
Σχινάς για τις κατηγορίες . Είναι ένα θέμα το οποίο 
ενδεχομένως , δεν ξέρω , ίσως δεν άκουσα μήπως το 
αναφέρανε οι δύο  εισηγητές της «Α.Μ.Α.Κ.» το ότι το ατομικό 
πτυχίο μπορεί να έχει σε όσες κατηγορίες προβλέπεται από τα 



 Συνεδρίαση 3η
           9

η ς
  Δεκεμβρίου 2020                      σελίδα   36 

 

επαγγελματικά δικαιώματα είναι ίσως ένα θέμα. Μπορούμε να 
το ξαναδούμε γιατί ενδεχομένως ίσως κάποιος νέος μηχανικός 
να θεωρήσει ότι αυτό είναι κάτι καλό για αυτόν, αλλά νομίζω 
ότι είναι ένα τυράκι ουσιαστικά για να εξυπηρετήσει τις πολύ 
μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα μπορέσουνε έχοντας 
υπερπληθώρα πτυχίων μικρής βαθμίδας να μπορέσουνε να… 

Πρόεδρε θες κάτι να πεις; Όχι. Ναι.  
Να μπορέσουνε να ενοικιάσουν όπως γνωρίζουμε πολύ 

καλά αυτά τα μικρά πτυχία στις πολλές κατηγορίες, να 
αναλάβουν αυτές τις μελέτες και στη συνέχεια βέβαια να τις 
δώσουνε υπερεργολαβία. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι αυτό εδώ 
που θα μας οδηγήσει ; Σχεδόν όλες τις μεγάλες δουλειές , να 
μην πω όλες τις μελέτες να τις αναλαμβάνουνε οι πολύ 
μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουνε τη δυνατότητα και να 
έχουνε και ISO και ασφάλιστρα  και μεγάλα πτυχία γιατί όπως 
ξέρετε πολύ καλά οι εταιρείες τώρα έκτης τάξης τότε που θα 
είναι  πέμπτης  κατηγορίας θα μπορούν να κατέβουν σε 
διαγωνισμούς όλων των κατηγοριών, κάποιες που είναι 
πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης  δεν μπορεί να πάει στις 
από πάνω κατηγορίες να κατέβει σε διαγωνισμούς, να 
αναλαμβάνουν όλες τις μελέτες και φυσικά επειδή δεν θα 
μπορούν να τις αναλάβουν, να τις διεκπεραιώσουν, να τις 
δίνουν σε υπεργολαβίες σε ποιους, σε αυτούς τους μελετητές 
που είναι ήδη τώρα ειδικά στην επαρχία. Έτσι;  

Νομίζω δηλαδή ότι πραγματικά ενώ στο προηγούμενο , 

πριν από αυτό Προεδρικό Διάταγμα υπήρχαν τα ατομικά 
πτυχία που θα μπορούσε οποιοσδήποτε να κατέβει σε κάποιον 
διαγωνισμό να αναλάβει κάποια μελέτη από το δημόσιο και τα 
εταιρικά πτυχία που επίσης κατεβαίνουν σε διαγωνισμούς, 
τώρα αυτή τη στιγμή με αυτό που συμβαίνει σε αναγκάζουν 
υποχρεωτικά να έχεις εταιρεία, με ότι αυτά συνεπάγεται όπως 
είπαμε ISO, ασφάλιστρα, τεχνοοικονομικές δυνατότητες που 
ενδεχομένως όπως προαναφέρθηκε να είναι και σωστό γιατί 
καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει μια, κάποια 
ποιότητα των μελετών, αλλά σαφέστατα όμως ποιος, θα σας 
ρωτήσω ποιος  από τους μελετητές κυρίως της επαρχίας 
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μεσαίος, μικρός, μεσαιο -μεγάλος πιστεύετε ότι θα μπορούσε 
να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις σε βάθος χρόνου; Γιατί όπως 
είπανε και οι εισηγητές της «Α.Μ.Α.Κ.»  αυτά τα πτυχία 
συνεχώς κρίνονται και αυτόματα μπορούν να υποβαθμιστούν . 

Έτσι; Ενώ όπως ξέρουμε τώρα ένα πτυχίο , αν εγώ για 
παράδειγμα έχω ένα μελετητικό πτυχίο Γ ΄  θα είναι εσαεί Γ΄ . 
Δεν μπορεί να  υποβαθμιστεί, ούτε να υποβιβαστεί. Με αυτά τα 
νέα δεδομένα  όμως σίγουρα εγώ αν δεν μπορέσω στην τριετία 
όπως αναφέρει το Προεδρικό Διάταγμα να έχω ένα κύκλο 
εργασιών θα υποβιβαστεί αυτόματα το πτυχίο μου. Άρα 
ουσιαστικά θα μείνουν «λίγοι και καλοί».  

Αυτό ήθελα να πω . Σίγουρα βέβαια αυτό που φαντάζομαι 
όλοι μας συμφωνούμε είναι το δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει 
αναβολή της εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος και οι 
δύο  εισηγήσεις σου λένε τουλάχιστον ένα έτος , φαντάζομαι 
βέβαια ενδεχομένως να μας προλάβει η όποια ψήφιση του 
όποιου νόμου αν ποτέ έρθει.  

Τώρα για τα επιμέρους θα έλεγα ίσως ότι συμφωνώ με 
την εισήγηση του «#OpenΤΕΕ» ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να 
γίνει μια συζήτηση στην ομάδα εργασίας και γιατί εγώ επειδή 
είμαι μελετητής φυσικά αναφέρθηκα πιο  πολύ στις μελέτες, 
αλλά επειδή αυτό το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει όπως 
είπατε σωστά και εσείς και θέματα κατασκευαστών και θέματα 
δημοσίων υπαλλήλων και θέματα συμβούλων ίσως θα έπρεπε 
να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη και μια πρόταση του 
Τ .Ε.Ε./Τ .Α.Κ. που να αφορά και τους άλλους κλάδους της 
παραγωγής των δημοσίων έργων.  

Σας ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε πολύ τον 
συνάδελφο τον Μοδάτσο.  

Είχαμε πει  μια ακόμα εισήγηση του συνάδελφου του 
Αγαπάκη, μια ακόμα τοποθέτηση, αλλά μπήκε πριν από λίγο ο 
συνάδελφος ο Σγουρός ο Οδυσσέας που ήταν και την 
προηγούμενη φορά στην διακοπείσα συνεδρίαση. Ζητάω από 
το Σώμα την άδεια να παρακάμψουμε τη διαδικασία που είχαμε 



 Συνεδρίαση 3η
           9

η ς
  Δεκεμβρίου 2020                      σελίδα   38 

 

ορίσει πριν και να μιλήσει αυτή τη στιγμή για λίγο ο Οδυσσέας 
ο Σγουρός. Αν δεν υπάρχει  αντίρρηση. Λοιπόν Οδυσσέα 
νομίζω δεν υπάρχει αντίρρηση και συνάδελφε Αγαπάκη μετά 
τελειώνουμε. Εντάξει;  
 

ΣΓΟΥΡΟΣ : Με ακούτε;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι.  
 

ΣΓΟΥΡΟΣ : Ναι , καλησπέρα σε όλους.  
Χαίρομαι  που έστω και προσκεκλισμένος εκ μέρους του 

Συλλόγου  Αρχιτεκτόνων Λασιθίου τον οποίο εκπροσωπώ  όπως 
ξέρετε συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση της Αντιπροσωπείας .  

Θέλω να καταθέσω καταρχήν και την προσωπική μου 
άποψη που προέρχεται από την εμπειρία μου ως μελετητή 
δημοσίου τα τελευταία τριάντα  χρόνια, αλλά και ως μέλους του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου που στη διάρκεια νομίζω μιας 
παλιότερης θητείας στο Επιμελητήριο ανακαλώ την περίφημη 
ομάδα εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου αν θυμάστε η 
οποία είχε ασχοληθεί με το θέμα του Παρατηρητηρίου Μελετών 
και Έργων. Αυτή η περίφημη ομάδα (…)  παρουσίασε την 
πρόταση της νέας της Αντιπροσωπείας νομίζω ότι ήταν 
παρόντα αρκετά στελέχη της Περιφέρειας η οποία βεβαίως 
πρόταση ποτέ δεν περπάτησε.  

Θυμάμαι ότι στην τοποθέτησή μου τότε είχα πει  ότι το 
στοιχείο το οποίο προέχει κυρίως σε  όλη αυτή τη διαδικασία 
για να προχωρήσει είναι το στοιχείο της διαφάνειας σε όλο το 
πλαίσιο παραγωγής, ανάθεσης και εκπόνησης μελετών. Δεν 
έγινε μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα . Πάντως ο 
χρόνος τελικά αποδείχνει ότι το μόνο πράγμα που δεν έχει 
υπάρξει τουλάχιστον τα τελευταία εφτά χρόνια έτσι και 
ιδιαίτερα μετά τη  φοβερή  μνημονιακή συντριβή των μελετητών 
έτσι είναι ακριβώς η διαφάνεια.  

Συνάδελφοι το 2013 με τις ρυθμίσεις τις μνημονιακές 
συνετρίβη οριστικά και αμετάκλητα η δυνατότητα των Ελλήνων 

μηχανικών να συμμετέχουνε ισότιμα στη νέα κατανομή την 
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οποία διαμορφώνει η κατάσταση της απορρύθμισης και είναι 
προφανές σήμερα ότι αυτή τη στιγμή αυτό που επιχειρείται και 
επιχειρείται θεσμικά με πάρα πολλές ρυθμίσεις είναι να 
φύγουμε στην άκρη. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ήδη αυτό έχει 
συμβεί τα τελευταία χρόνια επιδεικτικά και συστηματικά όταν 
το 2006 ο τότε Υπουργός Σουφλιάς είχε αλλάξει τον 3316 
ορίζοντας ότι οι μελετητές μπορούν να συμμετέχουν έτσι στις 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος δίνοντας μια μέγιστη έκπτωση 2 0% 

είχαμε σχολιάσει λέγοντας φανταστείτε το επίπεδο ξεφτίλας ο 
Υπουργός να μας υποχρεώνει να δίνουμε έκπτωση 20%. Η 
μνημονιακή ρύθμιση ξέρετε που ανέβασε το ποσοστό της 
έκπτωσης; Στο 100% και αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή που 
μιλάμε. Δηλαδή ο φίλος ο συνάδελφος ο Μανώλης ο Βοσκάκης 
που ξέρετε ότι είναι ένας από τους πέντε  ανθρώπους που 
ασχολούνται με γεφυροποιία έτσι στην Ελλάδα μπορεί να πάει 
κάλλιστα σε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια γέφυρα , αν 
βρει  τέτοια εκδήλωση , και να πει  θα σας την κάνω δωρεάν με 
100% έκπτωση. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα.  

Αυτά τα πράγματα, συνάδελφοι, δεν έχουν επιβληθεί ούτε 
από νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε εκφράζουνε 
πλαίσια τα οποία ισχύουνε μέσα στο περιβάλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των υπολοίπων μελών της. Έχουνε να 
κάνουν καθαρά με τη δική μας ολιγωρία, με τη δική μας μιζέρια 
αν θέλετε και με τη σαφή διαδικασία η οποία ξεκίνησε την 
τελευταία εξαετία που έχει να κάνει ακριβώς με την αξιολόγηση 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου του 2015 που έλεγε ότι από τους 
75.000 μηχανικούς  με ενεργό μητρώο αυτή τη στιγμή στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο, μπορεί να είναι και παραπάνω, η Χώρα 
χρειάζεται μόνο το 40%. Ακόμα λιγότερο χρειάζεται μελετητές . 

Διότι διαβάσατε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο ετοιμάζεται 
πια ως ρύθμιση καταστατική η οποία θα αλλάξει τα πάντα είναι 
οι μελέτες να περιέλθουν όλες στο σύστημα πακέτο μελέτη -

κατασκευή. Να μην υπάρχουν πια μελέτες, να μην υπάρχουν 
σε χαμηλά επίπεδα ελεγκτικοί μηχανισμοί, να μην υπάρχει 
επαφή μελετητών με συναδέλφους σε τεχνικές υπηρεσίες σε 
επίπεδο  Περιφέρειας ή Δήμων, όλα θα έρχονται από πάνω.  
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Το βιώσαμε πριν από δυο  χρόνια ως ομάδα μελέτης με 
σοβαρούς συναδέλφους Γ΄  τάξεως που είχαμε συγκροτήσει ένα 
σχήμα για να συμμετέχουμε στη μελέτη αποκατάστασης 
Νεάπολης , του νοσοκομείου  Νεάπολης την οποία είχε  

διακηρύξει η Περιφέρεια Κρήτης. Ουσιαστικά μείναμε απέξω 
ξέρετε γιατί συνάδελφοι; Διότι επιλεκτικά αυτός που είχε 
φτιάξει τη διακήρυξη φρόντισε να ζητήσει πιστοποίηση των 
γραφείων και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά πέρασε στη 
συνέχεια με το διάταγμα του 2019, δηλαδή ένα μεγάλο ύψους 
κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας και βεβαίως ένα 
μεγάλο απόθεμα κατατεθειμένο στους λογαριασμούς των 
συναδέλφων στην τράπεζα .  

Συνάδελφοι για να κάνουμε και λίγη πλάκα σας λέω το 
εξής: Από ότι φαίνεται για να αναλαμβάνει π ια κανείς μελέτες 
πρέπει  να έχει λεφτά στην άκρη, πρέπει να έχει κάβα  

διαφορετικά αν περιμένει να πληρωθεί με τις φοβερές 
εκπτώσεις που δίνονται και τις φοβερές διαδικασίες έτσι 
αποπληρωμής των λογαριασμών  και ξέρει πάρα πολύ καλά ο 
συνάδελφος για παράδειγμα ο Γιώργος ο Ταβερναράκης που 
είναι επικεφαλής έτσι τμήματος στην τεχνική υπηρεσία του 
Δήμου που αναφέρομαι. Έτσι όταν έχει παραδώσει κανείς μια 
μελέτη έξι  μήνες, έτσι δουλεύει δυο  χρόνια και δεν έχει 
πληρωθεί ουσιαστικά ακόμα για αυτή τη δουλειά δεν νομ ίζω 
ότι μπορούμε να συζητάμε αξιόπιστα για παραγωγή μελετών 
και για μελετητικό αντικείμενο.  

Ήρθε λοιπόν πριν τις εκλογές του 2019 ο καλός 
συνάδελφος και παλιός Πρόεδρος ο Σπίρτζης έκανε αυτό το 
copy paste, του το δώσανε , δεν εξηγείται αλλιώς, το διάβασα 
πολύ προσεκτικά , δεν υπάρχει άκρη. Έτσι; Προσπαθεί να είναι 
πολύπλοκο, αλλά στην ουσία είναι πάρα πολύ απλό.  

Συνάδελφοι το διάταγμα αυτό πρέπει να αποσυρθεί και 
όχι μόνο να γίνει επεξεργασία καινούργια , πρέπει να αλλάξει 
εντελώς. Πρέπει να αλλάξει εντελώς ο τρόπος προσέγγισης. 
Πρέπει να αλλάξει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο παράγεται 
το μελετητικό αντικείμενο στις μελέτες ευρύτερου δημόσιου 
ενδιαφέροντος.  
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Είναι σαφές ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει αγωνιστεί 
πάρα πολλά χρόνια στη διάρκεια ενός  αιώνα ούτως  ώστε οι 
μελέτες οι οποίες παράγονται και αφορούν το δημόσιο χώρο, 
τα δημόσια έργα, την ελληνική κοινωνία συνολικά να είναι 
μελέτες οι οποίες θα είναι σε ένα πολύ αξιόπιστο επίπεδο και 
δεν θα είναι μόνο μελέτες καμωμένες στο ποδάρι μέσα από την  

παρουσία έτσι την εξευτελιστική  συναδέλφων σε μεγάλα 
σχήματα μελετητικά εταιρικά που ξέρετε πάρα πολύ καλά οι 
συνάδελφοι μελετητές πως πληρώνονται . Εξάλλου αυτό μας το 
έχει αποδείξει η μέχρι τώρα εμπειρία συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς.  

Συνάδελφοι τα τελευταία τέσσερα  χρόνια μέσα από ένα 
πολύ καλό σχήμα συναδέλφους μου που σας λέω ότι 
συμμετέχω στις εκδηλώσεις αυτές έχουμε χάσει τέσσερα  

εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σοβαρές για ποιο  λόγο λέτε; Ενώ 
είχαμε καταφέρει να είμαστε πρώτοι στην αξιολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς με μεγάλη διαφορά όταν ανοίχτηκαν οι 
οικονομικές προσφορές και τις τέσσερα  φορές χάσαμε. Την 
πρώτη φορά ενδεικτικά στα Δωδεκάνησα  θυμάμαι ότι είχε 
δοθεί έκπτωση 83%. Ήταν αδύνατο έτσι το δικό μας 35% να το 
συναγωνιστεί. Δεν θέλω να πω περισσότερα.  

Δεν πρόλαβα να ακούσω τις τοποθετήσεις , είχα κάποιο 
πρόβλημα εδώ στη σύνδεση , των συναδέλφων μέχρι τώρα. Θα  
παρακολουθήσω στη συνέχεια.  

Θεωρώ πάντως ότι το λιγότερο που μπορεί να ζητά αυτή 
τη στιγμή η Αντιπροσωπεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο , το 
Τ .Ε.Ε./Τ .Α.Κ. πάνω στο συγκεκριμένο διάταγμα είναι να 
αποσυρθεί έτσι και μέχρι να γίνει οριστική επαναθεσμοθέτηση 
έτσι να ισχύει το παλιό θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι τώρα 
του 2009 το οποίο θεωρώ ότι ήταν μια χαρά.  

Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε συνάδελφοι περισσότερο 
είναι περισσότερη διαφάνεια διότι με αφορμή ιδιαίτερα μετά το 
Μάρτιο του 2020 την πανδημία και όλα τα γνωστά τέλος 
πάντων περιστατικά που γνωρίζουμε όλοι μας έχει υπάρξει 
είτε το θέλουμε είτε όχι αυτή την περίοδο μια αποχαλίνωση  σε 
σχέση με τις απευθείας αναθέσεις. Νομίζω ότι συνάδελφοι που 
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είναι στο Δημόσιο και η συνάδελφος η Ειρήνη η οποία 
φαντάζομαι ότι παρακολουθεί τα θέματα σε επίπεδο 
Αποκεντρωμένης μπορεί αν θέλει να εκφράσει την άποψή της.  

 Εγώ προσπαθώ μέσα από τον προσωπικό στατιστικό 
κατάλογο που έχω να δω σε επίπεδο Περιφέρειας και σε 
επίπεδο κεντρικών Δήμων της Κρήτης ποιες  είναι οι μελέτες 
τελικά οι αξιόπιστες που έχουνε γίνει τα τελευταία τρία χρόνια 
μέσα από τη διαδικασία του 4412. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι 
οι μελέτες αυτές ζήτημα να μετριούνται στα δάκτυλα των δυο  

χεριών. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν ουσιαστικά εδώ μόνο μια 
λέξη μπορεί να περιγράψει την κατάσταση η οποία έχει 
διαμορφωθεί. Αβδηριτισμός. Νομίζω συνάδελφοι πολύ καλά ότι  
ξέρετε τι ήταν ο αβδηριτισμός και από που προέρχεται.  Έτσι;  
Στα αρχαία Άβδηρα της Θράκης οι άνθρωποι φτιάξανε  

τριακόσιες βρύσες για νερό και στη συνέχεια είπαν ας βρούμε 
τώρα νερό. Τελικά νερό δεν βρήκανε και τελικά μείναν με τις 
βρύσες.  

Αισθάνομαι ότι η διαδικασία όπως εξελίσσεται των 
αναθέσεων μελετών και της συγκρότησης μελετητικών 
σχημάτων και της συμμετοχής μας στον καταμερισμό αυτό 
σιγά σιγά θα εξαντληθεί . Γιατί; Γιατί απλούστατα όλοι εμείς 
που είχαμε ατομικά μελετητικά πτυχία πιστεύω ότι σε λίγο 
καιρό δεν θα υπάρχουμε ως μελετητές. Έτσι; Είναι σαφής έτσι 
η διάθεση , αυτό φαίνεται από όλα , ακόμα και από τις έσχατες 
ρυθμίσεις του τελευταίου πολεοδομικού και χωροταξικού 
νόμου τον οποίο δεν ξέρω αν τον διαβάσατε είναι ένας νόμος ο 
οποίος έχει 172 άρθρα, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Έχω 
παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία από την ώρα που 
κατατέθηκε το νομοσχέδιο για να γίνει  η δήθεν διαβούλευση 
τον Αύγουστο που δεν έγινε ποτέ . Μεσούντος του Αυγούστου 
κατατέθηκε σχέδιο νόμου με 170 άρθρα για πολύ σοβαρά 
ζητήματα. Τέλος πάντων ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε στις 4 
Δεκεμβρίου όπως ξέρετε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε 
εντρυφήσει. Θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο το οποίο είναι 
κακογραμμένο, είναι ένα κείμενο το οποίο υποτιμά την 
νοημοσύνη μας, είναι ακόμα και ρηματικά οι διατυπώσεις 
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απαράδεκτες και θα έπρεπε να αποσυρθεί αύριο το πρωί. Έχε ι 
δε μέσα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ρυθμίσεις για 
πόσα διαφορετικά θέματα και ουσιαστικά βέβαια διαλύει στην 
κυριολεξία οποιαδήποτε δυνατότητα υπήρχε μέχρι τώρα 
ελέγχου από πλευράς του δημοσίου τομέα στην παραγωγή 
ιδιωτικών έργων.  

Αυτά, ευχαριστώ.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε τον συνάδελφο 
τον Σγουρό.  

Να κλείσουμε τη διαδικασία των τοποθετήσεων με τον 
συνάδελφο τον Αγαπάκη.  
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ : Ευχαριστώ Πρόεδρε . Χαιρετώ και εγώ όλους τους 
συναδέλφους . 

Νομίζω ότι εγώ θα είμαι σύντομος για αυτό ζήτησα να 
μιλήσω και τελευταίος , μάλλον προς το τέλος.  

Διατυπώθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και οι 
εισηγήσεις επίσης ήταν ενδιαφέρουσες. Τώρα η δική μου 
άποψη είναι η εξής: Ότι κατ’ αρχήν αυτή τη στιγμή δεν είναι το 
μείζον το Προεδρικό Διάταγμα 71.  Αυτή τη στιγμή το μείζον 
είναι τι θα γίνει με τον 4412 του οποίου η διαβούλευση έχει 
τελειώσει, τέλειωσε χτες  η διαβούλευση και που εν πάση 

περιπτώσει γίνονται κάποιες συζητήσεις, δεν ξέρω πότε θα 
κατατεθεί στις επιτροπές, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσ ει . 
Και όπου υπάρχουν διάφορα θέματα όπως και ο Πρόεδρος 
είπε προηγουμένως εμείς είχαμε ασχοληθεί στη Διοικούσα 
Επιτροπή με τον 4412, είχαμε κάνει σημαντικές προτάσεις , 

κάποιες από αυτές έχουν ενσωματωθεί, κάποιες άλλες όμως 
είναι διαφορετικές. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που έχει να 
κάνει με το λεγόμενο δηλωτικό σύστημα πληρωμής αφανών 
εργασιών, τους συνοπτικούς διαγωνισμούς που δεν 
συνεχίζουν με την ίδια μορφή και διάφορα άλλα.  

Τώρα τέθηκε ένα θέμα περί ιδιωτικής επίβλεψης. Θα πω 
για το 70 κάτι και για την εισήγηση, αλλά αναφέρθηκε κάτι για 
την ιδιωτική επίβλεψη. Η ιδιωτική επίβλεψη είναι δυνητική 
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δυνατότητα των υπηρεσιών που δεν μπορούν από μόνες τους 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Επομένως δεν αναιρεί τη 
δυνατότητα μιας υπηρεσίας να ασκήσει την αρμοδιό τητά της με 
το δυναμικό που έχει .  

Και επίσης συγκροτείται ένα μητρώο ελεγκτών 
μηχανικών, φαντάζομαι ότι θα γίνει με τη συνδρομή του Τ .Ε.Ε., 

για τα έργα μέχρι 5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι και κατά τη 
λογική των ελεγκτών δόμησης κτλ.  νομίζω ότι αυτά πρέπει να 
τα δούμε κατά πόσον είναι προς θετική κατεύθυνση.  

Τώρα, άρα, κατά τη γνώμη μου , το σοβαρό θέμα αυτή τη 
περίοδο, αυτή την περίοδο, αυτές, αυτή τη χρονική περίοδο 
είναι ο νόμος 4412. Ίσως έπρεπε να συζητάμε για αυτά, 
έχουμε βέβαια ήδη συζητήσει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά 
θέματα τα οποία θέλουν περαιτέρω τοποθετήσεις και 
αναλύσεις κτλ.  

Εγώ ανέφερα πολύ επιγραμματικά τρία πράγματα. Βέβαια 
πολύ σοβαρότερο είναι το θέμα της διαδικασίας ανάθεσης που 
αλλάζει τελείως η διαδικασία και στα θέματα των έργων και 
στα θέματα των μελετών.  

Ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος ο Σγουρός ότι για 
εκπτώσεις 83, 93 κτλ. Τώρα αυτό αλλάζει με το νέο σύστημα. 
Βέβαια μπαίνουν μέσα διάφορα πράγματα τα οποία θέλουνε 
έτσι περαιτέρω ανάλυση όπως είναι οι συντελεστές βαρύτητας, 
είναι διάφορα άλλα κριτήρια τα οποία μπαίνουν, 
πολυπαραμετρικά στοιχεία κλπ.. Αυτά πιο πολύ τα 
παραπέμπουν στις αναθέτουσες αρχές, αλλά είναι πολύ 
σοβαρά ζητήματα και με πολύ βάθος για να δει  κανείς προς 
ποια κατεύθυνση πάνε.  

Τώρα σε ότι αφορά τις εισηγήσεις είπαμε ότι έχουν 
ενδιαφέρον. Θεωρώ όμως και εγώ ότι δεν νομίζω ότι αυτή τη 
στιγμή ότι πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες σε σχέση με το 
Προεδρικό Διάταγμα 71 το οποίο ούτως ή άλλως εκτιμώ ότι θα 
αλλάξει, διότι όταν αλλάζει το βασικό θεσμικό πλαίσιο και το 
71 θα αλλάξει και σε ότι αφορά τα ηλεκτρονικά μητρώα και 
διάφορα άλλα.  
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Το μείζον θέμα σε ότι αφορά το 71 είναι ότι θα πρέπει να 
πάρει παράταση αναβολής ισχύος. Πιστεύω ότι ένα διάστημα 
δώδεκα μηνών ότι είναι ικανοποιητικό διάστημα για να 
μπορέσουν να προετοιμαστούν ,  κατ’ αρχήν και το ίδιο το 
Υπουργείο δεν είναι προετοιμασμένο για αυτά . Επομένως 
όπως είπε και ο Πρόεδρος θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι θα δοθεί 
αυτή η αναβολή. Το θέμα είναι αν θα είναι έξι  μήνες, αν θα 
είναι εννιά μήνες, αν θα είναι δώδεκα. Προσωπική μου άποψη 
πιστεύω ότι πρέπει να είναι δώδεκα  και αυτό πρέπει να 
ζητηθεί με ένα έγγραφο που πρέπει να κάνουμε. Συμφωνώ 
απόλυτα σε αυτό.  

Τώρα σε ότι αφορά τις άλλες λεπτομέρειες  υπάρχουν 
κάποια θέματα ενδιαφέροντα, αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να 
μπουν σε μια διαδικασία όπως αναφέρθηκε μέσα από την 
επιτροπή που θα λειτουργήσει αμέσως μετά . Άλλωστε το 
μείζον είπαμε είναι ο 4412  τι γίνεται, τι θα προκύψει από εκεί  
διότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και μπορεί  να δούμε και 
τελείως ριζικές αλλαγές. Ήδη έχουν φανεί στο σχέδιο νόμου 
που υπάρχει.  

Επομένως για να κλείσω και να μην μακρηγορήσω  

συντάσσομαι με την άποψη της εισήγησης του «#Open» να 
φύγει ένα γράμμα που να ζητάει την αναβολή του Π .Δ. 71. Το 
Π.Δ. 71 θα τεθεί  αναγκαστικά σε μια νέα διαβούλευση και εν  

τω μεταξύ να  είμαστε και εμείς πιο έτοιμοι με συγκεκριμένες 
προτάσεις και με ενδιαφέρουσες από τις προτάσεις που 
αναφέρθηκαν μέχρι τώρα.  

Θα έλεγα και κάτι άλλο. Δεν ξέρω κατά  πόσον παρότι το 
δουλέψαμε το θέμα του 4412 δεν ξέρω κατά πόσο 
προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι.  Φαντάζομαι ότι μάλλον 
περαιτέρω δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάποια άλλη 
περαιτέρω παρέμβαση. Κυρίως ξαναλέω στο θέμα , σε δυο  

θέματα. Στο θέμα το οποίο είχαν εκφραστεί και κάποιες 
αμφιβολίες το ξαναλέω και πάλι δηλωτικό σύστημα πληρωμής 
αφανών εργασιών, δηλαδή αλλάζει το σύστημα πλέον 
επιμετρήσεων και το σύστημα πληρωμών. Είναι ένα θέμα που 
δεν έχει και στις μελέτες ισχύει κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν το 
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έχετε ψάξει συνάδελφοι. Είναι ένα δύσκολο θέμα οφείλω να 
πω. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε περαιτέρω 
και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια με αυτό. Θα δούμε , ίσως 
κάνουμε και μια μικρή συζήτηση στην επόμενη Διοικούσα .  

Επομένως , καταλήγοντας , αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί 
συνάδελφοι νομίζω ότι η αναβολή βεβαίως πρέπει να ζητηθεί. 
Τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότ ι είναι επιτακτικά . Έχουμε χρόνο 
μπροστά μας να τα δούμε και σε μεγαλύτερη ανάλυση παρά το 
ότι ακούστηκαν και αναφέρθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα από 
τους δυο  εισηγητές.  

Ευχαριστώ πολύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ πολύ τον 
συνάδελφο τον Αγαπάκη.  

Εδώ έκλεισε ο κύκλος τοποθετήσεων. Μισό λεπτό 
Αντώνη. Θεωρητικά ξεκινάει μια διαδικασία δευτερολογιών. 
Έχει ζητήσει ο συνάδελφος ο Μαυρογιάννης το λόγο. Αν είναι 
επί της διαδικασίας Αντώνη.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Επί της διαδικασίας.  
Συνάδελφοι έχετε μια εισήγηση η οποία σήμερα 

αιτιολογεί για ποιο  λόγο πρέπει να ζητήσουμε αναβολή και 
ξαφνικά μας έρχεται μια μη -εισήγηση μόνο και μόνο για να 
μπει  εμβολήσιμη να μην ψηφίσουμε αυτό που λέει η 
«Α.Μ.Α.Κ.». Τι θα ζητήσουμε σε ένα κείμενο; Αγαπητέ 
Υπουργέ δώστε μια παράταση; Για ποιο  λόγο; Δεν πρέπει να 
γράψουμε και πέντε  πράγματα; Άρα δεν πας να ζητήσεις 
αίτηση γενικά ζητάω παράταση. Έρχεται μια εισήγηση η οποία 
αιτιολογεί γιατί ζητάμε να παραταθεί. Να γίνει αναβολή. 
Εξάλλου πριν από μια εβδομάδα οι ίδιοι κάνατε εισήγηση στο 
νομοσχέδιο έκτρωμα που ψηφίστηκε και  μιλούσατε μόνο για 
τις πέντε  σελίδες από τις εκατόν εβδομήντα  για το εκτός 
σχεδίου. Εδώ ήσασταν. Τότε δεν μας έκοψε γιατί δεν είπαμε 
για όλο το νομοσχέδιο  να το στείλουμε στην επιτροπή; Τότε 
δεν πονέσαμε.  
 



   σελίδα  47           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ   ΤΟΥ    Τ.Ε.Ε. /Τ .Α.Κ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αντώνη το διαδικαστικό . 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε μιλήσαμε 
μόνο για τις πέντε  σελίδες για τα εκτός σχεδίου. Από τις 
εκατόν ογδόντα. Τότε κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν 
μιλάμε για όλο το νομοσχέδιο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αντώνη.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Τώρα ξαφνικά γιατί δεν μιλάμε για όλο το 
φάσμα του νομοσχεδίου που θέλουμε να μην περαστεί η 
εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.»;  Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε 
καθαρά να πάρουμε θέση. Θέλουμε να ζητήσουμε αναβολή και 
για ποιο  λόγο ζητάμε αναβολή; Να στείλουμε και την αιτιολογία 
για αυτούς τους λόγους που αναλύσαμε εμείς. Όχι γιατί ήρθε 
μια αντι-εισήγηση όπως συνηθίζεται από το «#Open» 

προκειμένου να μην ψηφιστεί η εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.». Και 
δεν έλεγε  τίποτα. Απλά έλεγε τι δεν λέει η εισήγηση της 
«Α.Μ.Α.Κ.». Ήμαρτον πια.  

Λοιπόν, αυτά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Το διαδικαστικό δεν 
κατάλαβα. Η διαδικασία αν είναι αν είναι να συνεχιστεί  χωρίς 
κάποια άλλη λογική  είναι να ψηφισθούν οι (…)  

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Είπα σε αυτό που είπες το διαδικαστικό.  
Θεωρώ ότι θα πρέπει να ψηφιστεί , εγώ λέω να ψηφιστεί η 
εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.» όπως ήταν, όπως κατέβηκε.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό είναι τοποθέτηση , δεν 
είναι  διαδικαστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, εντάξει.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Αυτό είναι το διαδικαστικό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, δεν είναι 
διαδικαστικό.  
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Εντάξει, εντάξει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Τοποθέτηση είναι βρε 
Αντώνη.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Εντάξει, το ίδιο κάνει, ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, Χωραφάς και 
Μπάκιντας επί της δ ιαδικασίας συνάδελφοι. Πρώτα ο 
συνάδελφος ο Χωραφάς και μετά ο Κώστας ο οποίος ήταν και 
εισηγητής αν μιλάμε για τη διαδικασία.  
 Μιχάλη.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Όχι , Πρόεδρε άλλα δέκα 
δευτερόλεπτα μόνο γιατί ύστερα από τόση προσπάθεια που 
έγινε με το νομοσχέδιο το προηγούμενο που πέρασε την 
Παρασκευή θεωρώ τουλάχιστον άστοχο  το σχόλιο του Αντώνη 
να κάνει συγκρίσεις. Έτσι ; Είναι μήνες και μήνες δουλειά. 
Μήνες και επιστολών και τηλεφωνημάτων και προσπάθεια 
ανάδειξης του θέματος σε όλους τους φορείς να μην 
συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα.  

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Άλλο θέμα πάντως , δεν ήταν 
διαδικαστικό , ήταν προσωπικό. Πάμε.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Γιάννη . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έλα.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Μισό δευτερόλεπτο, μισό.  
Παρεξήγησε ο Πρόεδρος. Εγώ δεν είπα ότι δεν έκανε 

πολύ καλή δουλειά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει.  
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Εγώ ανταπάντησα ότι επειδή δεν μιλάει για 
όλο το φάσμα να μην στείλουμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Αυτό ήθελα να πω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κατεβάστε τα χέρια Χωραφάς 
και Μαυρογάννης.  

Ο Κώστας είχε ζητήσει τον λόγο. Για τη διαδικασία 
Κώστα; Μπάκιντας;  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Λίγο για τη διαδικασία, λίγο για τη δευτερολογία , 

να κλείσουμε κάπως , να βοηθήσω τη διαδικασία θέλω. Έχω το 
λόγο ή θέλεις να προχωρήσουμε διαφορετικά;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι , δεν έχω πρόβλημα , αν 
είναι για τη διαδικασία δηλαδή να κάνουμε κάτι άλλο από το να 
γίνουν οι δευτερολογίες γιατί σας το εξήγησα. Άμα γίνουν να 
γίνουν οι δευτερολογίες μετά πάμε στη…  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Εγώ μπορώ να ξεκινήσω κατευθείαν και από τη 
δευτερολογία, δεν έχω πρόβλημα, το ίδιο μου κάνει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, συγγνώμη είχατε 
ξεκινήσει πρώτοι την τοποθέτηση . Έτσι; Ωραία , θες να 
ξεκινήσεις εσύ; Δεν με ενδιαφέρει. Αν είσαι έτοιμος ξεκίνησε. 
Λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία δευτερολογιών.  

Ο συνάδελφος ο Μπάκιντας. Πέντε λεπτά Κώστα.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Λοιπόν, συνάδελφοι σήμερα κατατέθηκε μια 
εισήγηση από την «Α.Μ.Α.Κ.» όπως την ανέλυσε και τη 
δούλεψε ο Μιχάλης ο Ψαλτάκης και την οποία έχουμε 
συζητήσει πολλές φορές όχι μόνο στα πλαίσια της παράταξής 
μας αλλά με συναδέλφους μελετητές στα πλαίσια και της 
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Διοικούσας που την φέραμε την εισήγηση  έχοντας σαν στόχο 
πραγματικά να αναδείξουμε το πρόβλημα που υπάρχει, που το 
γνωρίζετε όλοι, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχ ε ασχοληθεί 
το Τεχνικό Επιμελητήριο.  

Νομίζω ότι πετύχαμε το στόχο μας, το πρόβλημα 
αναδείχθηκε και επειδή είμαστε στο παρά πέντε της 
εφαρμογής του Προεδρικού αυτού Διατάγματος καλούμαστε να 
υπερψηφίσουμε την πρόταση αυτή της «Α.Μ.Α.Κ.». Κατ’ αρχήν 
δεν κατάλαβα η αντιπρόταση που υπήρξε του «#Open» δεν 
ήταν αντίθετη στην απόφαση, στην εισήγηση της «Α.Μ.Α.Κ.» . 

Απλά έλεγε ότι δεν συμφωνούμε σε όλα με την «Α.Μ.Α.Κ.» , 

αλλά συμφωνούμε στο δια ταύτα.  
Το δια ταύτα λοιπόν είναι αυτό που θεωρώ ότι μπορούμε 

να κρατήσουμε και για αυτό το λόγο έχω να προτείνω την 
απλοποίηση της πρότασης της «Α.Μ.Α.Κ.»  μετά από τη 
συζήτηση που έγινε την οποία νομίζω μπορώ να σας τη στείλω 
και με μήνυμα συνολικά ή να σας τη διαβάσω , δεν ξέρω αν 
έχετε το μήνυμα οπότε να σας τη διαβάσω εν τάχει.  

Λοιπόν και λέω μετά από τη συζήτηση αυτή της 
Αντιπροσωπείας του Τ .Ε.Ε./Τ .Α.Κ . στην προσπάθεια σύνθεσης 
των απόψεων και λήψης απόφασης προς το συμφέρον των 
συναδέλφων και επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι στενά η 
αρχική πρόταση της «Α.Μ.Α.Κ.»  απλοποιείται ως εξής: Το λέω 
εγώ, δεν έχω συνεννοηθεί  και με την «Α.Μ.Α.Κ.»  για αυτό το 
θέτω σε όλους ανοιχτά εδώ πέρα προς  κρίση.  

Τον Ιούλιο του 2019 όπως είπαμε εκδόθηκε το υπ ’ 
αριθμόν 71 /3-7-2019 Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εισήγαγε 
τα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών αλλάζοντας τους υφιστάμενους όρους και 
προϋποθέσεις για την παραγωγή κυρίως των δημοσίων έργων 
και μελετών.  Είναι φανερό ότι οι αλλαγές στην έκδοση των 
μελετητικών πτυχίων είναι σημαντικές και αλλάζουν τους 
όρους άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, ενώ 
πλήττουν καίρια τους μικρούς και μεσαίους μελετητές που 
κυρίως δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και φυσικά την 
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Κρήτη. Επίσης,  δεν έχουν προβλεφθεί εφαρμόσιμες 
μεταβατικές διατάξεις και δεν υπάρχει χρόνος προετοιμασίας 
των εμπλεκόμενων υπηρεσίες σε μελετητές, εργολήπτες κλπ.  
έως το τέλος του έτους.  

Για το λόγο αυτό προτείνουμε:  
Την αναβολή της εφαρμογής του Π .Δ. 71/2019 για 

τουλάχιστον ένα  έτος.  
Τροποποίηση των διατάξεων όπου μετά από 

διαβούλευση και σε συνεννόηση  με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
και τους συλλόγους των μηχανικών . 

Και επιφυλασσόμαστε  να επανέρθουμε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα με αναλυτικές, σχετικές προτάσεις.  

Νομίζω ότι ένα τέτοιο κείμενο και με  ό,τι προσθήκη 
θελήσει κάποιος να κάνει εφόσον συμφωνούμε μπορεί να 
φύγει μια επιστολή που θα εξυπηρετεί έστω το στόχο το 
βασικό της αναβολής της εφαρμογής του Π .Δ.  

Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ πάρα πολύ τον 
Κώστα τον Μπάκιντα. Είναι μια δευτερολογία εντελώς 
συζητήσιμη που μπορεί να αποδώσει, να δώσει αποτέλεσμα 
στη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Υπάρχει ο εισηγητής της δεύτερης εισήγησης του 
«#OpenTEE». Περιμένω το συνάδελφο τον Μανιαδή.  

Κώστα , α, το έστειλες. Πολύ ωραία, αυτό ήθελα να 
ζητήσω. Το έστειλες και γραπτά. Εντάξει.  

Ο συνάδελφος ο Μανιαδής έχει το λόγο.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Έχει γίνει και δεύτερη συμπλήρωση , δεν είναι 
ολόκληρο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα δούμε ανάλογα τι θα 
προχωρήσει, εντάξει,  εντάξει.  

Μανιαδής το λόγο.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Εννοώ επειδή  δεν χωρούσε στο μήνυμα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει.  
 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Κώστα, Κωστή, Μπάκιντας.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Ναι, ακούμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αν είναι για κάτι να 
κλείσουμε οι υπόλοιποι και να μιλήσετε λίγο.  
 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Κωστή στείλε το στο email. Στείλε το στο email. 

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Το έστειλα σε μήνυμα σε όλους Μηνά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, μια πρόταση πέντε  

λεπτά διακοπή.  
 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Ναι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει, συμφωνείτε;  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Ναι.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Γιάννη μισό λεπτό μπορώ να έχω το λόγο;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Υπάρχει επί της διαδικασίας;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ :  Ναι επί της διαδικασίας λίγο όσον αφορά 
των δυο εισηγήσεων.  Επειδή σε πρώτη φάση θα πρέπει να 
τοποθετηθεί βέβαια και ο Μηνάς προφανώς για το θέμα εάν 
συμφωνεί με αυτό που πρότεινε ο Μπάκιντας  απλά ως 
επικεφαλής παράταξης αν έχω το λόγο για ένα λεπτό να πω 
επί της διαδικασίας πως μπορούμε να κινηθούμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι , δεν υπάρχει κάποιος 
λόγος αυτή τη στιγμή. Σας δίνω πέντε  λεπτά και μετά μιλάει 
και τοποθετείται ο Μηνάς ο Μανιαδής. Ευχαριστώ.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ :  Ευχαριστώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Το κείμενο το έχει στείλει στο 
chat.  

 

(διάλειμμα)  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Ναι, να προχωρήσουμε παιδιά. Τι συμβαίνει 
τώρα εδώ;  
 

(διάλειμμα)  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Συνάδελφε Μανιαδή 
δευτερολογία να τελειώνουμε.  
 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Ωραία , τελειώνουμε. Λοιπόν, κατ’ αρχάς θα 
συμφωνήσουμε με το κείμενο του Κώστα. Κάναμε μια 
προσθήκη μόνο εκεί που αναφορά ότι οι αλλαγές γίνονται στα 
μελετητικά πτυχία προσθέσαμε στα εργοληπτικά πτυχία στους 
δημόσιους υπαλλήλους και στους συμβούλους γιατί μας πιάνει 
όλους αυτό το Π .Δ. Επομένως επί της διαδικασίας  

κατεβάζουμε με την «Α.Μ.Α.Κ.»  μια κοινή  πρόταση για την 
αναβολή του Π .Δ.71 και την απαιτούμενη διαβούλευση που 
ελπίζουμε να γίνει. Δεν π ιστεύω ότι , έχω σημειώσει πάρα 
πολλά πράγματα να σας πω. Πιστεύω ότι δεν αξίζει τον κόπο 
να δευτερολογήσω γιατί πιο πολύ θα ιντριγκάρω τη συζήτηση 
παρά θα κάνουμε καλό στη συζήτηση. Ειπώθηκαν πολλά , άλλα 
ανακριβή, άλλα σωστά δεν θέλω να επεκταθώ. Ας κλείσο υμε 
εδώ. Και εμείς προτείνουμε ρε παιδί μου το θέμα να κατέβει 
στη Μόνιμη Επιτροπή , δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, 
στείλαμε ένα έγγραφο και τελείωσε. Πρέπει να είναι οι 
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παρεμβάσεις μας συνεχείς και καίριες και όσο καλύτερα 
μπορούμε τεκμηριωμένες.  

Αυτά.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Για να καταλάβω. Ο Γιώργος 
ο Ταβερναράκης το λόγο. Επί της διαδικασίας Γιώργο;  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ναι, ναι, ναι . Για να διευκολύνω την 
κατάσταση νομίζω ότι οι δυο  εισηγητές ανέδειξαν το θέμα και 
νομίζω ότι η κοινή επιστολή την οποία έβαλε σε πρώτη φάση ο 
Κώστας νομίζω ότι μας βρίσκει σύμφωνους και ως παράταξη 
που κάναμε τη δεύτερη εισήγηση. Θεωρώ και με τη προσθήκη 
που βάζουμε έστω αυτή την αναφορά έστω για το Προεδρικό 
Διάταγμα για να μπορέσουμε αυτό που είπα και στην 
τοποθέτησή μου να υπάρχει η ανάδειξη όλου του θέματος της 
αναβολής του Προεδρικού Διατάγματος νομίζω ότι μπορούμε 
να το ψηφίζουμε, μπορούμε να τη δεχτούμε αν τη δέχονται 
βέβαια , αν τη δέχεται και ο Κώστας αυτή τη παρέμβαση νομίζω 
ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του 
συγκεκριμένου  θέματος ομόφωνα και να προχωρήσουμε . 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ, ευχαριστώ.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Και φυσικά η απόφαση της Αντιπροσωπείας 
να επικεντρώνεται και στο θέμα της ανάλυσης του Προεδρικού 
Διατάγματος εάν και εφόσον αναβληθεί κα ι δεν καταργηθεί 
όπως είπε ο Οδυσσέας που πιθανόν θα έπρεπε να το λέμε, 
αλλά πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις στον 4412 να 
μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι ώστε στη Μόνιμη Επιτροπή να 
ανατεθεί το θέμα για να γίνει περαιτέρω η ανάλυση του 
Προεδρικού Διατάγματος.  

Ευχαριστώ πολύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ τον Γιώργο τον 
Ταβερναράκη.  
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Δεν βλέπω άλλη παρέμβαση επί της διαδικασίας . Θα  
ήθελα μια παράκληση. Ο Κώστας ο Μπάκιντας είναι;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν…  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Θα ήθελα Κώστα…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : … αν είναι δεκτό αυτό που είπανε για την 
προσθήκη θα ήθελα να την ξαναδιαβάσεις για τα πρακτικά 
γιατί θα την ηχογραφήσουμε να αποτελέσει το κείμενο που θα 
ψηφιστεί. Θα ήθελα αν μπορείς και αν δεν έχεις πρόβλημα να 
το ξαναδιαβάσεις.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Κατ’ αρχήν νομίζω ότι είναι δεκτή η 
τροποποίηση που προτείνεται  διότι ειπώθηκε, είναι ξεκάθαρο 
ότι αφορά και τους εργολήπτες και τους δημοσίους 
υπαλλήλους το Π .Δ. αυτό.  

Επίσης,  δε διαφωνώ στο να πάει και στην Επιτροπή και 
να αναλυθεί το θέμα . Ούτως ή άλλως αν προσέξατε στο 
κείμενο που γράψαμε στο τέλος λέμε ότι επιφυλασσόμαστε να 
επανέλθουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα με αναλυτικές 
σχετικές προτάσεις. Για αυτό το λόγο το  έγραψα. Λοιπόν, αν  
θέλετε το διαβάζω.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Θα ήθελα για να ξέρουν όλοι 
τι ψηφίζουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή και θα καταγραφεί κιόλας 
και θα το απομαγνητοφωνήσω για να το φτιάξουμε.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Εάν όμως και κάποιος άλλος έχει κάτι να 
προτείνει ως…   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κώστα μου μισό, μισό. Αυτή 
τη στιγμή ήσαστε οι δυο  εισηγητές , κατεβάζετε μια κοινή 
εισήγηση , μετά όποιος θέλει κάποια τροποποίηση επί της 
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εισήγησης τον κανονισμό δεν τον καταργούμε. Εντάξει , 
κατανοητό έτσι; Πάρα πολύ ωραία , ευχαριστώ πάρα πολύ, 
ξεκίνα.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Λοιπόν, μετά από συζήτηση της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.  στην προσπάθεια σύνδεσης 
των απόψεων και λήψης απόφασης προς το συμφέρον των 
συναδέλφων η αρχική πρόταση της «Α.Μ.Α.Κ.»  απλοποιείται 
ως εξής και με την προσθήκη και με την τροποποίηση που 
είπαμε μόλις της «#Οpen».  

Τον Ιούλιο του 2019 εκδόθηκε το υπ ’ αριθμόν 71 /3-7-

2019 Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εισήγαγε τα μητρώα 
συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)  αλλάζοντας τους υφιστάμενους όρους 
και προϋποθέσεις για την παραγωγή κυρίως των δημοσίων 
έργων και μελετών.  

Είναι φανερό ότι οι αλλαγές στην έκδοση των 
μελετητικών πτυχίων, εργοληπτικών πτυχίων στην άσκηση 
επίβλεψης από τους δημοσίους υπαλλήλους και τους 
συμβούλους είναι σημαντικές και αλλάζουν τους όρους 
άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, ενώ πλήττουν 
καίρια τους μικρούς και μεσαίους μελετητές που κυρίως 
δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και φυσικά την Κρήτη.  

Επίσης,  δεν έχουν προβλεφθεί εφαρμόσιμες μεταβατικές 
διατάξεις και δεν υπάρχει χρόνος προετοιμασίας των 
εμπλεκόμενων φορέων, υπηρεσίες, μελετητές, εργολήπτες 
κλπ.  έως το τέλος του έτους.  

Για το λόγο αυτό προτείνουμε:  
1ον) Αναβολή εφαρμογής του Π .Δ.71/2019 για 

τουλάχιστον ένα  έτος.  
2ον) Τροποποίηση των διατάξεων του Π .Δ.  μετά από 

διαβούλευση και σε συνεννόηση  με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
και τους συλλόγους μηχανικών . 

Επιφυλασσόμαστε  να επανέρθουμε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα με αναλυτικές, σχετικές προτάσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστώ πολύ.  
Συνάδελφοι ο Χωραφάς έχει ζητήσει το λόγο μόνο για της 

διαδικασίας αυτή τη στιγμή. Μετά έχουμε, συνεχίζεται η 
διαδικασία. Αν έχεις κάποια παρατήρηση πες μου τώρα.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Μόνο επί της διαδικασίας διότι 
ουσιαστικά συμπτύχθηκαν  ή ας πούμε υπάρχει μια τελική 
εισήγηση προς ψήφιση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το 
ένα σκέλος της απόφασης και να φύγει  δηλαδή αυτή η 
επιστολή σήμερα και το δεύτερο σκέλος της απόφασης να είναι 
η δεύτερη παράγραφος των συμπερασμάτων του «#Οpen» , 

δηλαδή να γίνει η επεξεργασία από τις μόνιμες , από τη Μόνιμη 
Επιτροπή. Αυτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, αυτό μπορεί να το 
βάλουμε ως τροποποίηση της βασικής απόφασης μετά. Αυτή 
τη στιγμή λοιπόν έχουμε…  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Το είπα και εγώ, το είπα και εγώ  αυτό. Το 
είπε και ο Μηνάς αυτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Δεν είπε αυτό. Έχουμε μια , 

μισό λεπτό, έχουμε μια  κοινή, κοινώς διαμορφωμένη εισήγηση 
από τους δυο  εισηγητές. Αυτή είναι η βασική εισήγηση πλέον 
αν ψηφιστεί από το Σώμα αυτή τη στιγμή . Επ’ αυτής όποιος 
θέλει να κάνει κάποιες τροποποιήσεις αλλά παρακαλώ πάρα 
πολύ να λάβετε υπόψη σας την καλή διάθεση που δείξανε οι 
εισηγητές για τη διαμόρφωση της κοινής πρότασης μετά για τις 
τροπολογίες που θέλετε να κάνετε.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Γιάννη μα δεν υπάρχει καμία τροπολογία . 

Και ο Κώστας συμφώνησε το ίδιο. Το είπε και ο Κώστας για τη 
Μόνιμη Επιτροπή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, ναι βρε, ένα  κείμενο που 
διαβάστηκε μόνο ο Κώστας αν θέλει. Θέλεις Κώστα να 
συμπληρώσεις κάτι σε αυτό το κείμενο που διάβασες;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Δεν αλλάζει κάτι (…)  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Το κείμενο σαν επιστολή όχι, αλλά το είπαμε και 
εμείς ότι θέλουμε να πάει στην  Επιτροπή.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Πολύ ωραία , εντάξει. Λοιπόν , 

συνάδελφοι προχωράμε αυτή τη στιγμή. Δεν γίνονται άλλο, επί 
της διαδικασίας άλλες παρεμβάσεις.  
 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, Πρόεδρε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Έλα βρε εσύ. Είσαι 
εισηγητής.  
 

ΜΑΝΙΑΔΗΣ : Για την εισήγηση εντάξει τα καταφέραμε , βγάλαμε 
ένα κοινό κείμενο, χρησιμοποιήθηκε ο πρόλογος της 
εισήγησης της «Α.Μ.Α.Κ.» αντί να χρησιμοποιηθεί ο δικός μας 
πρόλογος. Σιγά τη διαφορά. Ξεκινάει τον Ιούλιο του 2019 
εκδόθηκε , στις 3 /7 δημοσιεύθηκε. Ο πρόλογος δεν έχει να 
κάνει , το ζουμί μετράει. Αυτό που ζητάμε και το πως θα το 
αντιμετωπίσουμε το θέμα ως Επιμελητήριο, ως 
θεσμοθετημένος συμβουλευτικός φορέας. Τα υπόλοιπα  τώρα 

είναι μικροκομματικές λεπτομέρειες.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, συνάδελφοι να 
’ρθούνε τα παιδιά μέσα εδώ να βοηθήσουν στη διαδικασία.  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Συγγνώμη Γιάννη, Γιάννη συγγνώμη, 
συγγνώμη, ένα λεπτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, όχι, δεν υπάρχει άλλη 
κουβέντα πάνω σε αυτό.  
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι τον Μπάκιντα 
για την επιστολή. Μισό λεπτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Μπορείς να τον πάρεις 
τηλέφωνο άμα θες να ρωτήσεις.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Όχι, η επιστολή που θα ψηφίσουμε…  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτή τη στιγμή μπροστά σε 
όλους…  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ένα λεπτό ρε παιδί μου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κρατάμε μια διαδικασία. 
Τέρμα.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Μα ρε παιδί μου το κείμενο, μισό λεπτό, 
μπορώ να ρωτήσω κάτι τον Κώστα; Δηλαδή γιατί το κάνεις 
αυτό το πράγμα; Κώστα μπορώ να σε ρωτήσω παιδί μου κάτι; 
Πρόεδρε έχω το λόγο; Ένα δευτερόλεπτο. Το κείμενο το οποίο  

ψηφίζουμε που έχεις στείλει και στο chat υποθέτω ότι είναι 
από τη λέξη τον Ιούλιο του 2019 που διάβασες. Το πρώτο 
κομμάτι δεν θα γραφτεί  στην απόφαση.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και βέβαια αυτό είναι το 
κείμενο , το είπε ο Κώστας. Λοιπόν, ευχαριστούμε.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ρε παιδί μου διευκρινιστικά το ρώτησα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ωραία, κατεβάζουμε, 
κατεβάστε τα χέρια.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Συμφωνείς Κώστα;  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Για την επιστολή που θα στείλουμε ναι 
συμφωνώ.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Προφανώς.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Για την απόφαση είπε πρέπει να μπει  στην… 

Έτσι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι Κώστα. Κώστα.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Μισό λεπτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ξέρει το Προεδρείο της 
Αντιπροσωπείας πως θα το χειριστεί. Παρακαλώ τέρμα.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Μισό λεπτό. Μα δεν ισχύει η αρχική 
πρόταση της «Α.Μ.Α.Κ.». Υπάρχει και η πρόταση του «#Οpen» 
η οποία πρέπει να γραφτεί στην απόφαση  η οποία (…)  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Το είπα και προφορικά, το είπα, Γιώργο το  είπα 
και αυτό.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Αυτό θέλω να πω.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Το είπα και αυτό για την (…)  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Ωραία, γράψε το λοιπόν στο κείμενο (…)  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όχι, Ταβερναράκη ένα λεπτό. 
Συνάδελφε Ταβερναράκη. Είπα ότι να ξαναδιαβάσει ο Κώστας , 

δεν το ξαναέστειλε. Να ξαναδιαβάσει την απόφαση και θα 
απομαγνητοφωνηθεί κανονικά. Ο Κώστας τα είπε όλα.  

Λοιπόν, όσοι είναι υπέρ .  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Μα γιατί δεν βοηθάς ρε Γιάννη;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Όπως διαμορφώθηκε. Όχι, 
κλείσε το μικρόφωνο του Ταβερναράκη.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Πρόεδρε αν θέλει την εισήγησή του ο 
Ταβερναράκης να κατεβάσει τη δικιά του να τελειώνουμε.  

 

ΜΕΛΟΣ : Μισό λεπτό Πρόεδρε.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Βρε Αντώνη σταμάτα βρε Αντώνη τώρα.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Εντάξει τώρα, αυτή η πρέμουρα τώρα να 
τελειώνει. Να κατεβάσει τη δικιά του, δυο προτάσεις να 
τελειώνουμε.  
 

ΜΕΛΟΣ : Πρόεδρε έχει ζητήσει ο Ταβερναράκης εγώ δεν έχω 
καταλάβει ακριβώς θα ψηφίσουμε αυτό που διαβάζω στο chat; 
Μέρος αυτουνού  που διαβάζω στο chat; Τι θα ψηφίσουμε;  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Τι θα ψηφίσουμε; Αυτό θέλω να μας 
διευκρινίσει.  
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό που διάβασε στο chat 
όπως διαμορφώθηκε σας το ξαναδιάβασε ο Μπάκιντας όπως 
διαμορφώθηκε… 

 

ΜΕΛΟΣ : Ναι , αλλά αυτό που διάβασε λέει ότι μετά από τη 
συζήτηση της Αντιπροσωπείας του Τ.Α.Κ.  στην προσπάθεια 
σύνδεσης των απόψεων και λήψης  της απόφασης.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Αυτό είναι το σκεπτικό , μετά 
βγαίνει η απόφαση  

 

ΜΕΛΟΣ : Άρα εμείς τι ψηφίζουμε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Και τι γράφει η 
Αντιπροσωπεία , το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας . 

Ευχαριστώ πολύ.  
Λοιπόν, όσοι είναι υπέρ . 

 

ΜΑΡΑΚΗ : Γιάννη ψηφίζουμε τώρα; Συγγνώμη;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Με το raise hand Φανή.  
 

ΜΑΡΑΚΗ : Τι, δεν σε άκουσα;  
 

Με το χεράκι, σε παρακαλώ, έλα, μην το κάνουμε.  
 

ΜΑΡΑΚΗ : Εγώ το σήκωσα. Το είδες;  
 

ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ : Πρόεδρε δεν μπορώ να βρω το χεράκι. Είμαι 
η Μπαρτολότσι και ψηφίζω υπέρ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πρόεδρε γράψε εδώ.  
 

ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ : Πρόεδρε το ίδιο και εγώ Κουμπενάκης 
Αντώνης. Είμαι υπέρ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Από ότι  βλέπω είναι τρεις  

εκτός, η Κα Μπαρτολότσι, ο κ. Κουμπενάκης  και ο κ. Ατσαλής 
που είναι στα υπέρ. Λοιπόν, από τους 41 παρόντες , ο 
Παντελής ο Μοχιανάκης δεν φαίνεται να έχει ψηφίσει , θα δούμε 
μετά, από τους 41 παρόντες έχουμε 40 υπέρ. Κατεβάστε τα 
χέρια.  

Υπάρχει κανείς λευκό; Τα κατεβάσατε όλοι τα χέρια; 
Δώστε μας μισό λεπτό γιατί κάτι δεν πήγε καλά. Τώρα για το 
λευκό. Είχε σηκώσει κάποιος το χέρι αλλά κατέβηκε. Οπότε 
μηδέν τα λευκά.  

Κανένας κατά  συνάδελφος; Προφανώς ο Παντελής ο 
Μοχιανάκης δεν είναι μέσα , άρα είμαστε 40 από τους 40 . 

Υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας πάνω 
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στο κείμενο έτσι όπως συνδιαμορφώθηκε από τους δυο 
εισηγητές.  

Υπάρχει, η λογική…  

 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Πρόεδρε θέλω το λόγο για ένα λεπτό  σε 
παρακαλώ για πολύ λίγο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ναι, ναι, Ειρήνη. Επί της 
διαδικασίας όμως έτσι;  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Ναι, ναι, ναι, επί της διαδικασίας και επειδή 
υπήρχε πολύ συζήτηση για το πως θα γραφτεί η απόφαση το 
είπε ο Μπάκιντας αλλά πέσανε όλοι πάνω του και δεν 
ακούστηκε. Εάν λοιπόν σας παραπέμψω στις αποφάσεις που 
γράφουμε, στις αποφάσεις , όχι μετά στις όποιες επιστολές 
στέλνονται, αλλά οι αποφάσεις των Διοικουσών, των 
Αντιπροσωπειών λένε αποφασίστηκε στην τάδε συνεδρίαση 
μετά από πρόταση της τάδε παράταξης με προσθήκες. Αυτό . 

Έτσι είναι όλες οι αποφάσεις εκτός από την τελευταία που μας 
έστειλες Πρόεδρε τη δικιά σου. Δείτε λοιπόν γιατί οι αποφάσεις 
δεν είναι έτσι. Έτσι γράφονται. Με τίνος την εισήγηση ξεκινάει, 
αν τίθενται  προσθήκες ή τέλος πάντων τι γίνεται. Έτσι λοιπόν 
που τη διάβασε ο Κώστας έτσ ι πρέπει να γραφτεί η απόφαση. 
Η επιστολή που θα σταλεί  φυσικά με βάση αυτή την απόφαση 
θα λέει αποφάσισε η Αντιπροσωπεία να σας στείλει αυτή την 
επιστολή η οποία λέει αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι γίνεται 
χρόνια τώρα σε όλες τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας όπως 
και στα πρακτικά των Διοικουσών. Το αν ενοχλεί αυτό ξαφνικά 
άλλη  ιστορία είναι, αλλά λέμε πως προκύπτει μια απόφαση με 
βάση ποια εισήγηση ψηφίστηκε και με βάση κάποιες 
τροποποιήσεις και μάλιστα συγκεκριμένης παράταξης ακριβώς 
όπως το είπε ο Κώστας. Έγινε λοιπόν από την εισήγηση που 
κατέβασε η «Α.Μ.Α.Κ.»  με τροποποιήσεις από την παράταξη 
«#Οpen» και ψηφίστηκε ομόφωνα.  

Αυτό είναι, αυτό κάναμε σήμερα. Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ευχαριστούμε για την 
υπόδειξη.  

Συνάδελφος Χωραφάς και συνάδελφος Ταβερναράκης . 

Μην το αναλύσουμε πάρα πέρα γιατί πρέπει να 
προχωρήσουμε στο αν υπάρχουνε λογικές προτάσεις 
τροποποίησης.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Όχι, τίποτα, τίποτα, καμία τροποποίηση. 
Απλά θα συμφωνήσω απόλυτα με την Ειρήνη σε αυτό που 
είπε. Το είπε εξάλλου και αυτό προσπάθησα να πω 
προηγουμένως γιατί δεν το γράφει το κείμενο το οποίο έστειλε. 
Γράφει μόνο σύνθεσης απόψεων διότι έγινε και προσθήκη από 
εμάς η οποία όμως δεν γράφεται. Αυτό που λέει η Ειρήνη 
πρέπει να γραφτεί όντως στην απόφαση.  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Το είπα Γιώργο , το είπα προφορικά η προσθήκη 
έγινε μετά  και το είπα προφορικά.   
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Μετά από προσθήκες του «#ΟpenΤΕΕ». 

Πολύ απλό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Χωραφάς ο συνάδελφος ο 
Χωραφάς.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Αυτό δεν είπες εσύ Ειρήνη;  Αυτό δεν είπες 
Ειρήνη;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ο συνάδελφος ο Χωραφάς .  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Συγγνώμη, συγγνώμη.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Αυτό είπα, ναι, αυτό είπα. Αυτό που λέει…  

 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Δεν το γράφει όμως ο Μπάκιντας αυτό στο 
κείμενο του chat που το έχει στείλει.  
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Αυτό είπε και ο Μπάκιντας, αλλά πέσατε όλοι 
πάνω του και δεν ακούστηκε.  
 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ : Α , το είπε; Ωραία , εντάξει , δεν το άκουσα. 
Απλά ο Μαυρογιάννης άρχιζε και φώναζε , έλεγε τα δικά του 
πάλι.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Παρακαλώ  πάρα πολύ . 

Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Χωραφάς και η τελευταία  επί της 
διαδικασίας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Πρόεδρε απλά να μας 
διευκρινήσεις μετά από αυτά που ακούστηκαν αν στον 
πρόλογο της απόφασης θα μπουν όλες οι εισηγήσεις και να 
πούμε ότι αποφασίστηκε αυτό ως  επιστολή.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Οι εισηγήσεις δεν θα μπούνε, 
δεν ψηφιστήκανε οι εισηγήσεις. Θα μπει  το κείμενο ακριβώς 
όπως το διάβασε ο Κώστας ο Μπάκιντας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Υπέροχα. Εντάξει , εντάξει.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Λοιπόν, συνεχίζουμε τη 
διαδικασία. Η διαδικασία είναι  αν υπάρχουνε προτάσεις -

τροποποιήσεις της απόφασης. Τροπολογιών.  
  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Αυτό που σου είπα Γιάννη για να 
μην ξαναπάρω το λόγο , αυτό που σου είπα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Ποιο;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Η παράγραφος 2 στο τέλος του 
«#Οpen» ότι πρέπει να πάει στη Μόνιμη Επιτροπή. Νομίζω 
όλοι συμφώνησαν.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Άλλη πρόταση;  
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Νομίζω ότι το είπαμε  από την αρχή αυτό, 
συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Κάποια διαμόρφωση μάλλον 
του τελευταίου που επιφυλασσόμαστε Κώστα εννοείς;  
 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Όχι, όχι , δεν λέμε για την επιστολή. Στην 
επιστολή δεν είπαμε να γραφτεί αυτό.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Okay.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : To να πάει στην Επιτροπή για ανάλυση, το 
είπαμε, το προτείναμε όλοι . 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ :  Okay.  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Αλλά όχι στην επιστολή αυτό. Δεν νομίζω ότι και 
ο Πρόεδρος αυτό εννοούσε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Εντάξει , αυτό ήθελα να 
διευκρινίσω  εγώ .  

 

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ : Και ο Πρόεδρος το ίδιο λέει νομίζω. Έτσι;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : Okay.  

Λοιπόν, συνάδελφοι κάπου εδώ τελείωσε η διαδικασία 
αφού δεν έχουμε να ψηφίσουμε κάποια τροπολογία επί της 
απόφασης, επί του κειμένου της απόφασης.  

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεννόηση  τη 
σημερινή. Ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό. Κάτι πραγματικά 
μαθαίνουμε όλοι, εγώ, οι συνάδελφοι από το Προεδρείο και 
όλοι μας. Μια ευχή από εμένα να μην το ξανακάνουμε αυτό το 
πράγμα, τη συνδιάσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης. Δεν το μπορώ 
αυτό  εγώ, δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε 
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ακριβώς τι γίνεται και τι  πρέπει να παρακολουθείς και να 
ελέγχεις από όλους.  

Σας χαιρετώ. Να είστε  καλά στην υγεία σας πάνω από 
όλα, στις οικογένειές σας και θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω 
χρόνο.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Καληνύχτα.  
 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ : Καληνύχτα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ : Καληνύχτα σε όλους.  
 

ΒΡΕΝΤΖΟΥ: Καλές γιορτές.  
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΣΧΙΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: (+30) 2810 342520  - Fax: (+30) 2810 281128

e-Mail: teetak@tee.gr  -  URL: http://www.teetak.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  «Α»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλούμε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
την 30η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας

2. Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Δ.Ε.
4. Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για Πολεοδομικό σχεδιασμό στο Αεροδρόμιο 

Ηρακλείου
5. Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για τις αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με την 

έκδοση μελετητικών πτυχίων –προβλήματα - προτάσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 9η 

Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00’ μέσω τηλεδιάσκεψης και με τα 

ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση είναι `τακτική` 
και για την απαρτία της ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό της Αντιπροσωπείας 

του Περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Κοινοποίηση:

- Περιφερειάρχη Κρήτης

-  Συντονίστρια Αποκ. Διοίκησης Κρήτης

Εσωτερική Διανομή:

-  Προεδρείο Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε
-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Πειθαρχικό  Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκπρόσωποι Παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Εκλεγμένοι στην Κεντρική «Α» μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΑΚ Λασιθίου
- Σύλλογοι Μηχανικών
- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Ιωάννης Σχινάς
Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός

       Ηράκλειο, 
       

Προς:

Μέλη της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΑΚ

 ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 2056 - 18/11/2020



- Γραφείο Μηχανικών
- Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ
- Χρονολογικό αρχείο
- Φάκελος «Α»
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ΔΡΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ 3ο
 ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 

 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Περιφέρειας 
Κρήτης, συνάντηση του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μιχαήλ Χωραφά με τον 
Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Θέμα της συνάντησης ήταν το 
Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 
Ο Πρόεδρος ζήτησε την στήριξη του Περιφερειάρχη για να δοθεί παράταση στη 
διαβούλευση του νομοσχεδίου και να τροποποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν 
στην εκτός σχεδίου δόμηση και προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Από την 
πλευρά του ο Περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης τόνισε ότι στηρίζει το αίτημα του 
ΤΕΕ/ΤΑΚ για παράταση στη διαβούλευση του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της 
Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», διότι αν αυτή δοθεί, μόνο θετικά 
αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. 
 

 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
με τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Δημήτριο 
Οικονόμου. Στην πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση που έγινε ο 
Πρόεδρος κ. Χωραφάς και τα μέλη της ΔΕ που συμμετείχαν, εξήγησαν τους 
προβληματισμούς και τις ανησυχίες του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αλλά και όλου του τεχνικού 
κόσμου για το επίμαχο νομοσχέδιο. Ο Υπουργός φάνηκε να κατανοεί την ανάγκη 
να υπάρξουν αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο, για κάποια ζητήματα που δεν έχουν 
διατυπωθεί σωστά και δύναται να υπάρξουν παρανοήσεις. Συγκεκριμένα κ. 
Οικονόμου δήλωσε ότι σε όσες περιοχές υπάρχει τοπικός χωροταξικός 
σχεδιασμός (ΣΧΟΟΑΠ – ΓΠΣ) δεν θα ισχύσουν οι προτεινόμενοι περιορισμοί. Το 
δεύτερο ζήτημα για το οποίο επίσης δεσμεύτηκε ήταν ότι, όταν εκπονηθούν τα 
Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρξουν παρεκκλίσεις. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 στάλθηκε επιστολή* στον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. 
Γεώργιο Στασινό. Στην επιστολή αναλύθηκαν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στην πρόσβαση τους σε υποθηκοφυλακεία και 
κτηματολογικά γραφεία. Ζητήθηκε η άμεση παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ 
για την ανάδειξη και επίλυση του θέματος, ώστε ειδικά στην παρούσα συγκυρία 
της πανδημίας να παρέχεται απρόσκοπτη πρόσβαση (κατά προτίμηση 
ηλεκτρονικά) στα υποθηκοφυλακεία και το κτηματολόγιο σε όλους τους 
συναδέλφους, χωρίς να ορθώνονται εμπόδια από τους νομικούς. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 4178/2013. 
 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη που ζητούσε παράταση, τουλάχιστον μέχρι το 
τέλος του έτους 2020, της δυνατότητας υπαγωγής στον ν. 4495/2017, 
αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ανεξαρτήτου κατηγορίας, κατά τα 
ισχύοντα και χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις, Ανάλογη τουλάχιστον παράταση 
στην ανάρτηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις 
δηλώσεις του ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 1674 - 16/09/2020 ν.4178/2013 
κατηγορίας 5, που η καταληκτική ημερομηνία σήμερα είναι η 30η Σεπτεμβρίου 
2020, Ανάλογη παράταση της σχετικής υποχρέωσης ανάρτησης δικαιολογητικών 
και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις δηλώσεις του ν. 4495/17 και εξάμηνη 
παράταση της ανάρτησης των σχεδίων και δικαιολογητικών της 1ης ομάδας 
δηλώσεων του Ν.4178/2013 που λήγουν στις 8 Νοεμβρίου 2020 με ταυτόχρονη 
μετατόπιση της σχετικής υποχρέωσης των υπολοίπων κατηγοριών δηλώσεων 
στον εν λόγω νόμο 

 

 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΟΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΤΕΕ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ  
 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 στάλθηκε επιστολή* στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. 
Σταύρο Αρναουτάκη με θέμα τις αλλαγές στον Οργανισμό της Περιφέρειας 
Κρήτης. Στην επιστολή αναλύεται ότι η επιλογή προϊσταμένων των οργανικών 
μονάδων και το προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ τίθεται συχνά 
σε αμφισβήτηση, παρά τη σαφήνεια των Νόμων και τις αποφάσεις του ΣτΕ. 
Ζητήθηκε να μην εφαρμοστεί η αιφνιδιαστική, προβληματική και επικίνδυνη  
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διατύπωση στον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης που επιτρέπει την 
αυθαίρετη τοποθέτηση προϊσταμένων σε «εξαιρετικές περιπτώσεις». 
 

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ 
ΤΕΕ/ΤΑΚ 

Την 1 Οκτωβρίου 2020 έγινε συγκρότηση σε σώμα της νέας Νομαρχιακής 
Επιτροπής Λασιθίου του Τμήματος μας. Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Ιωάννης 
Ατσαλής, Αντιπρόεδρος ο κ. Μιχαήλ Μαυρικάκης, Γραμματέας ο κ. Γεώργιος 
Καροφυλάκης και μέλη οι κυρίες Μαρία Ρουκουνάκη και Lilit Vardazaryan. 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Στις 6 Οκτωβρίου 2020 ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Χωραφάς επισκέφτηκε τη 
Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη και 
αντάλλαξαν απόψεις για το νομοσχέδιο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», καθώς και για θέματα συνεργασίας του 
Τμήματος με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η κυρία Κοζυράκη δήλωσε ότι 
επιθυμεί την στενή συνεργασία της ΑΠΔ Κρήτης με το ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

Στις 15 Οκτωβρίου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
κ. Κώστα Καραμανλή, επιστολή* που εκθέτει το σοβαρό πρόβλημα με την 
αποζημίωση εκπροσώπων του ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων. Στην επιστολή αναλύονται οι τρομερές καθυστερήσεις 
στην καταβολή των αποζημιώσεων και πολλές φορές η μη καταβολή τους, στους 
εκπρόσωπους του ΤΕΕ  που συμμετέχουν σε πληθώρα επιτροπών και 
συμβουλίων της πολιτείας αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο από την 
καθημερινότητα τους για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Η 
επιστολή καταλήγει ότι η έλλειψη της αντίστοιχης θεσμικής απόφασης είναι 
αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα με τις αποζημιώσεις και ζητήθηκε από τον 
Υπουργό να ενεργήσει για το ζήτημα. 
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 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Στις 15 Οκτωβρίου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
κ. Κώστα Καραμανλή, επιστολή* που ζητάει διευκρινήσεις σχετικά με τα 
Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). 

Συγκεκριμένα αναλύεται η νομοθετική ανακολουθία και σύγχυση που υπάρχει 
όσον αφορά τον τρόπο κτήσης μελετητικού πτυχίου και ζητείται να 
αποσαφηνιστεί το ζήτημα ενόψει και της επερχόμενης λήξης των μελετητικών 
πτυχίων στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Στις 20 Οκτωβρίου 2020 στάλθηκε επιστολή* προς τους Φορείς της Ανατολικής 
Κρήτης που διενεργούν διαγωνισμούς για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 
που υπενθυμίζει το σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται με την παράλειψη 
αποζημίωσης ή την τεράστια καθυστέρηση στην καταβολή της, για τους 
εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ που συμμετέχουν στις επιτροπές αυτών. 
Επισυνάφθηκε και η επιστολή που είχε σταλεί για το ίδιο θέμα από το τμήμα 
μας και τον Φεβρουάριο του 2019. Ζητήθηκε η άμεση επίλυση του προβλήματος 
ώστε να μην έλθει το τμήμα στη δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να ορίσει 
εκπρόσωπο στους προσεχείς διαγωνισμούς. 
 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

 

Στις 22 Οκτωβρίου 2020 ο Προεδρος κ. Μιχαήλ Χωραφάς παρέστη στην 
παρουσίαση που διοργανώθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, της μελέτης 
αξιοποίησης του αερολιμένα Ν. Καζαντζάκης, υποβάλλοντας ερωτήσεις στους 
μελετητές και δεσμεύτηκε επίσης για την κατάθεση γραπτών προτάσεων από το 
τμήμα μας. 
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 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Στις 3 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Χωραφάς μαζί με τον κ. Σταύρο 
Καρτέρη Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κ. Αλέκο 
Στεφανάκη Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης και τον κ. Ρουκουνάκη Εμμανουήλ 
Πρόεδρο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης συναντήθηκαν με τη Συντονίστρια 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη και ανέλυσαν τους 
προβληματισμούς τους σχετικά με το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας καθώς δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με 
το προβάδισμα των ΠΕ σε σχέση με τους ΤΕ στην επιλογή προσώπων σε θέσεις 
ευθύνης. Μάλιστα στις 18 Νοεμβρίου 2020 στάλθηκε προς την κ. Κοζυράκη 
κοινή επιστολή* των 5 επιμελητηρίων της Κρήτης για το θέμα αυτό. 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ 

 

Στις 13 Νοεμβρίου 2020 στάλθηκε επιστολή* στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη που ζητούσε αύξηση των κονδυλίων του νέου 
Προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ για την Περιφέρεια Κρήτης, λόγω 
προφανούς άδικης κατανομής κονδυλίων σε σχέση με άλλες περιφέρειες, 
καθώς και την αναβολή της ημερομηνίας 30-11-2020 για τις υποβολές στην 
Περιφέρεια Κρήτης για μετέπειτα λόγω μη έκδοσης σε ΦΕΚ του Οδηγού του 
προγράμματος αλλά και των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό 
του Covid και δεν επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση των μηχανικών στις 
κατοικίες για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών. Ζητήθηκε επίσης να 
αλλάξει ο τρόπος των υποβολών στο πρόγραμμα, που όπως και στον 
προηγούμενο κύκλο του προγράμματος είναι βάσει χρονικής προτεραιότητας 
και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, σε ένα πιο δίκαιο για τους μηχανικούς 
και τους ιδιοκτήτες σύστημα υποβολών. 
 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΩΣΤΑ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙ 
 

Στις 20 Νοεμβρίου 2020 στάλθηκε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
κ. Κώστα Καραμανλή, επιστολή* που εκθέτει το πρόβλημα της μη έγκυρης και 
πλήρους ενημέρωσης του τμήματος μας σχετικά με το μεγάλο αναπτυξιακό έργο 
του νέου Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι. Ζητήθηκε να λάβει το τμήμα 
γνώση των οριστικών μελετών με αποκλειστικό στόχο το Τμήμα μας να 
συμβάλλει στην εμπρόθεσμη και συμβατική ολοκλήρωση του έργου, ως 
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θεσμικός τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας. Επίσης ζητήθηκε ορισμός μέλους 
του ΤΕΕ/ΤΑΚ στο ΔΣ της εταιρείας διαχείρισης του, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
κανένας εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας.  

 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΗ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Στις 20 Νοεμβρίου 2020 στάλθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Κωστή Χατζηδάκη με κοινοποίηση στη διοίκηση του Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, 
κοινή επιστολή* του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και του 
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης για 
παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών των 
Κτηματολογικών Γραφείων Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου. Στην επιστολή 
αναλύονται τα γεγονότα που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της παράτασης. Η 
επιστολή  απαντήθηκε αρνητικά αλλά αναμένεται να δοθεί παράταση ενός 

έτους. 
 

 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ LIVE STREAMING ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ 
ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ν. 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  

Στις 23 Νοεμβρίου διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο site του ΤΕΕ/ΤΑΚ ζωντανή 
μετάδοση για όλους τους συναδέλφους, της μελέτης αξιοποίησης του 
αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης, από την μελετητική εταιρεία ΑΣΠΑ που έχει 
αναλάβει τη μελέτη, με παρουσία του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Γεώργιου 
Καραντινού, του Δημοτικού Συμβούλου εντεταλμένου για θέματα δημοτικής 
περιουσίας κ. Μανώλη Βασιλάκη και της Γενικής Γραμματέως του Δήμου 
Ηρακλείου κ. Ευγενίας Στυλιανού. Η παρουσίαση διήρκησε περί των 3 ωρών και 
τέθηκαν ουσιαστικά ερωτήματα επι της μελέτης από τα μέλη της ΔΕ του 
τμήματος μας. 

 

 

 

(*)Η επιστολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ : www.teetak 



#openΤΕΕ – Ανοιχτό ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

Εισήγηση θέματος προς συζήτηση στην Άντιπροσωπεία ΤΕΕ ΤΑΚ` 
Νοέμβριος 2020 

 

Πολεοδομικός σχεδιασμός και  Αεροδρομίο Ηρακλείου  

 

Αεροδρόμιο Ηρακλείου λοιπόν και η γύρω από αυτό περιοχή. Το μέλλον ΄ήρθε` και ο 
τεχνικός κόσμος οφείλει να τοποθετηθεί, προτείνοντας λύσεις και κατευθύνσεις.  
Από την πρώτη στιγμή η παράταξή μας ANOIKTO TEE - #openTEE είχε τονίσει τη σημασία 
της εκπόνησης ειδικής μελέτης για την περιοχή. Μάλιστα ήδη από τον Οκτώβρη του 2019 

σε δημόσιο κείμενο μας στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας του ΤΕΕ, είχαμε κάνει 
αναφορά σε εκπόνηση ανάλογου ειδικού χωρικού ή τοπικού χωρικού σχεδίου τόσο στην 
Αλικαρνασσό, όσο και σε εκπόνηση νέου ΤΠΣ στο Καστέλι που υποδέχεται μία τόσο 
σημαντική μελλοντική δραστηριότητα και οφείλει να προστατευθεί ανάλογα ΠΡΟ της 
μετεγκατάστασης.  
Αντίστοιχα η παράταξή μας έχει συστηματικά ταχθεί σαφώς υπέρ της μετακίνησης του 
αεροδρομίου από την Αλικαρνασσό με δεδομένη τόσο την εκτεταμένη όχληση που 
δημιουργείται από την αυξημένη ηχορρύπανση (άνω των αποδεκτών ορίων Lden και Lnight 

βάσει του ΠΔ του 1981 που ορίζει ως ανώτατο όριο σε αστική περιοχή τα 50dB(A) και σε 
περιοχή όπου επικρατεί βιομηχανικό και αστικό στοιχείο τα 65 dB(A)), όσο και πλήθος 
άλλων παραγόντων (αδυναμία επέκτασης, επικινδυνότητα, εγγύτητα με αστικό ιστό, 
κυκλοφοριακή επιβάρυνση κ.α.).  
Πεποίθησή μας είναι ότι ο λόγος ύπαρξης  `μη συνδικαλιστικών επιμελητηριακών φορέων` 
και των παρατάξεων που ενεργοποιούνται σε αυτούς,  είναι η ουσιαστική συμβολή στην 
προώθηση ή βελτιστοποίηση αποφάσεων και έργων που αφορούν τον τομέα 
δραστηριοποίησής τους, πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στο ΤΕΕ, που είναι και δια 
νόμου, σύμβουλος της πολιτείας.  
Κρίνουμε λοιπόν σκόπιμο να παρέμβουμε αυτή την χρονική στιγμή, που το εγχείρημα 
βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια σχεδιασμού και οριστικοποίησης της προέγκρισης του 
ΕΠΣ και να συνεισφέρουμε στον όποιο προβληματισμό αναπτύσσεται ΤΩΡΑ (και όχι εκ των 
υστέρων που η κριτική θα είναι εύκολη), καταθέτοντας το ακόλουθο κείμενο συζήτησης-

απόφασης στην `Αντιπροσωπεία` του ΤΕΕ ΤΑΚ. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Ο δήμος Ηρακλείου αντιλαμβανόμενος τη σημασία της μετεγκατάστασης του αεροδρομίου 
Ν. Καζαντζάκης από την Αλικαρνασσό στο Καστέλι και υπό την πίεση των γεγονότων 
(έναρξη εργασιών κατασκευής νέου Αεροδρομίου,) αποφάσισε την εκπόνηση Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου ή ορθότερα Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (όπως θα καλείται στον νέο 
πολεοδομικό νόμο για να μη συγχέεται με τα χωροταξικά σχέδια). Η κοινή λογική λέει ότι ο 
στόχος είναι να προλάβει τις πιθανές συνέπειες από την ασυντόνιστη μελλοντική ανάπτυξη 
του χώρου, την άνωθεν `επιβολή` δραστηριοτήτων που δε θα συνάδουν με την περιοχή, τη 
συγκέντρωση αλληλοσυγκρουόμενων χρήσεων που μπορούν να ανατρέψουν την τάση 
ουσιαστικής εξυγίανσης της περιοχής και πλήθος άλλων πιθανών συνεπειών που έχουν 
κατά κανόνα οι εκτάσεις που προκύπτουν ή εγκαταλείπονται μετά τη μετεγκατάσταση 
ανάλογων δραστηριοτήτων παντού στον κόσμο.  



Ως  τοπικό τμήμα του ΤΕΕ, ανταποκρινόμενοι στον ρόλο του συμβούλου της πολιτείας, 
κρίνουμε σκόπιμο να παρέμβουμε στον δημόσιο διάλογο αυτή την χρονική στιγμή, που το 
εγχείρημα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια σχεδιασμού και οριστικοποίησης της 
προέγκρισης του ΕΠΣ και να συνεισφέρουμε στον όποιο προβληματισμό αναπτύσσεται, 
σήμερα (και όχι εκ των υστέρων που η κριτική θα είναι εύκολη). 
Για αρχή καλό είναι να αποσαφηνιστεί η φάση στην οποία είναι τώρα το Ηράκλειο και η 
περιοχή της Αλικαρνασσού, καθώς υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι σήμερα εκπονείται 
ήδη το ΕΧΣ.  

Στην παρούσα φάση, λοιπόν μελετάται η αιτιολόγηση της εκπόνησης αυτού του ΕΧΣ και 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά του καθώς και δίνονται οι προτεραιότητες ανάπτυξής του ή 
αλλιώς οι αρχές σχεδιασμού της περιοχής.  
Για να μιλήσουμε με καθαρά τεχνικούς όρους, ο δήμος Ηρακλείου κατευθύνεται σε 
«ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ» του ΕΧΣ, μία διαδικασία που από τη νομοθεσία δεν είναι αναγκαία αλλά 
προτείνεται ώστε να είναι εκ των προτέρων αποδεκτές από τους φορείς ελέγχου οι 
κατευθύνσεις ανάπτυξης του χώρου του πρώην αεροδρομίου στην Αλικαρνασσό. Η 
πρακτική αυτή μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, καθώς μπορούν να αποφευχθούν 
μελλοντικές καθυστερήσεις και βεβιασμένες κινήσεις αποδοχής ή απόρριψης ενός 
«ολοκληρωμένου» σχεδιασμού άνωθεν, ενώ επίσης είναι σε συμφωνία με τα όσα 
ορίζονται στο Ν. 4447/2016 και την Υ.Α. 27022 για τις Τεχν. Προδιαγραφές των μελετών 
των ΕΧΣ.  
 

Το ΕΧΣ για την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης θα είναι ένα σχέδιο που 
θα καθορίζει τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής, ορίζει χρήσεις γης και όρους δόμησης 
και κατ’ ουσία προσδιορίζει τον τύπο των δραστηριοτήτων που θα επιτρέπονται στην 
περιοχή μετά τη μετεγκατάσταση. Για να γίνει σε όλους μας κατανοητό το μέγεθος του 
εγχειρήματος, πρέπει να αναφερθεί ότι αφορά  σε μία περιοχή μελέτης η οποία εκτείνεται 
σε εμβαδόν κατά πολύ μεγαλύτερο της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου (βλ. εικόνα απόσπασμα 
της παρουσίασης με τις βασικές αρχές πρότασης Δ.Η.) που πλησιάζει τα 5,4 τ.χλμ, δηλαδή 
κατ’ αναλογία αφορά σε μία έκταση του μεγέθους που σήμερα καταλαμβάνει όλη η 
περιοχή της Αμμουδάρας και του Γαζίου (!), ή αντίστοιχα του μεγέθους που σήμερα 
καταλαμβάνει όλη η πολεοδομική ενότητα Μεσαμπελιές – Φορτέτσα  Άγιος Ιωάννης. 



 
Εικόνα 1. Συγκριτική αξιολόγηση πόλης Ηρακλείου με την εξεταζόμενη έκταση. Πηγή: ΑΣΠΑ, 
Οκτ. 2020 

 

Και ως τέτοιας κλίμακας σχεδιασμός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το δήμο και τους 
φορείς της πόλης, δημιουργώντας μία ανοικτή ουσιαστική συζήτηση τόσο με τους 
κατοίκους της περιοχής αλλά και ολόκληρης της πόλης, τους ιδιοκτήτες του χώρου, των 
φορέων, της Περιφέρειας και των όμορων ΟΤΑ, για το νέο πόλο που μπορεί να 
δημιουργήσει αφενός μεν ένα νέο ελκυστικό περιβάλλον αλλά και αφετέρου ένα πεδίο 
συγκρούσεων με ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες σε άλλες περιοχές του δήμου.  

Μια συζήτηση με σαφή όρια και  χρονοδιάγραμμα, που θα βάλλει στο παιχνίδι του 
διαλόγου όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και θα έχει κατάληξη.  Διαφορετική 
προσέγγιση, ως αποτέλεσμα θα έχει μια πρόταση που δεν θα γίνει εύκολα αποδεκτή από 
τους διαφωνούντες, θα δημιουργήσει τριβές και θα οδηγήσει τον χώρο απλά να εξελιχθεί 
σε ένα νέο Ελληνικό που θα … περιμένει επενδύσεις, αποκόπτοντας τον αστικό ιστό και 
δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα από όσα ήδη έχει.  
 

Οι κατευθύνσεις που έδωσε ο δήμος προς τη μελετητική ομάδα – όπως φαίνεται στην 
παρουσίαση που έγινε στις 19 Οκτώβρη- είναι προς συγκεκριμένες αρχές αξιοποίησης του 
χώρου, ειδικότερα τις εξής 6:  
1. ένας διεθνής προορισμός καινοτομίας, 
2. μία βιώσιμη επέκταση της πόλης που δίνει την ευκαιρία για διπλή ανάπλαση, 
3. ένα νέο εκτεταμένο δίκτυο πρασίνου και πολιτισμού, 
4. περιβαλλοντικός σχεδιασμός με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, 
5. μία νέα προσέγγιση στη μετακίνηση στην πόλη, 
6. αγροτοδιατροφικός χαρακτήρας ανάπτυξης 



 

Από το Α’ στάδιο της έκθεσης για την προέγκριση του ΕΧΣ, διαπιστώνουμε ότι έχουν 
αποφασιστεί οι βασικές αρχές ανάπτυξης του χώρου, οι οποίες ακολουθούν τις 
κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού.  
Ειδικότερα αξιολογώντας τον υπερκείμενο αναφέρονται τα κάτωθι:  
1. Προτείνονται παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας του 
τριτογενούς τομέα, με χρήσεις συνεδριακών/ερευνητικών/πολυθεματικών κέντρων, με 
ελεύθερους Κ.Χ. και πολυθεματικά πάρκα αθλητισμού και τουρισμού &  

2. «Ευρεία ζώνη ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων»: κατάρτιση προγραμμάτων για 
ποιοτικές παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης του αστικού και του περιαστικού 
χώρου. 
Και μάλιστα η έκθεση παρουσιάζει δύο πιθανά σενάρια αξιοποίησης τα οποία 
περιλαμβάνουν σε μίγμα διαφορετικών ποσοστών 5 βασικές χρήσεις, ήτοι εμπορική 
ανάπτυξη και εκθέσεις (1), ζώνη καινοτομίας- τεχνολογικό πάρκο (2), τουριστικές 
κατοικίες (3), διπλή ανάπλαση (4) και πράσινο (5).  
 

Από την πλευρά μας, ως `παρατηρητές` της διαδικασίας, είναι απόλυτα κατανοητό γιατί 
«μελετητικά» προκρίνεται αυτό το μίγμα χρήσεων, μιας και με αυτούς τους όρους είναι 
σχεδόν δεδομένη η θετική απάντηση του ΥΠΕΝ στο μελλοντικό αίτημα προέγκρισης του 
ΕΧΣ Αλικαρνασσού.  
Όμως ο ρόλος του τεχνικού κόσμου δεν είναι αυτός του `παρατηρητή`, πόσο μάλλον όταν 
αφορά ένα θέμα που εκτός των κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων έχει και τεχνικό 
αντικείμενο.  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για τη μοναδική μελλοντικά αξιοποιήσιμη ελεύθερη 
επιφάνεια ολόκληρου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου (ΠΣΗ), θέλουμε να 
θέσουμε στην συζήτηση τους  παρακάτω προβληματισμούς.  

 

Για αρχή άξιο απορίας είναι εάν έχουν εξεταστεί από τους προτείνοντες, οι 
ανταγωνισμοί με τις ανάλογου χαρακτήρα υφιστάμενες δραστηριότητες στο υπόλοιπο ΠΣΗ 

και ο ρόλος του ΕΧΣ σε μελλοντική υποβάθμιση του δυναμικά εξελισσόμενου τεχνολογικού 
πάρκου στην άλλη πλευρά της πόλης (ΙΤΕ- Τεχν. Πάρκο); Και αν ναι, είναι επιλογή τους η 
πρόταση αυτή; Με άλλα λόγια, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι 

 το Ηράκλειο αποτελεί ήδη έναν διεθνή προορισμό καινοτομίας με 
χωροθετημένες εγκαταστάσεις και προγραμματιζόμενες επεκτάσεις τους ή 
στρατηγικές ενίσχυσής τους καθώς και έχει ήδη επενδύσει σημαντικά τόσο σε 
οικονομικά μεγέθη όσο και με ανθρώπινους πόρους, γεγονός που θα πρέπει να 
αξιολογηθεί πριν την ανάπτυξη ενός νέου πόλου με ανάλογα χαρακτηριστικά 
αλλά χωρίς χωρική γειτνίαση με τον ήδη υφιστάμενο. Χρειάζεται λοιπόν η πόλη 
έναν δεύτερο ανάλογο πόλο στα δυτικά της, όταν ο πρώτος δεν έχει αναπτυχθεί 
στην ολότητά του και προγραμματίζονται ήδη με ορίζονται 20ετίας ανάλογες 
κινήσεις προσέλκυσης επιχειρήσεων καινοτομίας, δημιουργία φοιτητικών 
εστιών με πρόβλεψη και για επισκέπτες και παραμένει σε εκκρεμότητα η 
πολεοδόμηση των περιοχών Εσταυρωμένου που θα μπορούσαν στην ουσία να 
«τακτοποιήσουν» και απορροφήσουν την υφιστάμενη ζήτηση;  

 Στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει ήδη ένα μεγάλο Εκθεσιακό Κέντρο εντός του 
συγκροτήματος της Αμερικάνικης Βάσης στο γειτονικό μας δήμο και 
ετοιμάζεται για λειτουργία το Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου 
Ηρακλείου. Μάλιστα η επιρροή του πρώτου είναι τέτοια που σχεδόν 



`εξαφάνισε` τον ανταγωνισμό (θυμίζουμε ότι παρόμοια κέντρα σταμάτησαν να 
λειτουργούν την τελευταία δεκαετία). Είναι λοιπόν αναγκαία η χωροθέτηση  
ενός νέου χώρου;  

 Έχουν αξιολογηθεί αφενός το τουριστικά κορεσμένο βόρειο μέτωπο που ανήκει 
στη ζώνη Α1 σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού και αφετέρου οι κατευθύνσεις 
του υπερκείμενου σχεδιασμού που ζητούν «ανάληψη δράσεων αποφόρτισης 
και προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων που δέχονται υψηλές 
πιέσεις»; 

 Έχει αξιολογηθεί ότι το «κενό» στις μεταφορές που θα δημιουργήσει η 
μεταφορά του αεροδρομίου μπορεί να δημιουργεί μία ευκαιρία για ανάπτυξη 
πιο ήπιων μέσων μεταφοράς (ελικοδρόμιο, υδατοδρόμιο, κτλ) οι οποίες 
μάλιστα θα καλύπτουν και έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας; 

 Έχει αξιολογηθεί η διατήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού 
αποθέματος για υποδοχή δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών με στόχο τη 
μείωση λειτουργικών εξόδων τους; 

 

 

Στην συνέχεια δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε εάν έχουν αξιολογηθεί οι 
υφιστάμενες οικιστικές πιέσεις στο κορεσμένο ΠΣΗ και στις ανάγκες που οδηγούν σε 
ολοένα αυξανόμενη εκτός σχεδίου δόμηση ή και κατάργηση του δικαιώματος δόμησης σε 
πυκνοδομημένες περιοχές; Για παράδειγμα αναρωτιόμαστε: 

 εάν θα μπορούσε η περιοχή να αποτελέσει έναν κρίσιμο οικιστικό υποδοχέα 
αξιοποιώντας το εργαλείο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αμβλύνοντας 
κοινωνικές ανισότητες αντί δημιουργώντας νέες; 

 εάν στο Ηράκλειο - που το πράσινο που αναλογεί σε κάθε πολίτη είναι μικρότερο 
των 2,5 τ.μ./ κάτοικο- δε θα έπρεπε να κατευθυνόμαστε προς ουσιαστική 
ενίσχυση του πρασίνου με έναν νέο ισχυρό μητροπολιτικό πόλο;  

 εάν στην τόσο επιβαρυμένη και χρόνιο υποδοχέα οχλουσών δραστηριοτήτων 
περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού, δεν θα πρέπει ανταποδοτικά να δοθούν οφέλη 
που αντιστοιχούν σε ουσιαστική αναβάθμιση του αστικού τοπίου και της 
ενίσχυσης της κοινωνικότητας, τα οποία τόσα χρόνια στερήθηκαν από τους 
κατοίκους της;  

 

Τέλος, δεν μπορεί παρά να μας προβληματίζει η ως σήμερα `απουσία` από την 
διαβούλευση των όμορων ΟΤΑ και της Περιφέρειας Κρήτης.  Είναι πλέον του σίγουρου ότι 
με την δημιουργία ενός νέου, πολύ μεγάλου σε μέγεθος, `οργανωμένου` υποδοχέα 
χρήσεων,  θα επηρεαστούν λειτουργούσες αλλά και προγραμματισμένες δραστηριότητες 
και δομές σε μια ευρύτερη περιφέρεια (πιθανά και σε επίπεδο Νομού).  

 

Οι παραπάνω προβληματισμοί αγνοήθηκαν και στο παρελθόν στο ελληνικό περιβάλλον 
από ανάλογες κατ’ επίφαση αναβαθμίσεις περιοχών (βλ. Ελληνικό), που η μόνη εξυγίανση 
που επιχείρησαν είναι η επενδυτική, μη λαμβάνοντας υπόψη το παρελθόν της περιοχής και 
το ρόλο της στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, τις ανάγκες που πιθανά μπορούν να 
καλύψουν αν αποδοθούν στην πόλη και στους κατοίκους της.  
 

Η δημιουργία ενός νέου πόλου υπερτοπικής εμβέλειας θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι 
προϊόν διευρυμένης διαβούλευσης με ικανούς χρόνους υπό συνθήκες πλήρους 



γνωστοποίησης σε κοινό και φορείς α) των ελλείψεων του ΠΣΗ και β) των αναγκών και 
των πιέσεων υφίσταται.  
 

Και οι ελλείψεις, οι ανάγκες και οι πιέσεις που ασκούνται στο ΠΣΗ είναι από χρόνια 
γνωστές, διαπιστωμένες και καταγεγραμμένες.  

- Χαμηλή αναλογία πράσινων δημόσια προσβάσιμων χώρων ανά κάτοικο (μικρότερη 
των 1,93 τ. μ./ κάτοικο, χαμηλότερη αναλογία σε όλη την Ελλάδα όταν υπάρχουν 
εντός και εκτός ΕΕ πόλεις ανάλογου μεγέθους και χαρακτήρα με περισσότερα από 
20 τ.μ./ κάτοικο), 

- Απουσία οικιστικών υποδοχέων για αποφυγή εκτός σχεδίου δόμησης,   
- Απουσία οργανωμένων υποδοχέων βιοτεχνικών και βιομηχανικών  δραστηριοτήτων 

με έμφαση στον αγροτοδιατροφικό τομέα (με δεδομένο ότι η ΒΙΠΕ Ηρακλείου 
θεωρείται πρακτικά κορεσμένη ήδη από το 2003),  

- Απουσία κέντρου/ κέντρων διαχείρισης/ αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων 
περιφερειακά της πόλης για αποτροπή εισόδου μεγάλων οχημάτων τροφοδοσίας 
στην πόλη (city logistics, UCC κ.α.).  

- Διασπορά δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών 

 

Ο χώρος του Ν.Καζαντζάκης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη βαρύτητα ως η μόνη 
ευκαιρία μετεξέλιξης της ποιότητας ζωής στο Ηράκλειο. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως 
ένα «φιλέτο» που πρέπει να «δείξουμε» ότι αξιοποιούμε και να προσπαθήσουμε να 
«χωρέσουμε» όλες τις «εύηχες» δραστηριότητες. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα επόμενα 
χρόνια θα παρουσιαστούν νέες ανάγκες και δε θα υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος στο 

ΠΣΗ. 
Με βάση τα  παραπάνω θεωρούμε ότι ο τεχνικός κόσμος θα πρέπει σήμερα να αποδείξει 
έμπρακτα το ρόλο του ως συμβούλου της πολιτείας και να τοποθετηθεί πριν την 
προέγκριση του ΕΧΣ σχετικά με τις διαπιστωμένες ανάγκες του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Ηρακλείου, να επεκτείνει τη διαβούλευση θέτοντας τις πραγματικές 
ανάγκες του ευρύτερου τόπου και τις δυνατότητες της περιοχής για ουσιαστική εξυγίανση 
και αναβάθμιση του χώρου της Ν. Αλικαρνασσού.  

Ο τεχνικός κόσμος θα πρέπει να δώσει την ώθηση για μία ορθολογική διαβούλευση που θα 
«πατά» πάνω σε πολεοδομική – τεχνική γνώση και πολιτική απόφαση σύμφωνα με τις 
ουσιαστικές ανάγκες.  
 

Καλούμε λοιπόν το ΤΕΕ-ΤΑΚ, τώρα που είναι ακόμη σχετικά νωρίς, να αναλάβει 
πρωτοβουλία, όχι μόνο συμμετέχοντας με προτάσεις στην σημερινή διαδικασία, αλλά 
πρωτοστατώντας  στην διεύρυνσή της, με την ενεργοποίηση και άλλων φορέων και 
επιμελητηρίων, έτσι ώστε νε πετύχουμε ως τοπική κοινωνία μία ουσιαστική και ευρεία 

διαβούλευση. 

 

 

Για το #openΤΕΕ – Ανοιχτό ΤΕΕ/ΤΑΚ 

 

Γιώργος Ταβερναράκης 
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Εισήγηση και Σχέδιο Απόφασης ΑΜΑΚ 

για Πολεοδομικό Σχεδιασμό στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου 

 

Κατά τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας 30-11-2020 

 

Πριν λίγους μήνες, ο Δήμος Ηρακλείου ανέθεσε σε μελετητική εταιρεία τη διερεύνηση της 
σκοπιμότητας σύνταξης μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και περαιτέρω την παροχή 
υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου για την διαδικασία προέγκρισης Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α) και στην υπ. αρ. 27022 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) σχετικά με τις 
Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
1976/Β/2017). 

Έως σήμερα έχει παραληφθεί το έργο “Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση τεχνικής έκθεσης 
για την διαδικασία προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στην περιοχή του αεροδρομίου 
Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης Δ.Ε. Αλικαρνασσού”, που αποτελεί την Α' φάση και θα ακολουθήσει 
η Β' φάση. Η αίτηση προέγκρισης που κατατίθεται σύμφωνα με την ενότητα ΙΙΙ της παραπάνω 
ΥΑ συνοδεύεται από τεχνική έκθεση (το προϊόν της παρούσας Α’ φάσης) η οποία περιλαμβάνει 
τις χωροταξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης περιοχής, τις υφιστάμενες χρήσεις γης στη ζώνη 
άμεσης επιρροής (ακτίνα 2,5χλμ από το κέντρο του αεροδρομίου), πρόταση χωρικού 
προορισμού της περιοχής παρέμβασης (έκταση των 3800 στρεμμάτων) χάρτη σε κλίμακα 
1:5000, παραδοχές και αιτιολόγηση παρεμβάσεων. Το γεγονός ότι η παρούσα μελέτη δεν είναι 
ένα ΕΧΣ, αλλά μια διαδικασία προέγκρισης ενός ΕΧΣ, δεν μειώνει κατά την άποψή μας διόλου 
τη σπουδαιότητά της. Θα πρέπει να κριθεί στα παραδοτέα της, και ειδικά στην πρόταση 
χωρικού προορισμού, με άλλα λόγια την πρόταση χρήσεων γης, στο χάρτη, με άλλα λόγια στη 
χωροθέτηση των χρήσεων γης, αλλά και στις παραδοχές και κυρίως την αιτιολόγηση, που θα 
πείσουν για την έγκρισή της. 

Πριν αναπτύξουμε τις θέσεις μας για την παραπάνω τεχνική έκθεση κρίνουμε σκόπιμο να 
επισημάνουμε τη σύνδεση της επένδυσης στο Καστέλι με την ανάπλαση του αεροδρομίου του 
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Ηρακλείου. Έτσι, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης του έργου του αεροδρομίου 
στο Καστέλι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), «για τη χρηματοδότηση του 
αεροδρομίου στο Καστέλλι, η οικονομική βιωσιμότητα του έργου (Καστέλι) εξαρτάται από την 
έγκαιρη και επιτυχή ανάπλαση του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΚΑΗΚ)». "The 

economic viability of the project depends on the timely and successful development of the 

current airport site. The Bank sets as a condition the adherence to a roadmap for the 

development of the existing site." Οι οδηγίες και όλες οι προϋποθέσεις που χρειάζεται να έχουν 
ικανοποιηθεί πριν τις τμηματικές εκταμιεύσεις (milestones) είναι: εγγυημένη παύση 
επιχειρήσεων πολιτικών και στρατιωτικών στον ΚΑΗΚ, ξεκαθάρισμα ιδιοκτησιακού με 
εγγυημένο ιδιοκτήτη το δημόσιο, σύσταση δημόσιου φορέα διαχείρισης του προγράμματος 
κλπ. Η τελική προϋπόθεση, στην εύρεση επενδυτή νωρίτερα από το προκαθορισμένο, είναι ότι, 
η όλη διαδικασία, μελέτες, χωροταξικά, κτιριολογικά, θα είναι δική του απόφαση :"Investor 

may be found earlier and in that case, the preparation of planning documents may be directly 

linked to investor;" Σε αυτήν την περίπτωση ποιά θα πρέπει να είναι η στάση των τοπικών 
φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης; 

Γενικές παρατηρήσεις επί της τεχνικής έκθεσης: 

1. Σε επίπεδο ανάλυσης δεν υπάρχει καμιά ιεράρχηση. Παρατίθενται δηλαδή ως ισάξια το 
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), το 
πρόσφατα αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ), με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) της Βιομηχανίας, το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) του Τουρισμού, που 
σήμερα δεν ισχύει (έχει ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας) και το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο που έχει σταματήσει η εκπόνησή του, έχει αφαιρεθεί από τη 
νομοθεσία ως εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού και δεν θα εγκριθεί ποτέ. 

2. Η καταγραφή των στοιχείων της υπάρχουσας κατάστασης είναι εξιδανικευμένη. 
Παρουσιάζεται σα να ζούμε σε μια πόλη που έχει όλα της τα θέματα λυμένα. 

3. Ως συνέπεια του παραπάνω, δεν υπάρχει ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων (τι 
λείπει, τι πλεονάζει, τι παθογένειες υπάρχουν, υπάρχουν διαμορφωμένες τάσεις που 
αν αφεθούν αρρύθμιστες θα προκαλέσουν προβλήματα; Ποιες είναι αυτές; Υπάρχουν 
δυνατότητες  που μένουν αναξιοποίητες; (κ.ο.κ.). 

4. Και βέβαια , εφόσον δεν υπάρχει η ανάλυση των δεδομένων, οι προτάσεις προκύπτουν 
αυθαίρετα. Φαίνεται δηλαδή να παραλείπεται το στάδιο της αιτιολόγησης όπως 
περιγράφεται στην παραπάνω ΥΑ, βάσει της οποίας κατατίθεται η πρόταση αυτή, με 
αποτέλεσμα αφενός να μην πείθει για τις αποφάσεις και αφετέρου να κινδυνεύει κατά 

την αξιολόγησή της. 
 

Η Πρόταση, όπως καταγράφεται στην τεχνική έκθεση αφορά: 

30% Πράσινο 

20% Διπλή ανάπλαση (με αντίστοιχο πράσινο στην πόλη του Ηρακλείου 
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20% Τουριστική ανάπτυξη (τουριστικές κατοικίες) 
15% Ζώνη Καινοτομίας – Τεχνολογικό Πάρκο 

15% Εμπορική Ανάπτυξη - Εκθέσεις 

Το κρίσιμο είναι να διασφαλιστεί ότι θα γίνει πολεοδόμηση έτσι ώστε οι ελεύθεροι 
χώροι να κατοχυρωθούν ως κοινόχρηστοι. 

Ανάλυση των θέσεών μας επί των προτάσεων: 

Εισαγωγικά 

Η μεταφορά του διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης στο Καστέλι, που επιβάλλει 
την ουσιαστική απενεργοποίησή του αλλά και τη δυνητική απελευθέρωση του χώρου που 
καταλαμβάνουν σήμερα τα στρατόπεδα Μπετεινάκη, Γιακουμάκη, της ΣΕΑΠ, και της 126ΣΜ, 
πρόκειται να δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα γης στα όρια του αστικού συγκροτήματος 
της πόλης του Ηρακλείου, που χωρικά περιγράφεται από την οδό Σταδίου-Λ.Ικάρου-Καρτερού-

ΒΟΑΚ-ΠΕΟ Ηρακλείου Αγ. Νικολάου-παραλία Καρτερού-θαλάσσιο μέτωπο-οδό Σταδίου. Είναι 
αυτό το τμήμα που ορίζεται ως “περιοχή επέμβασης” στην Τεχνική Έκθεση που αναφέρεται στη 
διαδικασία προέγκρισης του ΕΧΣ της Δ.Ε. Αλικαρνασσού. Το απόθεμα αυτό είναι εξαιρετικά 
σημαντικό, αφού φτάνει σε έκταση περίπου τα 3.800 στρέμματα με παραλιακό μέτωπο πάνω 
από 5χλμ. Μια μοναδική ευκαιρία παρουσιάζεται, τόσο όσον αφορά την υλοποίηση των 
αναπτυξιακών κατευθύνσεων του θεσμικού πλαισίου, όσο και την αποκατάσταση των 
ελλειμμάτων του αστικού, του φυσικού, του πολιτιστικού περιβάλλοντος, που αντανακλά από 
την περιοχή μελέτης στο περιφερειακό, ακόμη και στο εθνικό επίπεδο. 

Οι κατευθύνσεις του θεσμικού πλαισίου και η αποκατάσταση των ελλειμμάτων, είναι 
παράγοντες που αλληλεπιδρούν, αλληλοεξαρτώνται και αλληλοδιαμορφώνονται. Το θεσμικό 
πλαίσιο υπάρχει για να δίνει κατευθύνσεις και δεσμεύσεις που πρέπει να προσαρμόζονται στις 
κάθε φορά ιδιαίτερες ανάγκες. Είναι γνωστό άλλωστε στον Ελληνικό χώρο, και ιδιαίτερα στην 
ευρύτερη περιοχή του Ηράκλειου, ότι το θεσμικό πλαίσιο ερχόταν να νομιμοποιήσει 
αυθαίρετες  πρακτικές του παρελθόντος, λειτουργώντας περισσότερο νομιμοποιητικά και όχι 
αναπτυξιακά. 

Για το λόγο αυτό, είναι πρωταρχικής σημασίας να διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν οι 
πραγματικές ανάγκες της περιοχής, όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από την παραπάνω 
διαδικασία, κυρίως σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε το ΕΧΣ της Δ.Ε. 
Αλικαρνασσού να προσαρμοστεί στο θεσμικό πλαίσιο από την οπτική γωνία που δίδει 
βαρύτητα σε αγαθά μη μετρήσιμα άμεσα οικονομικά, όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η 
αποκατάσταση των σχέσεων με τη φύση, η αποκατάσταση του αστικού τοπίου, η βιώσιμη 
κινητικότητα, η βιώσιμη διαβίωση. Η αποκατάσταση ελλειμμάτων τέτοιου τύπου μπορεί να 
διαμορφώσει το πλαίσιο εκείνο, το υπόβαθρο, που είναι ικανό να υποστηρίξει την ποιότητα 
στην ανάπτυξη (λχ του τουριστικού προϊόντος). 

Για παράδειγμα, το ΠΠΧΣΑΑ υπογραμμίζει ότι ‘…η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος…’, καθώς και η αποκατάσταση των κλονισμένων ισορροπιών θα 
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συμπληρώναμε εμείς, είναι παράγοντες κλειδιά‘…για την επιβίωση και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος…”, για την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου 
τουριστικού προϊόντος με άλλα χαρακτηριστικά από το κυρίαρχο πρότυπο. Το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς που υφίσταται στην Ελλάδα, οι αργές διαδικασίες έγκρισης μελετών χωρικού 
σχεδιασμού και η προσαρμογή των μελετών αυτών σε ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις, 
οδήγησαν στη θεσμοθέτηση, ως ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, τμημάτων γης που 
δεν μπορούν να ικανοποιήσουν αποτελεσματικά τις πολυποίκιλες ανάγκες των κατοίκων για 
ψυχαγωγία, άθληση και αποκατάσταση της σχέσης με τη φύση, είτε λόγω θέσης (χώροι παρά 
το ΒΟΑΚ, παρόχθιες περιοχές απροσπέλαστων ρεμάτων κλπ), είτε λόγω σχήματος 
(δυσλειτουργικές διαστάσεις), είτε και λόγω ποιότητας. Στην περιοχή των τειχών, για 
παράδειγμα, τον μεγαλύτερο ελεύθερο χώρο στην πόλη, πέραν των δεσμεύσεων που έχει 
δεχθεί από συγκεκριμένες λειτουργίες, ο χώρος που μπορεί να αποδοθεί σε χρήση φτάνει 
μόλις το 50%,σε σχέση με εκείνον που λογίζεται ως Κοινόχρηστος Χώρος (ΚΧ), λόγω πρανούς. 
Στην Ευρώπη οι προδιαγραφές ορίζουν από 16 έως 40μ2/κάτοικο ΚΧ και Χώρος  Πρασίνου (ΧΠ) 

, ενώ οι ελληνικές προδιαγραφές προβλέπουν από 8 έως 9,5μ2/κάτοικο για πόλεις 100.000-

200.000 κατοίκων. Στις ΗΠΑ προβλέπονται 20-40μ2/κάτοικο για περιαστικά πάρκα.  Με βάση 
τον πραγματικό πληθυσμό του αστικού συγκροτήματος του Ηρακλείου, (περίπου 174.000 που 
αν προσθέσουμε και τον πληθυσμό της περιοχής του Γαζίου φτάνει στις 195.000 ), θα έπρεπε 
να υφίσταντο από 2.800 στρέμματα έως 6.800 στρέμματα βάσει των ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών. Μπορούμε να φανταστούμε σε ποιο ύψος μπορεί να φτάσει το νούμερο αυτό, 
όταν συνυπολογίσουμε και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής που φτάνουν συνολικά 
περίπου τις 650.000 καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.  

Εξάλλου, σύμφωνα με τη νέα Στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα «κεφάλαιο 2.2.8 

Οικολογικός προσανατολισμός αστικών και περιαστικών περιοχών…..Οι πρόσφατοι περιορισμοί 
της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας COVID-19 ανέδειξαν την αξία των αστικών χώρων 
πρασίνου για τη σωματική και πνευματική μας ευεξία. Ενώ η προστασία ορισμένων αστικών 
χώρων πρασίνου έχει αυξηθεί, οι χώροι πρασίνου συχνά χάνουν στον ανταγωνισμό για γη, 
καθώς το μερίδιο του πληθυσμού που ζει σε αστικές περιοχές εξακολουθεί να αυξάνεται.Η 
παρούσα στρατηγική έχει ως στόχο να αναστρέψει τις τάσεις αυτές και να αναχαιτίσει την 
απώλεια των πράσινων αστικών οικοσυστημάτων. Η προώθηση των υγιών οικοσυστημάτων, 
των πράσινων υποδομών και των λύσεων που βασίζονται στη φύση θα πρέπει να 
ενσωματώνεται συστηματικά στον πολεοδομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων χώρων και των υποδομών, και στον σχεδιασμό των κτιρίων και του περιβάλλοντός 
τους.» 

Από τη μελέτη της επανάχρησης ανενεργών αεροδρομίων σε διεθνές επίπεδο, φαίνεται ότι στις 
περιπτώσεις όπου μεγαλύτερη βαρύτητα στις επιλογές των χρήσεων παίζει η οικονομική 
εκμετάλλευση, το πάρκο πρασίνου και οι ελεύθεροι χώροι κυμαίνονται από 24% έως 54%: 
Stapleton, Denver,Colorado, ΗΠΑ, 24% ΚΧ και ΧΠ,  ElToro, Irvine, OrangeCounty, Καλιφόρνια, 
ΗΠΑ, 29% ΚΧ και ΧΠ, Taichung, Ταϊβάν, 50% ΚΧ και ΧΠ, Wellesbourne, Αγγλία, 54% ΚΧ και ΧΠ 
κλπ. Εκεί που η οικιστική ανάπτυξη σκοπό έχει την οικονομική υποστήριξη του εγχειρήματος, 
το πάρκο πρασίνου και οι ελεύθεροι χώροι κυμαίνονται από 57% έως 86%: Fornebu, Όσλο, 
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Νορβηγία, 57% ΚΧ και ΧΠ,Riem, Μόναχο, Γερμανία, 59% ΚΧ και ΧΠ, GreenhamCommon, 

Berkshire, Αγγλία, 82% ΚΧ και ΧΠ, Tempelhof, Βερολίνο, Γερμανία, 86%  ΚΧ και ΧΠκλπ. 

Σε σχέση με τις προτάσεις. 

 Η παρούσα μελέτη προτείνει μεταξύ άλλων το 20% του χώρου να αποδοθεί σε “διπλή 
ανάπλαση”. Η διπλή ανάπλαση αφορά τη μεταφορά οικιστικών συσσωματώσεων από 
τον αστικό ιστό της πόλης  στην περιοχή επέμβασης κατά το μοντέλο Asebillo. Ο 
JosepAsebillo, μετά από πρόσκληση του τότε Πρωθυπουργού σχετικά με την 
αξιοποίηση του χώρου του Ελληνικού, πρότεινε το Ιούνιο του 2011, μεταξύ άλλων, τις 
επιλεκτικές κατεδαφίσεις κτιρίων σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας με στόχο 
την εκεί δημιουργία χώρων πρασίνου. 
Η τεχνική έκθεση δεν δίνει καθόλου στοιχεία για το πως υλοποιείται αυτή η "διπλή 
ανάπλαση". Αναφέρεται: "Διερεύνηση της δυνατότητας συμβολής στην αντιμετώπιση 
της έλλειψης πρασίνου στην πόλη του Ηρακλείου μέσω ενός προγράμματος μεταφοράς 
κατοικίας στην περιοχή επέμβασης (διπλή ανάπλαση), με στόχο την αποσυμφόρηση 
πυκνοδομημένων οικιστικών περιοχών."  

Η λέξη "πυκνοδομημένων" παραπέμπει σε κατεδαφίσεις και σύνθετες καταστάσεις. Η 
διπλή ανάπλαση θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για το Ηράκλειο . Υπάρχουν 
πυκνοδομημένες περιοχές που δεν έχουν καθόλου ελεύθερους χώρους, όπως τα 

Καμίνια, αλλά και περιοχές αυθαιρέτων όπου υπάρχουν μεν πυκνοδομημένα τμήματα 
αλλά και μεγάλοι αδόμητοι χώροι, όπως ο Σταυρωμένος, οΞεροπόταμος, η Κνωσσός, οι 
3 Βαγιές, ο Καρτερός κλπ. όπου θα μπορούσαν να εξευρεθούν χώροι αδόμητοι ή όπου 
θα χρειαζόταν ελάχιστες κατεδαφίσεις. 
Ειδικά ο χώρος του Καρτερού  (βιότοπος corine Καρτερού) πρέπει να παίξει ένα 

συνδετικό ρόλο μεταξύ του αστικού τοπίου στα δυτικά και του περισσότερο φυσικού 
στα ανατολικά, διότι πιστεύουμε πως είναι απαραίτητη η προοδευτική αλλαγή του 
τοπίου από αστικό σε φυσικό για να εξασφαλιστεί η συνέχειά του και να αρθούν οι 
όποιοι έως σήμερα αποκλεισμοί. 
Η προοπτική διπλής ανάπλασης προϋποθέτει: 
1. Γενναίες πολιτικές αποφάσεις. 
2. Συσχέτιση της περιοχής μελέτης με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ). 
3. Ουσιαστική διαβούλευση και ευρεία συμμετοχή των πολιτών σε μια πολύ 

συγκεκριμένη πρόταση που θα οδηγήσει σε τροποποίηση του ΓΠΣ. 
 

Εμείς, καταγράφοντας την κατανομή των χρήσεων στην περιοχή, και με βάση την 
παραπάνω ανάλυση, αν δεν διασφαλιστεί η διπλή ανάπλαση, η οποία μάλιστα θα 
πρέπει να προχωρά απρόσκοπτα και παράλληλα με τις διαδικασίες ανάπλασης της 
περιοχής του ΚΑΗΚ (από τις εγκρίσεις μέχρι την υλοποίηση), θεωρούμε πως το ποσοστό 
ανάπτυξης πάρκου πρασίνου και ελεύθερων χώρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 
60%.  
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 Λόγοι τόσο ιστορικοί, όσο και φυσικοί υπαγόρευσαν τη στροφή της πόλης προς την 
ενδοχώρα της. Η προσπάθεια του ανοίγματός της προς τη θάλασσα, αντιβαίνει σε μια 
ιστορική μνήμη που όχι μόνο χρειάζεται να διασωθεί, αλλά να γίνει σεβαστή και 
γνωστή. Με τη μετεγκατάσταση του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης θα απελευθερωθεί 
μήκος παραλιακού μετώπου πάνω από 5χλμ στα όρια της πόλης. Θεωρούμε ότι 
οποιαδήποτε προσπάθεια συντήρησης του αποκλεισμού που υφίσταται σήμερα η 
ενδοχώρα της περιοχής από αυτό το μέτωπο, όπως με την εγκατάσταση τουριστικών 
δραστηριοτήτων και μάλιστα σε ποσοστό 20% είναι ανεπίτρεπτη. Γι αυτό το λόγο, αλλά 
και με βάση όσα αναλύθηκαν παραπάνω, πιστεύουμε ότι το ποσοστό 20% που 
αποδίδεται σε τουριστικές δραστηριότητες είναι υπερβολικό. Εάν είναι υποχρεωτική η 

ένταξη αυτών των χρήσεων στην περιοχή επέμβασης, προτείνουμε αυτή να περιοριστεί 
αυστηρά στον αστικό τουρισμό, και με κανένα τρόπο να χωροθετείται επί του 
παραλιακού μετώπου συντηρώντας τον αποκλεισμό. 
 

 Γνωρίζουμε πως εκτός από το κόστος κατασκευής, ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα 
στη δημιουργία πάρκων πρασίνου είναι η βιωσιμότητά τους, η εξασφάλιση δηλαδή των 
πόρων, φυσικών και τεχνητών, που απαιτούνται για την ανάπτυξη, την ορθή 
συντήρησή τους και την εξάλειψη του κινδύνου ανεπαρκούς ανταπόκρισης από τους 
φορείς διαχείρισης, κυρίως για οικονομικούς λόγους, εγκατάλειψης και μαρασμού 
τους. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για την εγγύηση της βιωσιμότητας 
παρόμοιων προγραμμάτων είναι η εξασφάλιση της μίξης των χρήσεων ώστε να 
διατηρηθεί η ζωντάνια του χώρου καθ όλη τη  διάρκεια της ημέρας. Για του λόγους 
αυτούς, προτείνουμε την ένταξη χρήσεων όπως για παράδειγμα:  

o της ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτισμού, όπως περιγράφονται στο 
ΠΠΧΣΑΑ, που σχετίζονται και με τον τουρισμό,  

o χρήσεις που αφορούν τον αγροτοδιατροφικό τομέα, που επίσης θα μπορούσαν 
να αφορούν και τον τουρισμό, 

o άλλες χρήσεις,  (π.χ. χώροι για άθληση, βιβλιοθήκη) που τμήμα τους θα 
μπορούσε να είναι τοπικού ενδιαφέροντος (Αλικαρνασσός), με δεδομένο ότι 
τέτοιοι χώροι λείπουν ιδιαίτερα από την περιοχή, και όχι χρήσεις που θα έχουν 
το χαρακτήρα της Ζώνης καινοτομίας-Τεχνολογικού Πάρκου όπως 
περιγράφονται στη μελέτη, χρήσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί στη δυτική 
πλευρά της πόλης και υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης. Όλες οι παραπάνω 
χρήσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε ένα ποσοστό της τάξεως του 25%, 

o οικιστική χρήση η οποία μπορεί να φτάσει σε ποσοστό της τάξης του 15%. 

 

Είναι προφανές ότι τα ποσοστά που προτείνονται παραπάνω δεν μπορούν να θεωρηθούν 
δεσμευτικά, αλλά χρειάζεται να προκύψουν μέσα από σχετικές μελέτες. 

Οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι υπαγορεύουν τη 
σύσταση φορέα διαχείρισης του προγράμματος ανάπλασης, δημόσιου χαρακτήρα, με την 
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αίρεση που αναπτύξαμε παραπάνω. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, επανάχρησης ανενεργών 
αεροδρομίων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, (αεροδρόμιοGriswoldόπου 
μάλιστα υιοθετήθηκε η 100% χρήση πρασίνου, αεροπορική βάση ElToro, αεροδρόμιο 
Stapleton, αεροδρόμιο GreenhamCommonκλπ), οι δημότες συμμετείχαν ενεργά και καλούνταν 

να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω δημοψηφισμάτων. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, στον 
ευρωπαϊκό χώρο, και ειδικά κατά την ανάπλαση του αεροδρομίουTempelhof στο Βερολίνο, σε 
οργανωμένες συζητήσεις, περιηγήσεις στο χώρο, εκθέσεις και ομιλίες, συμμετείχαν 32.000 

άτομα που παρήγαγαν περί τις 900 προτάσεις οι οποίες οδήγησαν στη διατύπωση των βασικών 
αρχών του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του χώρου. Συνηγορούμε 
στην αναγκαιότητα σύστασης φορέα διαχείρισης δημόσιου χαρακτήρα και επισημαίνουμε ότι 
είναι ουσιώδες ο φορέας αυτός να έχει ως αρχή τις ανοικτές διαδικασίες, την επιδίωξη δηλαδή 
της ενημέρωσης, αποδοχής προτάσεων και συζήτησης με την κοινωνία όχι μόνο σε επίπεδο 
διαβούλευσης, αλλά ενθαρρύνοντας συνεχώς την ουσιαστική επικοινωνία και επαφή. 

Τέλος, επειδή η ευκαιρία που παρουσιάζεται για το Ηράκλειο, το Νομό και την Κρήτη είναι 
μοναδική, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο η διαχείριση του χώρου αυτού να χαρακτηρίζεται 
σε όλα τα στάδια αποφάσεων από ισχυρή και ανεξάρτητη πολιτική βούληση, διευρυμένες 
συμμετοχικές διαδικασίες, περιβαλλοντικό προσανατολισμό, κοινωνική δικαιοσύνη και 
αειφόρο χαρακτήρα.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

για Πολεοδομικό σχεδιασμό στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου 

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Κρήτης, σε 
νόμιμη απαρτία κατά την  3η

 τακτική Συνεδρίασή της, στις 30 Νοεμβρίου 2020, αφού 
απασχολήθηκε και συζήτησε διεξοδικά και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
της, τις δύο εισηγήσεις του 4

ου 
 θέματος ημερήσια διάταξης «Εισήγηση και σχέδιο 

απόφασης για Πολεοδομικό σχεδιασμό στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου», κατέληξε   κατά 
πλειοψηφία στο ακόλουθο κείμενο 

  

Ο δήμος Ηρακλείου αντιλαμβανόμενος τη σημασία της μετεγκατάστασης του 
αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης από την Αλικαρνασσό στο Καστέλι και υπό την πίεση 
των γεγονότων (έναρξη εργασιών κατασκευής νέου Αεροδρομίου,) αποφάσισε την 
εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ή ορθότερα Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(όπως θα καλείται στον νέο πολεοδομικό νόμο για να μη συγχέεται με τα 
χωροταξικά σχέδια). Η κοινή λογική λέει ότι ο στόχος είναι να προλάβει τις πιθανές 
συνέπειες από την ασυντόνιστη μελλοντική ανάπτυξη του χώρου, την άνωθεν 
`επιβολή` δραστηριοτήτων που δε θα συνάδουν με την περιοχή, τη συγκέντρωση 
αλληλοσυγκρουόμενων χρήσεων που μπορούν να ανατρέψουν την τάση 
ουσιαστικής εξυγίανσης της περιοχής και πλήθος άλλων πιθανών συνεπειών που 
έχουν κατά κανόνα οι εκτάσεις που προκύπτουν ή εγκαταλείπονται μετά τη 
μετεγκατάσταση ανάλογων δραστηριοτήτων παντού στον κόσμο.  
Ως  τοπικό τμήμα του ΤΕΕ, ανταποκρινόμενοι στον ρόλο του συμβούλου της 
πολιτείας, κρίνουμε σκόπιμο να παρέμβουμε στον δημόσιο διάλογο αυτή την 
χρονική στιγμή, που το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια σχεδιασμού 
και οριστικοποίησης της προέγκρισης του ΕΠΣ και να συνεισφέρουμε στον όποιο 
προβληματισμό αναπτύσσεται, σήμερα (και όχι εκ των υστέρων που η κριτική θα 
είναι εύκολη). 
Για αρχή καλό είναι να αποσαφηνιστεί η φάση στην οποία είναι τώρα το Ηράκλειο 
και η περιοχή της Αλικαρνασσού, καθώς υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι 
σήμερα εκπονείται ήδη το ΕΧΣ.  

Στην παρούσα φάση, λοιπόν μελετάται η αιτιολόγηση της εκπόνησης αυτού του 
ΕΧΣ και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά του καθώς και δίνονται οι προτεραιότητες 
ανάπτυξής του ή αλλιώς οι αρχές σχεδιασμού της περιοχής.  
Για να μιλήσουμε με καθαρά τεχνικούς όρους, ο δήμος Ηρακλείου κατευθύνεται σε 
«ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ» του ΕΧΣ, ώστε να είναι εκ των προτέρων αποδεκτές από τους φορείς 
ελέγχου οι κατευθύνσεις ανάπτυξης του χώρου του πρώην αεροδρομίου στην 
Αλικαρνασσό. Η πρακτική αυτή μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, καθώς μπορούν 
να αποφευχθούν μελλοντικές καθυστερήσεις και βεβιασμένες κινήσεις αποδοχής ή 
απόρριψης ενός «ολοκληρωμένου» σχεδιασμού άνωθεν, ενώ επίσης είναι σε 



συμφωνία με τα όσα ορίζονται στο Ν. 4447/2016 και την Υ.Α. 27022 για τις Τεχν. 
Προδιαγραφές των μελετών των ΕΧΣ.  
 

Το ΕΧΣ για την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης θα είναι ένα 
σχέδιο που θα καθορίζει τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής, ορίζει χρήσεις γης 
και όρους δόμησης και κατ’ ουσία προσδιορίζει τον τύπο των δραστηριοτήτων 

που θα επιτρέπονται στην περιοχή μετά τη μετεγκατάσταση. Για να γίνει σε όλους 
μας κατανοητό το μέγεθος του εγχειρήματος, πρέπει να αναφερθεί ότι αφορά  σε 
μία περιοχή μελέτης η οποία εκτείνεται σε εμβαδόν κατά πολύ μεγαλύτερο της 
Παλιάς Πόλης Ηρακλείου (βλ. εικόνα απόσπασμα της παρουσίασης με τις βασικές 
αρχές πρότασης Δ.Η.) που πλησιάζει τα 5,4 τ.χλμ, δηλαδή κατ’ αναλογία αφορά σε 
μία έκταση του μεγέθους που σήμερα καταλαμβάνει όλη η περιοχή της 
Αμμουδάρας και του Γαζίου (!), ή αντίστοιχα του μεγέθους που σήμερα 
καταλαμβάνει όλη η πολεοδομική ενότητα Μεσαμπελιές – Φορτέτσα  Άγιος 
Ιωάννης. 

 
Εικόνα 1. Συγκριτική αξιολόγηση πόλης Ηρακλείου με την εξεταζόμενη έκταση. Πηγή: 
ΑΣΠΑ, Οκτ. 2020 

 

Και ως τέτοιας κλίμακας σχεδιασμός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το δήμο 
και τους φορείς της πόλης, δημιουργώντας μία ανοικτή ουσιαστική συζήτηση τόσο 
με τους κατοίκους της περιοχής αλλά και ολόκληρης της πόλης, τους ιδιοκτήτες του 
χώρου, των φορέων, της Περιφέρειας και των όμορων ΟΤΑ, για το νέο πόλο που 
μπορεί να δημιουργήσει αφενός μεν ένα νέο ελκυστικό περιβάλλον αλλά και 
αφετέρου ένα πεδίο συγκρούσεων με ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες σε άλλες 
περιοχές του δήμου.  

Μια συζήτηση με σαφή όρια και  χρονοδιάγραμμα, που θα βάλλει στο παιχνίδι του 
διαλόγου όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και θα έχει κατάληξη.  



Διαφορετική προσέγγιση, ως αποτέλεσμα θα έχει μια πρόταση που δεν θα γίνει 
εύκολα αποδεκτή από τους διαφωνούντες, θα δημιουργήσει τριβές και θα 
οδηγήσει τον χώρο απλά να εξελιχθεί σε ένα νέο Ελληνικό που θα … περιμένει 
επενδύσεις, αποκόπτοντας τον αστικό ιστό και δημιουργώντας περισσότερα 
προβλήματα από όσα ήδη έχει.  
 

Οι κατευθύνσεις που έδωσε ο δήμος προς τη μελετητική ομάδα – όπως φαίνεται 
στην παρουσίαση που έγινε στις 19 Οκτώβρη- είναι προς συγκεκριμένες αρχές 
αξιοποίησης του χώρου, ειδικότερα τις εξής 6:  
1. ένας διεθνής προορισμός καινοτομίας, 
2. μία βιώσιμη επέκταση της πόλης που δίνει την ευκαιρία για διπλή ανάπλαση, 
3. ένα νέο εκτεταμένο δίκτυο πρασίνου και πολιτισμού, 
4. περιβαλλοντικός σχεδιασμός με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, 
5. μία νέα προσέγγιση στη μετακίνηση στην πόλη, 
6. αγροτοδιατροφικός χαρακτήρας ανάπτυξης 

 

Από το Α’ στάδιο της έκθεσης για την προέγκριση του ΕΧΣ, διαπιστώνουμε ότι 
έχουν αποφασιστεί οι βασικές αρχές ανάπτυξης του χώρου, οι οποίες ακολουθούν 
τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού.  
Ειδικότερα αξιολογώντας τον υπερκείμενο αναφέρονται τα κάτωθι:  
1. Προτείνονται παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας 
του τριτογενούς τομέα, με χρήσεις συνεδριακών/ερευνητικών/πολυθεματικών 
κέντρων, με ελεύθερους Κ.Χ. και πολυθεματικά πάρκα αθλητισμού και τουρισμού &  
2. «Ευρεία ζώνη ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων»: κατάρτιση προγραμμάτων 
για ποιοτικές παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης του αστικού και του 
περιαστικού χώρου. 
Και μάλιστα η έκθεση παρουσιάζει δύο πιθανά σενάρια αξιοποίησης τα οποία 
περιλαμβάνουν σε μίγμα διαφορετικών ποσοστών 5 βασικές χρήσεις, ήτοι 
εμπορική ανάπτυξη και εκθέσεις (1), ζώνη καινοτομίας- τεχνολογικό πάρκο (2), 
τουριστικές κατοικίες (3), διπλή ανάπλαση (4) και πράσινο (5).  
 

Από την πλευρά μας, ως `παρατηρητές` της διαδικασίας, είναι απόλυτα κατανοητό 
γιατί «μελετητικά» προκρίνεται αυτό το μίγμα χρήσεων, μιας και με αυτούς τους 
όρους είναι σχεδόν δεδομένη η θετική απάντηση του ΥΠΕΝ στο μελλοντικό αίτημα 
προέγκρισης του ΕΧΣ Αλικαρνασσού.  
Όμως ο ρόλος του τεχνικού κόσμου δεν είναι αυτός του `παρατηρητή`, πόσο 
μάλλον όταν αφορά ένα θέμα που εκτός των κοινωνικών και οικονομικών 
διαστάσεων έχει και τεχνικό αντικείμενο.  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για τη μοναδική μελλοντικά αξιοποιήσιμη 
ελεύθερη επιφάνεια ολόκληρου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου 
(ΠΣΗ), θέλουμε να θέσουμε στην συζήτηση τους  παρακάτω προβληματισμούς.  
 

Για αρχή άξιο απορίας είναι εάν έχουν εξεταστεί από τους προτείνοντες, οι 
ανταγωνισμοί με τις ανάλογου χαρακτήρα υφιστάμενες δραστηριότητες στο 
υπόλοιπο ΠΣΗ και ο ρόλος του ΕΧΣ σε μελλοντική υποβάθμιση του δυναμικά 
εξελισσόμενου τεχνολογικού πάρκου στην άλλη πλευρά της πόλης (ΙΤΕ- Τεχν. 
Πάρκο); Και αν ναι, είναι επιλογή τους η πρόταση αυτή; Με άλλα λόγια, αυτό που 
θέλουμε να πούμε είναι ότι 

 το Ηράκλειο αποτελεί ήδη έναν διεθνή προορισμό καινοτομίας με 
χωροθετημένες εγκαταστάσεις και προγραμματιζόμενες επεκτάσεις 



τους ή στρατηγικές ενίσχυσής τους καθώς και έχει ήδη επενδύσει 
σημαντικά τόσο σε οικονομικά μεγέθη όσο και με ανθρώπινους πόρους, 
γεγονός που θα πρέπει να αξιολογηθεί πριν την ανάπτυξη ενός νέου 
πόλου με ανάλογα χαρακτηριστικά αλλά χωρίς χωρική γειτνίαση με τον 
ήδη υφιστάμενο. Χρειάζεται λοιπόν η πόλη έναν δεύτερο ανάλογο πόλο 
στα δυτικά της, όταν ο πρώτος δεν έχει αναπτυχθεί στην ολότητά του 
και προγραμματίζονται ήδη με ορίζονται 20ετίας ανάλογες κινήσεις 
προσέλκυσης επιχειρήσεων καινοτομίας, δημιουργία φοιτητικών 
εστιών με πρόβλεψη και για επισκέπτες και παραμένει σε εκκρεμότητα 
η πολεοδόμηση των περιοχών Εσταυρωμένου που θα μπορούσαν στην 
ουσία να «τακτοποιήσουν» και απορροφήσουν την υφιστάμενη ζήτηση;  

 Στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει ήδη ένα μεγάλο Εκθεσιακό Κέντρο 
εντός του συγκροτήματος της Αμερικάνικης Βάσης στο γειτονικό μας 
δήμο και ετοιμάζεται για λειτουργία το Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο 
του Δήμου Ηρακλείου. Μάλιστα η επιρροή του πρώτου είναι τέτοια που 
σχεδόν `εξαφάνισε` τον ανταγωνισμό (θυμίζουμε ότι παρόμοια κέντρα 
σταμάτησαν να λειτουργούν την τελευταία δεκαετία). Είναι λοιπόν 
αναγκαία η χωροθέτηση  ενός νέου χώρου;  

 Έχουν αξιολογηθεί αφενός το τουριστικά κορεσμένο βόρειο μέτωπο 
που ανήκει στη ζώνη Α1 σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού και 
αφετέρου οι κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού που ζητούν 
«ανάληψη δράσεων αποφόρτισης και προστασίας των φυσικών και 
ανθρωπογενών πόρων που δέχονται υψηλές πιέσεις»; 

 Έχει αξιολογηθεί ότι το «κενό» στις μεταφορές που θα δημιουργήσει η 
μεταφορά του αεροδρομίου μπορεί να δημιουργεί μία ευκαιρία για 
ανάπτυξη πιο ήπιων μέσων μεταφοράς (ελικοδρόμιο, υδατοδρόμιο, 
μαρίνα τουριστικών σκαφών κτλ) οι οποίες μάλιστα θα καλύπτουν και 
έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας; 

 Έχει αξιολογηθεί η διατήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου 
κτιριακού αποθέματος για υποδοχή δημοτικών και δημόσιων 
υπηρεσιών με στόχο τη μείωση λειτουργικών εξόδων τους; 

 

Στην συνέχεια δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε εάν έχουν αξιολογηθεί οι 
υφιστάμενες οικιστικές πιέσεις στο κορεσμένο ΠΣΗ και στις ανάγκες που οδηγούν 
σε ολοένα αυξανόμενη εκτός σχεδίου δόμηση ή και κατάργηση του δικαιώματος 
δόμησης σε πυκνοδομημένες περιοχές; Για παράδειγμα αναρωτιόμαστε: 

 εάν θα μπορούσε η περιοχή να αποτελέσει έναν κρίσιμο οικιστικό 
υποδοχέα αξιοποιώντας το εργαλείο της μεταφοράς συντελεστή 
δόμησης, αμβλύνοντας κοινωνικές ανισότητες αντί δημιουργώντας νέες; 

 εάν στο Ηράκλειο - που το πράσινο που αναλογεί σε κάθε πολίτη είναι 
μικρότερο των 2,5 τ.μ./ κάτοικο- δε θα έπρεπε να κατευθυνόμαστε προς 
ουσιαστική ενίσχυση του πρασίνου με έναν νέο ισχυρό μητροπολιτικό 
πόλο όπου θα διασφαλίζεται τουλάχιστον κατά 50% δημόσιος 
κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με μήκος επί του παραλιακού μετώπου το 
λιγότερο 1 χλμ;  

 εάν στην τόσο επιβαρυμένη και χρόνιο υποδοχέα οχλουσών 
δραστηριοτήτων περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού, δεν θα πρέπει 
ανταποδοτικά να δοθούν οφέλη που αντιστοιχούν σε ουσιαστική 



αναβάθμιση του αστικού τοπίου και της ενίσχυσης της κοινωνικότητας, 
τα οποία τόσα χρόνια στερήθηκαν από τους κατοίκους της;  

 

Τέλος, δεν μπορεί παρά να μας προβληματίζει η ως σήμερα `απουσία` από την 
διαβούλευση των όμορων ΟΤΑ και της Περιφέρειας Κρήτης.  Είναι πλέον του 
σίγουρου ότι με την δημιουργία ενός νέου, πολύ μεγάλου σε μέγεθος, 
`οργανωμένου` υποδοχέα χρήσεων,  θα επηρεαστούν λειτουργούσες αλλά και 
προγραμματισμένες δραστηριότητες και δομές σε μια ευρύτερη περιφέρεια 
(πιθανά και σε επίπεδο Νομού).  

 

Οι παραπάνω προβληματισμοί αγνοήθηκαν και στο παρελθόν στο ελληνικό 
περιβάλλον από ανάλογες κατ’ επίφαση αναβαθμίσεις περιοχών (βλ. Ελληνικό), 
που η μόνη εξυγίανση που επιχείρησαν είναι η επενδυτική, μη λαμβάνοντας 
υπόψη το παρελθόν της περιοχής και το ρόλο της στο ευρύτερο πολεοδομικό 
συγκρότημα, τις ανάγκες που πιθανά μπορούν να καλύψουν αν αποδοθούν στην 
πόλη και στους κατοίκους της.  
 

Στο παραπάνω πλαίσιο ο Δήμος θα πρέπει να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την 
κοινοχρησία του χώρου και να αποτρέψει το ξεπούλημα του χώρου σε 
οποιαδήποτε κακόβουλα επιχειρηματικά συμφέροντα.  
 

Η δημιουργία ενός νέου πόλου υπερτοπικής εμβέλειας θεωρούμε ότι θα πρέπει 
να είναι προϊόν διευρυμένης διαβούλευσης με ικανούς χρόνους υπό συνθήκες 
πλήρους γνωστοποίησης σε κοινό και φορείς α) των ελλείψεων του ΠΣΗ και β) 
των αναγκών και των πιέσεων υφίσταται.  
 

Και οι ελλείψεις, οι ανάγκες και οι πιέσεις που ασκούνται στο ΠΣΗ είναι από χρόνια 
γνωστές, διαπιστωμένες και καταγεγραμμένες.  

- Χαμηλή αναλογία πράσινων δημόσια προσβάσιμων χώρων ανά κάτοικο 
(μικρότερη των 1,93 τ. μ./ κάτοικο, χαμηλότερη αναλογία σε όλη την 
Ελλάδα όταν υπάρχουν εντός και εκτός ΕΕ πόλεις ανάλογου μεγέθους και 
χαρακτήρα με περισσότερα από 20 τ.μ./ κάτοικο), 

- Απουσία οικιστικών υποδοχέων για αποφυγή  άναρχης δόμησης,   
- Απουσία οργανωμένων υποδοχέων βιοτεχνικών και βιομηχανικών  

δραστηριοτήτων με έμφαση στον αγροτοδιατροφικό τομέα (με δεδομένο 
ότι η ΒΙΠΕ Ηρακλείου θεωρείται πρακτικά κορεσμένη ήδη από το 2003),  

- Απουσία κέντρου/ κέντρων διαχείρισης/ αποθήκευσης και διανομής 
εμπορευμάτων περιφερειακά της πόλης για αποτροπή εισόδου μεγάλων 
οχημάτων τροφοδοσίας στην πόλη (city logistics, UCC κ.α.).  

- Διασπορά δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών 

 

Ο χώρος του Ν.Καζαντζάκης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη βαρύτητα ως 
η μόνη ευκαιρία μετεξέλιξης της ποιότητας ζωής στο Ηράκλειο. Δεν πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ως ένα «φιλέτο» που πρέπει να «δείξουμε» ότι αξιοποιούμε και να 
προσπαθήσουμε να «χωρέσουμε» όλες τις «εύηχες» δραστηριότητες. Πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι τα επόμενα χρόνια θα παρουσιαστούν νέες ανάγκες και δε θα 
υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος στο ΠΣΗ. 
Με βάση τα  παραπάνω θεωρούμε ότι ο τεχνικός κόσμος θα πρέπει σήμερα να 
αποδείξει έμπρακτα το ρόλο του ως συμβούλου της πολιτείας και να τοποθετηθεί 
πριν την προέγκριση του ΕΧΣ σχετικά με τις διαπιστωμένες ανάγκες του 



πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, να επεκτείνει τη διαβούλευση θέτοντας 
τις πραγματικές ανάγκες του ευρύτερου τόπου και τις δυνατότητες της περιοχής 
για ουσιαστική εξυγίανση και αναβάθμιση του χώρου της Ν. Αλικαρνασσού.  
Ο τεχνικός κόσμος θα πρέπει να δώσει την ώθηση για μία ορθολογική διαβούλευση 
που θα «πατά» πάνω σε πολεοδομική – τεχνική γνώση και πολιτική απόφαση 
σύμφωνα με τις ουσιαστικές ανάγκες.  
 

Καλούμε λοιπόν την Δ.Ε του ΤΕΕ-ΤΑΚ, τώρα που είναι ακόμη σχετικά νωρίς, να 
αναλάβει πρωτοβουλία, όχι μόνο συμμετέχοντας με προτάσεις στην σημερινή 
διαδικασία, αλλά πρωτοστατώντας  στην διεύρυνσή της, με την ενεργοποίηση και 
άλλων φορέων και επιμελητηρίων, έτσι ώστε νε πετύχουμε ως τοπική κοινωνία 
μία ουσιαστική και ευρεία διαβούλευση. 
 

 

 

 

 

         ο πρόεδρος                               
 

 

 

      Σχινάς Ιωάννης                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Εισήγηση και Σχέδιο Απόφασης ΑΜΑΚ 

για τις αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με την έκδοση μελετητικών πτυχίων - 
Προβλήματα – Προτάσεις.  

 

Κατά τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας…… 

 

Τον Ιούλιο του 2019 εκδόθηκε το υπ’ αριθμό 71/03-07-2019 Προεδρικό Διάταγμα το 

οποίο εισήγαγε τα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) αλλάζοντας 

τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις για την παραγωγή κυρίως των δημοσίων έργων 

και μελετών.  Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το εν λόγω ΠΔ εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 

2019, δηλαδή μόλις τέσσερις μέρες πριν τις πρόωρες εθνικές εκλογές που 

πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου 2019. 

Για τις αλλαγές που επιφέρει το εν λόγω ΠΔ σχετικά με την έκδοση των μελετητικών 

πτυχίων κάνουμε αναλυτική αναφορά στο Δελτίο τύπου που εκδώσαμε: 
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2268-anakoinosi-amak-gia-tis-allages-sti-nomothesia-sxetika-me-tin-

ekdosi-meletitikon-ptyxion 

Παρακάτω αναφέρουμε μόνο τα συμπεράσματα που προκύπτουν: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συμπεράσματα από το ΠΔ 71/2019 είναι τα εξής: 

1. Δημιουργείται περισσότερη γραφειοκρατία στον κλάδο των μελετητών με την 

εισαγωγή 3 μητρώων αντί για το 1 που υπάρχει σήμερα. 

2. Οι μελετητές αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται μέχρι σήμερα 

και οι κατασκευαστές (μητρώο Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Ε.Π.). 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2268-anakoinosi-amak-gia-tis-allages-sti-nomothesia-sxetika-me-tin-ekdosi-meletitikon-ptyxion
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2268-anakoinosi-amak-gia-tis-allages-sti-nomothesia-sxetika-me-tin-ekdosi-meletitikon-ptyxion


3. Πλέον οι μελετητές με πτυχίο 3ης τάξης (σημερινό Γ) αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο όπως οι εταιρείες. 

4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πλέον αποκτούν εμπειρία βάση της οποίας θα μπορούν να 

επιβλέπουν την εκπόνηση των μελετών. Επισημαίνεται ότι για την επίβλεψη μιας 

μελέτης ο δημόσιος υπάλληλος που την εκτελεί θα πρέπει έχει πτυχίο στο Μ.Ε.Μ. 

βαθμίδας τουλάχιστον ίσης με την μεγαλύτερη βαθμίδα που απαιτείται στην 

κατηγορία της μελέτης. 

5. Τα όρια για την κατάταξη των μελετητών στις βαθμίδες του Μ.Ε.Μ. είναι επί της 

ουσίας αυξημένα σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα. Ο λόγος είναι ότι αντί για τις 

προεκτιμώμενες αμοιβές πλέον χρησιμοποιούνται οι συμβατικές, οι οποίες έχουν 

προκύψει κατόπιν των μεγάλων εκπτώσεων που παρατηρούνται στις διακηρύξεις 

δημοσίων μελετών. 

6. Η αύξηση των ορίων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι πλέον δεν 

μετράει όλη εμπειρία αλλά μόνο αυτή που αποκτάται τα τελευταία χρόνια (3, 8 ή 12). 

7. Πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο ένας νέος μηχανικός να πάρει μελετητικό πτυχίο 

μόνος του, αφού απαιτείται εμπειρία ακόμα και για το πτυχίο Α βαθμίδας. Ο μόνος 

τρόπος είναι να εγγραφεί στην εισαγωγική βαθμίδα 0, μετά να εγγραφεί στο μητρώο 

μελετητών ιδιωτικών έργων και από τα ιδιωτικά έργα που θα εκπονήσει να πάρει την 

απαραίτητη εμπειρία για την προαγωγή του πτυχίου του. 

8. Τα έτη εμπειρίας ξεκινούν από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και 

όχι από τη λήψη πτυχίου. Αυτό καταργεί τις υφιστάμενες στρεβλώσεις όπου οι 

απόφοιτοι των πανεπιστημίων εξωτερικού που παίρνουν Bachelor πτυχίο τους στα 3 

έτη έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους απόφοιτους των ελληνικών 

πολυτεχνείων που παίρνουν το πτυχίο τους στα 5 έτη. 

9. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν τα χρόνια εμπειρίας που απαιτούνται από αυτά που 

ισχύουν σήμερα με την προϋπόθεση όμως ο νέος μηχανικός να είναι επαρκώς 

ενημερωμένος και να προβεί στις προαγωγές στο προβλεπόμενο χρόνο. Στην πράξη 

όμως η διαδικασία της υποχρεωτικής παραμονής ορισμένου χρόνου σε κάθε βαθμίδα 

έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις προαγωγές των μηχανικών. 

10. Δεν δίνεται η δυνατότητα απευθείας εγγραφή σε ανώτερη βαθμίδα, οπότε αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις προαγωγές των μηχανικών. 

11. Δεν προβλέπεται αναθεώρηση των παλαιοτέρων αμοιβών ανάλογα με το λόγο του 

συντελεστή τιμών καταναλωτή που ίσχυε κατά την ημερομηνία υπολογισμού της 

προεκτιμόμενης αμοιβής και της ημερομηνίας της αίτησης του ενδιαφερομένου. 

12. Στις μεταβατικές διατάξεις υπάρχει ένα κενό το οποίο αφορά τους νέους μηχανικούς. 

Όσοι νέοι μηχανικοί δεν θα έχουν προλάβει να κλείσουν 4 χρόνια από το έτος λήψης 

πτυχίου μέχρι τις 31-12-2020 και άρα δεν θα μπορούν να εγγραφούν με βάση τις 



υφιστάμενες διατάξεις θα πρέπει να εγγραφούν μετά τις 01-01-2021 με βάση όμως τις 

νέες διατάξεις και να περάσουν από όλες τις βαθμίδες, χάνοντας έτσι αρκετό χρόνο. 

13. Δεν αναφέρεται πουθενά η διάρκεια ισχύος του μελετητικού πτυχίου (σε ότι αφορά το 

Μ.Ε.Μ.). Επίσης δεν αναφέρεται και διαδικασία ανανέωσης, οπότε εικάζεται ότι είναι 

αόριστη. 

14. Ο μελετητής πλέον μπορεί να εγγραφεί σε όσες κατηγορίες του επιτρέπουν τα 

επαγγελματικά του δικαιώματα. Εκ πρώτης όψεως αυτό ακούγεται καλό, αλλά 

πρακτικά αυτό ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες και όχι τους μικρούς και μεσαίους 

μελετητές που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια γιατί  , αφενός μεν μειώνεται ο 

αριθμός των μελετητών και οι μελέτες συγκεντρώνονται σε λίγους και  αφετέρου , 

ακόμα και αν αυξηθούν οι κατηγορίες , πρακτικά είναι αδύνατον να μπορέσει να το 

αξιοποιήσει ένας μικρός και μεσαίος μελετητής γιατί θα μπορεί να αναβαθμίσει το 

πτυχίο του μόνο στις κατηγορίες μελετών με τις οποίες ασχολείται το τελευταίο 

χρονικό διάστημα.  

15. Η προαγωγή και η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών ενώ μέχρι σήμερα γινόταν με απόφαση του γενικού γραμματέα της 

Γ.Γ.Δ.Ε. για τις εταιρείες 4ης και 5ης τάξης και του αρμόδιου διευθυντή της Γ.Γ.Δ.Ε. για 

τις υπόλοιπες. 

16. Η υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας για την εκπόνηση 

των μελετών ακόμα και για την Β τάξη οδηγεί σε ένα επιπλέον κόστος μεγαλύτερο 

των 1.000€ ανά έτος, το οποίο είναι αρκετά βαρύ για ένα ελεύθερο επαγγελματία. 

17. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 

και τα ασφαλιστήρια στην επιτροπή ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. πριν αυτά λήξουν. Σε περίπτωση 

παράληψης τους, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να προβεί αυτεπάγγελτα σε 

υποβάθμιση της τάξης της επιχείρησης αφού δεν θα πληροί τα προβλεπόμενα 

κριτήρια. 

18. Η υποχρέωση απόκτησης ασφαλιστηρίου για την εκπόνηση των μελετών ακόμα και 

για την Γ τάξη οδηγεί σε ένα επιπλέον κόστος μεγαλύτερο των 500€ ανά έτος, το 

οποίο είναι αρκετά βαρύ για ένα ελεύθερο επαγγελματία. 

19. Η απαίτηση της Γ τάξης για μέσο κύκλο εργασιών σε βάθος τριετίας ύψους 50.000€ 

σε μελέτες αποκλείει τα μικρά γραφεία μελετών που αποτελούνται από τον μελετητή 

και ένα επιπλέον άτομο. Αυτό έχει ως συνέπεια να οδηγούνται οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες στη δημιουργία εταιρειών. Γενικά πάντως τα όρια του μέσου κύκλου 

εργασιών κρίνονται ως πολύ μεγάλα (200.000€ για την 4η τάξη και 400.000€ για την 

5η τάξη), ακόμα και για τις εταιρείες. 

20. Υπερβολικά κρίνονται και τα χρηματοοικονομικά κριτήρια για το ύψος των μετρητών 

και των καταθέσεων που απαιτούνται για τις εταιρείες 4ης και 5ης τάξης. 



21. Η όλη διαδικασία, όπως προβλέπεται, είναι δυναμική, το οποίο σημαίνει ότι αν κάποια 

επιχείρηση απέχει για κάποια καιρό, τότε αυτόματα υποβαθμίζεται το πτυχίο της. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εταιρείες που έχουν όλα τα πτυχία, να 

λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και μετά να δίνουν τη μελέτη υπεργολαβία σε 

άλλες επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει και σήμερα. 

22. Η διάρκεια ισχύς των μελετητικών πτυχίων των επιχειρήσεων είναι αρκετά μικρότερη 

σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα (για τα φυσικά πρόσωπα είναι σήμερα 10 

χρόνια, ενώ θα γίνει 5 για την 1η και 2η τάξη και 3 έτη για τις υπόλοιπες). 

23. Ο φόρτος εργασίας που επωμίζεται η επιτροπή ΜΗ.Μ.Ε.Δ. κρίνεται ως πολύ 

μεγάλος, αφού έχει να διαχειριστεί πλέον και την ανανέωση των πτυχίων, η οποία επί 

της ουσίας έχει τον ίδιο φόρτο εργασίας και βαρύτητα με την προαγωγή. Επίσης η 

διάρκεια της επιτροπής είναι μόλις 2 χρόνια ενώ μπορεί η διάρκεια της να ανανεωθεί 

μόλις 1 φορά (ίδια διάρκεια με σήμερα, αλλά σήμερα η επιτροπή μπορεί να 

ανανεωθεί περισσότερες φορές, αντί για μόλις 1 που προβλέπει το ΠΔ 71/2019). 

Αυτό θα οδηγήσει στα φαινόμενα που είχαμε παλιότερα (περί το 2008) όπου είχε 

καθυστερήσει να γίνει ο ορισμός της επιτροπής με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί για 

4 μήνες και  να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις προαγωγές και τις ανανεώσεις των 

πτυχίων. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η επιτροπή δεν ασχολείται με τις ανανεώσεις , οι 

οποίες γίνονται από τη διευθύντρια του μητρώου. Στην αύξηση του φόρτου συντελεί 

και η μείωση της διάρκειας των πτυχίων. Στο σημείο αυτό ξανα-τονίζεται το γεγονός 

ότι η επιτροπή ΜΗ.Μ.Ε.Δ. έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα ενώ την τελική απόφαση την 

λαμβάνει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. 

24. Τα όρια των τάξεων των πτυχίων δεν έχουν λάβει υπόψη τις διαφορές στις αμοιβές 

ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες μελετών. Αυτό είναι σε αναντιστοιχία με την 

απαιτούμενη εμπειρία για την κατάταξη τόσο του μελετητή–φυσικό πρόσωπο στο 

Μ.Ε.Μ. όσο και του μελετητή-εταιρεία στο ΜΗ.ΜΕ.Δ.Ε. όπου θεσπίζονται διαφορετικά 

κριτήρια ανάλογα με την κατηγορία των μελετών. Επίσης τα ενιαία όρια δημιουργούν 

στρεβλώσεις αναφορικά με το μέγεθος της μελέτης που δύνανται να εκπονήσει ο 

μελετητής. Για παράδειγμα ένας μελετητής στην κατηγορία 8 (Στατικές μελέτες) 1ης 

τάξης θα δύναται να εκπονήσει μελέτες έως 50.000€, ενώ μέχρι σήμερα μπορεί έως 

~14.000€, το οποίο κρίνεται υπερβολικό. Ενώ ένας μελετητής στην κατηγορία 21 

(γεωτεχνικές μελέτες) 1ης τάξης θα δύναται να εκπονήσει μελέτες έως 50.000€, ενώ 

μέχρι σήμερα μπορεί έως ~48.000€, το οποίο κρίνεται λογικό. 

25. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο θέμα του λογισμικού, το οποίο είναι πλέον 

προ-απαιτούμενο για τη λήψη και διατήρηση του πτυχίου. 

 



Είναι φανερό από τα παραπάνω συμπεράσματα ότι οι αλλαγές στην έκδοση των 

μελετητικών πτυχίων είναι σημαντικές και αλλάζουν τους όρους άσκησης του 

επαγγέλματος του μηχανικού, ενώ πλήττουν καίρια τους μικρούς και μεσαίους μελετητές 

που κυρίως δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και την Κρήτη. Επίσης δεν έχουν 

προβλεφθεί εφαρμόσιμες μεταβατικές διατάξεις και δεν υπάρχει χρόνος προετοιμασίας 

των εμπλεκομένων (υπηρεσίες – μελετητές – εργολήπτες κλπ) έως τέλος του έτους. Για 

το λόγο αυτό προτείνουμε: 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Αναβολή εφαρμογής του ΠΔ 71/2019 για τουλάχιστον 1 έτος. 

2. Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ σύμφωνα με τα παραπάνω 

συμπεράσματα και σε συνεννόηση με ΤΕΕ, Συλλόγους μηχανικών κλπ. 

3. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά βασικά στοιχεία που προτείνουμε: 

 Απλοποίηση των διαδικασιών με ένα μητρώο για τους μελετητές – 

διαφορετικό από τους εργολήπτες / κατασκευαστές. 

 Η απόκτηση εμπειρίας από τα ιδιωτικά έργα να προσμετράται στο  

μητρώο για τα δημόσια έργα. 

 Οι μελετητές  - φυσικά πρόσωπα των κατηγοριών Α,Β και Γ να μην 

αντιμετωπίζονται όπως οι εταιρίες, να μην απαιτούνται πιστοποιήσεις, 

χρηματοοικονομικά κριτήρια και υποχρεωτική ασφάλιση. Τα 

χρηματοοικονομικά κριτήρια να είναι λιγότερο αυστηρά και να αφορούν 

μόνο τις εταιρείες με πτυχίο Δ τάξης και πάνω. Για παράδειγμα να 

μειωθούν οι κύκλοι εργασιών των Δ & Ε τάξεων σε 120.000€ & 

240.000€. Επίσης να καταργηθεί η απαίτηση καταθέσεων. 

 Η εμπειρία για την αναβάθμιση ενός πτυχίου να μην περιορίζεται σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να γίνεται με βάση τις 

προεκτιμώμενες αμοιβές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη  τυχόν έκπτωση. 

 Να παραμείνει ο περιορισμός στον αριθμό επιλογής κατηγοριών που 

υπάρχει (2) ή εναλλακτικά να θεσπιστεί ανώτατος αριθμός οι τρεις 

κατηγορίες μελετών ανά μελετητή. 



 Να υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης των αμοιβών των μελετών 

κατά την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα να αναθεωρούνται οι 

αμοιβές των μελετών σύμφωνα με το λόγο του δείκτη τκ,συμ/τκ,ΣΗΜ όπου 

το τκ,συμ είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή με τον οποίο υπολογίστηκαν 

οι αμοιβές της σύμβασης και τκ,ΣΗΜ είναι ο δείκτης τιμών που ισχύει 

σήμερα. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής απευθείας σε ανώτερη τάξη.  

 Η διάρκεια του μελετητικού πτυχίου να είναι 10ετής, οι ανανεώσεις 

αυτόματες και η διάρκεια της επιτροπής Μ.Η.Μ.Ε.Δ. τριετής και  με 

δικαίωμα ανανέωσης άλλες 2 φορές. Επίσης προτείνεται και η 

δημιουργία και 2ης επιτροπής Μ.Η.Μ.Ε.Δ. Οι δύο επιτροπές θα έχουν 

αλληλεπικαλυπτόμενη διάρκεια έτσι ώστε να μην δύναται να υπάρξει 

καμία στιγμή χωρίς ισχύουσα επιτροπή. 

 Διαφοροποίηση των ορίων των τάξεων των πτυχίων ανάλογα με το 

είδος της μελέτης, όπως ίσχυε πριν το ΠΔ. 

 Να μην απαιτείται απόφαση Υπουργού Υποδομών για εγγραφή και 

προαγωγή στα μητρώα όπως ίσχυε πριν το ΠΔ. 

 Να υπάρχει ενιαία διάρκεια ισχύς των πτυχίων. 

 Να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με το λογισμικό. Θα πρέπει να 

εκδοθεί σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος. 

 Να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις ώστε: 

o να μην εγκλωβιστούν οι νέοι μηχανικοί που δεν έχουν κλείσει 

τετραετία από το πτυχίο τους ή την άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 

o να διατηρήσουν όλοι οι μελετητές τα πτυχία και τις τάξεις που 

διαθέτουν με δικαίωμα ανανέωσης χωρίς επανάκριση. 

 

Προτείνουμε να σταλεί επιστολή με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας:  

α. στον Υπουργό Υποδομών  
β. στο ΤΕΕ , υπόψη του Προέδρου, της ΔΕ αλλά και της Αντιπροσωπείας.  
γ. στους Πανελλήνιους Συλλόγους Μηχανικών.   



δ. στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μελετητών.  
ε. στο Περιφερειακά Τμήματα.  
στ. στους συλλόγους των μηχανικών στην Κρήτη. 
 



 

Εισήγηση OpenTEE για το 5ο
 θέμα της Αντιπροσωπείας στις 30-11-2020    

Εισήγηση και σχέδιο απόφασης για τις αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με την έκδοση 
μελετητικών πτυχίων –προβλήματα – προτάσεις. 

Στις 3-7-2019 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το ΠΔ 71/2019. Το ΠΔ ήρθε 
σε εφαρμογή και εξειδίκευση των προβλεπόμενων στους Ν4412/16 και 4472/17 διατάξεων 
που αναφέρονται στα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (όπως του Συμβούλου). Επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στο ως σήμερα καθεστώς που ίσχυε για τους μελετητές του 
δημοσίου, τους εργολήπτες , στους παρόχους υπηρεσιών συμβούλων στις υπηρεσίες αλλά 

και στους δημοσίους υπαλλήλους. Οι διατάξεις του τελούν σε αναστολή ως και τις 
31/12/20. 

Η εισήγηση της ΑΜΑΚ, όπως αυτή μας στάλθηκε από το προεδρείο της Αντιπροσωπείας,  
ασχολείται με τις δυστοκίες και τα προβλήματα που επιφέρει το παραπάνω διάταγμα μόνο 
στους μελετητές του δημοσίου αγνοώντας τις επιπτώσεις στους λοιπούς φορείς οι οποίοι 
σε πολλά σημεία είναι αλληλοεμπλεκόμενοι. Και μάλιστα βασίζεται σε κάποια 
`συμπεράσματα` (όπως τα παρουσιάζει στο εισαγωγικό κείμενο), πολλά εκ των οποίων 
κατά την γνώμη μας είναι εσφαλμένα (και θα τα αναδείξουμε  κατά την διάρκεια της 
συζήτησης στο σώμα),  ενώ  κάποια μπορούν να αποτελέσουν εισαγωγική βάση μιας 
παραγωγικής συζήτησης.  

Συνάδελφοι, η άποψη μας είναι απλή. Η απόφαση που θα παρθεί από το ανώτερο θεσμικό 
όργανο του ΤΕΕ/ΤΑΚ: 

Α)  δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τα θέματα μιας μερίδας των συναδέλφων, όταν το 
ΠΔ71, αφορά όλο το σύστημα οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών μελετών, συμβούλου και 
κατασκευής έργων δημόσιας και (προαιρετικά) της ιδιωτικής παραγωγής και του  ελέγχου 

τους.  

Β) δεν μπορεί να μην ζητήσει την γνώμη της αρμόδιας Μόνιμης Επιτροπής την οποία το ίδιο 
το όργανο συνέστησε για να τον βοηθά στο έργο του. Πόσο μάλλον όταν το κείμενο 
απόφασης που καλείται να εγκρίνει (αν υπερψηφίσει την πρόταση της ΑΜΑΚ), 

σχηματοποιεί κάποιες από τις προτάσεις του, βασιζόμενο σε συμπεράσματα, που κατά την 
γνώμη μας δεν είναι ορθά. 

Πρόσθετα αναφέρουμε ότι από τις 23-11-2020 δόθηκε σε διαβούλευση, προσχέδιο νόμου 
που τροποποιεί τον Ν.4412/2016. Προφανώς λοιπόν κρίνουμε ότι εκτός των 
προαναφερθέντων λόγων είναι σημαντικό να δούμε το όλο θέμα υπό το πρίσμα των νέων 
δεδομένων που θα σχηματιστούν μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής  διαδικασίας.  

Σε ένα σημείο όμως της πρότασης της ΑΜΑΚ είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Είναι επιτακτική 
η ανάγκη νέας αναστολής της εφαρμογής του ΠΔ.  



Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε  

1.  Το σώμα να εξουσιοδοτήσει την Δ.Ε. να ζητήσει με επιστολή της στα αρμόδια 
Υπουργεία την αναστολή ισχύος του ΠΔ71/2019,  τουλάχιστον για έναν χρόνο 
ακόμη και σίγουρα για ένα εξάμηνο μετά την όποια ψήφιση τροποποιητικών 
διατάξεων του Ν.4412. Στο χρονικό διάστημα αυτό και για την αποφυγή 
παρεξηγήσεων και τριβών,  να καταστεί σαφές από την πολιτική ηγεσία ότι 
εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομικό καθεστώς.  Παρόμοια επιστολή να 
σταλεί στο ΤΕΕ  για τις δικές του ενέργειες. 

2. Η επεξεργασία των προβλεπόμενων στο ΠΔ71/2019, να γίνει από τη Μόνιμη 
Επιτροπή «Μελετών - Έργων Δημοσίου, Έργων Υποδομής και Δικτύων`» της οποίας 
και θα αποτελέσει το πρώτο θέμα που θα επεξεργαστεί. Προτείνουμε να δοθεί από 
την `Α`  σύσταση στην Μ.Ε. να `ασχοληθεί με το σύνολο των διατάξεών του` 
καθόσον κρίνουμε ότι όλες είναι αλληλένδετες. 

 

30/11/2020 

Για το #openTEE    Ανοικτό ΤΕΕ 

Γιώργος Ταβερναράκης. 

 



5
Ο
 ΘΕΜΑ 

AMAK 

Τροποποίηση της αρχικής της εισήγησης, όπως κατατέθηκε στο προεδρείο και 
παρουσιάστηκε στην Δευτερολογία τον εισηγητή  

 

Μετά από συζήτηση της Α του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην προσπάθεια σύνθεσης των απόψεων και 
λήψης απόφασης προς το συμφέρον των συναδέλφων, η αρχική πρόταση της ΑΜΑΚ 
απλοποιείται ως εξής: 

Τον Ιούλιο του 2019 εκδόθηκε το υπ’ αριθμό 71/03-07-2019 Προεδρικό Διάταγμα το οποίο 
εισήγαγε τα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) αλλάζοντας τους 
υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις για την παραγωγή κυρίως των δημοσίων έργων και 
μελετών. 

Είναι φανερό ότι οι αλλαγές στην έκδοση των μελετητικών πτυχίων είναι σημαντικές και 
αλλάζουν τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, ενώ πλήττουν καίρια τους 
μικρούς και μεσαίους μελετητές που κυρίως δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και 
φυσικά την Κρήτη.  

Επίσης δεν έχουν προβλεφθεί εφαρμόσιμες μεταβατικές διατάξεις και δεν υπάρχει χρόνος 
προετοιμασίας των εμπλεκομένων (υπηρεσίες – μελετητές – εργολήπτες κλπ) έως τέλος του 
έτους.  

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Αναβολή εφαρμογής του ΠΔ 71/2019 για τουλάχιστον 1 έτος. 

2. Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ μετά από διαβούλευση και σε συνεννόηση με 
το ΤΕΕ και τους  Συλλόγους μηχανικών. 

Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα με αναλυτικές σχετικές 
προτάσεις. 



5
Ο
 ΘΕΜΑ 

AMAK - #openTEE 

Μετά από πρόταση τροποποίησης της παράταξης «Ανοιχτό ΤΕΕ»  την οποία 

αποδέχθηκαν οι εισηγητές της παράταξης ΑΜΑΚ η τελική εισήγηση για το θέμα 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Τον Ιούλιο του 2019 εκδόθηκε το υπ’ αριθμό 71/03-07-2019 Προεδρικό Διάταγμα 

το οποίο εισήγαγε τα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(ΜΗ.Τ.Ε.) αλλάζοντας τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις για την 

παραγωγή κυρίως των δημοσίων έργων και μελετών. 

Είναι φανερό ότι οι αλλαγές στην έκδοση των μελετητικών πτυχίων, εργοληπτικών 

πτυχίων, η άσκηση της επίβλεψης από τους δημοσίους υπαλλήλους και 

συμβούλους, είναι σημαντικές και αλλάζουν τους όρους άσκησης του 

επαγγέλματος του μηχανικού, ενώ πλήττουν καίρια τους μικρούς και μεσαίους 

μελετητές που κυρίως δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και φυσικά την Κρήτη.  

Επίσης δεν έχουν προβλεφθεί εφαρμόσιμες μεταβατικές διατάξεις και δεν υπάρχει 

χρόνος προετοιμασίας των εμπλεκομένων (υπηρεσίες – μελετητές – εργολήπτες 

κλπ) έως τέλος του έτους.  

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Αναβολή εφαρμογής του ΠΔ 71/2019 για τουλάχιστον 1 έτος. 

2. Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ μετά από διαβούλευση και σε 

συνεννόηση με το ΤΕΕ και τους  Συλλόγους μηχανικών. 

Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα με αναλυτικές 

σχετικές .προτάσεις. 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Τηλ: 2810.342520/Fax:2810.281128 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με την έκδοση μελετητικών 
πτυχίων 

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Κρήτης, σε 
νόμιμη απαρτία κατά την  3η

 τακτική Συνεδρίασή της, στις 30 Νοεμβρίου 2020, αφού 
απασχολήθηκε και συζήτησε διεξοδικά και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
της, τις δύο εισηγήσεις του 5

ου 
 θέματος ημερήσια διάταξης «Αλλαγές στην 

νομοθεσία σχετικά με την έκδοση μελετητικών πτυχίων», ενέκρινε ομοφώνως   την 
τροποποιημένη εισήγηση της παράταξης ΑΜΑΚ όπως αυτή παρουσιάστηκε στην 
δευτερολογία του εισηγητή και τροποποιήθηκε μερικώς από τον εισηγητή της 
παράταξης #openTEE ο οποίος και απέσυρε την δική του εισήγηση. Με την 
ομόφωνη αποδοχή της μιας προσθήκης-τροπολογίας που κατατέθηκε, η 
Αντιπροσωπεία κατέληξε 

 

Α) στο ακόλουθο κείμενο απόφασης, το οποίο πρέπει να αποσταλεί στο ΤΕΕ, στα 
Περιφερειακά Τμήματά του, στο αρμόδιο υπουργείο, στους πανελλήνιους και 
τοπικούς συλλόγους μηχανικών και όπου αλλού κρίνει η Δ.Ε. του τμήματος: 

  

Τον Ιούλιο του 2019 εκδόθηκε το υπ’ αριθμό 71/03-07-2019 Προεδρικό Διάταγμα 
το οποίο εισήγαγε τα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(ΜΗ.Τ.Ε.) αλλάζοντας τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις για την 
παραγωγή κυρίως των δημοσίων έργων και μελετών. 
Είναι φανερό ότι οι αλλαγές στην έκδοση των μελετητικών πτυχίων, εργοληπτικών 
πτυχίων, η άσκηση της επίβλεψης από τους δημοσίους υπαλλήλους και 
συμβούλους, είναι σημαντικές και αλλάζουν τους όρους άσκησης του 
επαγγέλματος του μηχανικού, ενώ πλήττουν καίρια τους μικρούς και μεσαίους 
μελετητές που κυρίως δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και φυσικά την 
Κρήτη.  
Επίσης δεν έχουν προβλεφθεί εφαρμόσιμες μεταβατικές διατάξεις και δεν υπάρχει 
χρόνος προετοιμασίας των εμπλεκομένων (υπηρεσίες – μελετητές – εργολήπτες 
κλπ) έως τέλος του έτους.  
Για το λόγο αυτό, προτείνουμε: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Αναβολή εφαρμογής του ΠΔ 71/2019 για τουλάχιστον 1 έτος. 
2. Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ μετά από διαβούλευση και σε 

συνεννόηση με το ΤΕΕ και τους  Συλλόγους μηχανικών. 
Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα με αναλυτικές 
σχετικές .προτάσεις. 



 

Β) Η επεξεργασία των προβλεπόμενων διατάξεων στο ΠΔ71/2019, να γίνει από τη 
Μόνιμη Επιτροπή «Μελετών - Έργων Δημοσίου, Έργων Υποδομής και Δικτύων» 
του ΤΕΕ ΤΑΚ της οποίας και θα αποτελέσει το πρώτο θέμα που θα επεξεργαστεί.. 
 

 

 

 

 

                         

 

         ο πρόεδρος                              
 

 

 

      Σχινάς Ιωάννης                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τοποθέτηση ΑΜΑΚ στην 3η
 τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ στις  

30 Νοεμβρίου 2020  

Σε μια πρωτοφανή και δύσκολη συγκυρία σαν τη σημερινή, όπου η κοινωνία 
δοκιμάζεται  συνολικά από την επικίνδυνη υγειονομική κρίση (που προκαλεί η εξάπλωση 
του Covid-19) και της βαθιάς οικονομικής κρίσης (που προϋπήρχε και εντάθηκε) η 
κυβέρνηση πιστή στο νεοφιλελεύθερο αφήγημα αντιμετωπίζει την πανδημία με τρόπο 
μάλλον αναμενόμενο :  

Αναιμική "ενίσχυση" του ΕΣΥ ,αδυναμία / άρνηση ελέγχου των εστιών υπερμετάδοσης του 
ιού (ΜΜΜ, μεγάλοι χώροι εργασίας, τουρισμός κλπ), αποτυχία διαχείρισης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 

Παράλληλα προχωρά σε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Δημοσίου, ενισχύει απροκάλυπτα 
τον ιδιωτικό τομέα , με πρόσφατο παράδειγμα την ενίσχυση της Aegean , ενώ παράλληλα 
μηδενίζει την αξία της μικρής ιδιοκτησίας και παραδίδει όλη τη χώρα σε ιδιωτικά 
συμφέροντα (ενέργεια, μεγάλες τουριστικές επενδύσεις)   

Και προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω χρησιμοποιεί εργαλειακά τη συγκυρία για να 
αλλάξει το τοπίο στα εργασιακά δικαιώματα (8ώρο, υπερωρίες, συνδικαλιστική δράση) και 
για να περιστείλει δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.   

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, στο ΤΕΕ/ΤΑΚ:  

Λειτουργία Αντιπροσωπείας 

Ενημερωνόμαστε από τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας ότι έγινε ένας πρώτος 
προγραμματισμός για διεξαγωγή διαδικτυακής συνεδρίασης για την Δευτέρα  30/11. 

Ρωτάμε : «Γιατί δεν γίνεται ένας προγραμματισμός για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου ; Γενικά η 
Τετάρτη είναι η καθιερωμένη ημέρα της Α και , ίσως έχουμε διαφορετικά μέτρα 
απαγόρευσης από 1 του Δεκεμβρίου». 

Δεν παίρνουμε καμιά απάντηση. Λαμβάνουμε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση.  

Έτσι αντιλαμβάνεται ο πρόεδρος και το προεδρείο της Αντιπροσωπείας τη δημοκρατική 
λειτουργία των οργάνων.   



Λειτουργία Διοικούσας Επιτροπής  

Για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια που αναφέραμε και κατά τη 2η
 συνεδρίαση της ‘’Α’’ , 

αναφέρουμε χαρακτηριστικά:  

Για την παρουσίαση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το αεροδρόμιο Νίκος 
Καζαντζάκης: 

Είχαμε προτείνει : «να γίνει παρουσίαση στα μέλη της Αντιπροσωπείας, ιδιαίτερα μάλιστα 
που το θέμα είναι στην Η/Δ της επόμενης συνεδρίασης. Αν όμως έχετε αποφασίσει να γίνει 
μόνο στα μέλη της ΔΕ  ,θα θέλαμε να συμμετέχουν από την ΑΜΑΚ ακόμα 3 συνάδελφοι, 
μέλη της ''Α'' .». 

Λάβαμε την απάντηση: «Τελικά ώρα 16 00 με livetv για όλους.Link μόνο για Διοικούσα.». 
Εννοείται ότι τους προσκεκλημένους στη συζήτηση τους μάθαμε λίγο πριν τη συζήτηση.  

Συγκρότηση σε σώμα της Ν.Ε. Λασιθίου  

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στον Άγιο Νικόλαο η συγκρότηση σε σώμα της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου.  

Μετά από παρέμβαση μας, το κάλεσμα των εκλεγμένων μελών της Νομαρχιακής έγινε με 
ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής , όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο αλλά και οι 
στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατίας.   

Ενημερώνουμε ότι για τη θέση της προέδρου προτείναμε τη Μαρία Ρουκουνάκη , που 
έλαβε, όπως αναμενόταν τις δύο ψήφους των μελών της ΑΜΑΚ.  

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2269-sygkrotisi-se-soma-tis-n-e-lasithiou 

 

Συγκρότηση σε σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου Ανατολικής Κρήτης 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 02/11/2020 η Ορκωμοσία Εισηγητών & Μελών του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου καθώς και η πρώτη  Συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
των μελών του ΤΕΕ/ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα. 

Για ακόμα μια φορά οι παρατάξεις ΔΚΜ και #openTEE δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα 
αποτελέσματα των εκλογών. Αδιαφορώντας για την ψήφο των μηχανικών , αθροίζουν τα 
αποτελέσματα των παρατάξεών τους και συγκροτούν τα όργανα.  

Να θυμίσουμε τα αποτελέσματα των εκλογών: 

ΑΜΑΚ:        42,08 % 

#openTEE: 30,45% 

ΔΚΜ:           27,48% 

 



Εμείς προτείναμε για τη θέση του προέδρου τον Ηλία Λυγερό. Επίσης να ενημερώσουμε ότι 
δεν πρότειναν εκλεγμένο από την ΑΜΑΚ ούτε για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου.  

Τέλος κατά τη συνεδρίαση αποχαιρετήσαμε από τη θέση του Προέδρου του πειθαρχικού 
συμβουλίου Ανατολικής Κρήτης για δύο συνεχόμενες θητείες τον Αλέκο Κλάδο, 
εκλεγμένο μέλος με την ΑΜΑΚ , με μεγάλη αποδοχή από τους συναδέλφους μηχανικούς 
και με πολύ επιτυχημένη θητεία, με ήθος και αξιοπρέπεια.  
 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2278-i-amak-gia-ti-sygkrotisi-se-soma-tou-

peitharxikoy-symvouliou-anatolikis-kritis 

Στελέχωση Μόνιμων Επιτροπών 

Στελεχώθηκαν οι Μόνιμες Επιτροπές. Καταθέσαμε επιφυλάξεις σε σχέση με την επιλογή 
των τακτικών, αναπληρωματικών και πλεοναζόντων και προτείναμε να είναι όλοι ισότιμοι. 
Επίσης δεν συμφωνήσαμε να σταλούν ‘’αυστηρές συστάσεις’’ ως προς τη λειτουργία τους. 
Προτείναμε , να εφαρμοστεί, απλά, το θεσμικό πλαίσιο. 
 

Τα θέματα που θέσαμε στη Δ.Ε. ως ΑΜΑΚ :  

 

Σχέδιο επιστολής για ζητήματα που αντιμετωπίζουν μηχανικοί σε σχέση με τα Μητρώα 
συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2265-amak-thema-sti-de-gia-ta-mi-t-e 

Προβάδισμα ΠΕ , για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων ενόψει της 
συζήτησης στην Περιφέρεια Κρήτης για τον Εσωτερικό Οργανισμό Λειτουργίας. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2266-amak-eisigisi-sti-d-e-gia-provadisma-

mixanikon 

Προβλήματα στην πληρωμή του ειδικού προστίμου αυθαιρέτου.  

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2267-amak-eisigisi-sti-d-e-gia-provlimata-stin-

pliromi-tou-eidikoy-prostimou-afthairetou 

Αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με την έκδοση μελετητικών πτυχίων - Προβλήματα – 

Προτάσεις.  

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2279-amak-eisigisi-sti-de-allages-sti-

nomothesia-sxetika-me-tin-ekdosi-meletitikon-ptyxion-provlimata-protaseis 

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020»: Προβλήματα – προτάσεις – παρεμβάσεις. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2280-amak-thema-sti-de-programma-

eksoikonomo-aftonomo-2020-provlimata-protaseis-paremvaseis 

 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2278-i-amak-gia-ti-sygkrotisi-se-soma-tou-peitharxikoy-symvouliou-anatolikis-kritis
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2278-i-amak-gia-ti-sygkrotisi-se-soma-tou-peitharxikoy-symvouliou-anatolikis-kritis
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2265-amak-thema-sti-de-gia-ta-mi-t-e
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2266-amak-eisigisi-sti-d-e-gia-provadisma-mixanikon
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2266-amak-eisigisi-sti-d-e-gia-provadisma-mixanikon


Εκδώσαμε τα παρακάτω Δελτία Τύπου: 

ΑΜΑΚ: Το ΤΕΕ να ‘’κατεβάσει’’ το σύστημα των αυθαιρέτων 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2263-dt-amak-to-tee-na-katevasei-to-systima-

ton-afthaireton 

ΑΜΑΚ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2264-dt-amak-den-einai-athooi 

Ανακοίνωση ΑΜΑΚ για τις αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με την έκδοση μελετητικών 
πτυχίων. 

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2268-anakoinosi-amak-gia-tis-allages-sti-

nomothesia-sxetika-me-tin-ekdosi-meletitikon-ptyxion 

Συνυπογράψαμε τη διαμαρτυρία κατά της απόφασης της κυβέρνησης για την 
απαγόρευση του εορτασμού της 17ης Νοέμβρη και ζητούμε την απόσυρσή της.  

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2281-amak-synypografoume-ti-diamartyria-

kata-tis-apofasis-tis-kyvernisis-gia-tin-apagorefsi-tou-eortasmoy-tis-17is-noemvri-kai-

zitoyme-tin-aposyrsi-tis 

Τέλος θέτουμε συνεχώς θέματα καθημερινότητας μηχανικών όπως θέματα πληρωμής των 
μελών μας στις επιτροπές διαγωνισμών, τον εσωτερικό οργανισμό λειτουργίας της 
Περιφέρειας , θέματα λειτουργίας υπηρεσιών, θέματα κτηματολογίου και άλλα που 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις.  

https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2263-dt-amak-to-tee-na-katevasei-to-systima-ton-afthaireton
https://www.amak.gr/index.php/drasi-amak/2263-dt-amak-to-tee-na-katevasei-to-systima-ton-afthaireton
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