ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 6 η Στις 05 - 05 - 2008

∆. ΕΠ. Α. Ν. ΑΛ.
ΑΠ Ο Μ ΑΓ ΝΗ ΤΟ ΦΩ ΝΗ ΣΕΙ Σ ΠΡΑΚΤΙΚ Ω Ν
ΗΛΕΚΤΡΟ Ν Ι ΚΗ ΕΠ ΕΞΕΡΓΑΣΙ Α ΚΕΙ Μ ΕΝΩ Ν
ΖΕΦΥΡΕΙ ΑΣ 17 - Τ. Κ. 7 160 1
Ν. ΑΛΙ Κ ΑΡΝ ΑΣ ΣΟ Σ- ΗΡΑΚΛΕΙ Ο
ΤΗΛ. : 2 81 0- 244 72 5
FAX: 281 0- 24 756 8
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 5η
Της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος
Της 5 η ς Μαΐου 2008
Ηµέρα ∆ευτέρα και Ώρα 19:30

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

σε λ ίς 3/ 9 6 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ,
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ,
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΡΕΝΤΖΟΥ,
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ,
ΜΗΝΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ,
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ
ΠΟΒΑΣΚΗ,
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ, ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ,
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ,
ΜΑΙΡΗ
ΑΛΕΞΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΧΛΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ,
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΩΡΑΦΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ.

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ,
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ,
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.

Ανακοινώσεις Προεδρείου.
Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆.Ε..
Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..
Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος.
5. ∆ραστηριότητα Αντιπροσωπείας.
6. Προτάσεις τροποποιήσεως θεσµικού πλαισίου Τ.Ε.Ε..
7. Ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε. έργων ανάπτυξης.
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8. Εµπλουτισµός ιστοσελίδας τµήµατος.
9. Ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.
10. Ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε Χωροταξίας, Πολεοδοµίας,
Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.

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

σε λ ίς 5/ 9 6 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι
καλησπέρα,
Χριστός
Ανέστη, η ώρα είναι 19:55. Α ρχίζει η τακτική συνεδρίαση, είναι παρόντα
28 µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού
λειτουργίας της Αντιπροσωπείας περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε ., σε
συνδυασµό µε το άρθρο 7§9 του Ν.1486/1984 έχοµε απαρτία.
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι:
 Πρώτον, ανακοινώσεις Προεδρείου.
 ∆εύτερον, ενηµέρωση δραστηριότητας ∆.Ε ..
 Τρίτον, έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..
 Τέταρτον, προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων
σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Τ.Ε..
 Πέµπτον, δραστηριότητα Αντιπροσωπείας.
 Έ κτον, προτάσεις τροποποιήσεως θεσµικού πλαισίου Τ.Ε.Ε ..
 Έ βδοµον, ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε. Έ ργων Α νάπτυξης.
 Όγδοο, εµπλουτισµός ιστοσελίδας τµήµατος.
 Έ νατο, ολοκλήρωση του Βορείου Οδικού Ά ξονα Κρήτης.
 ∆έκατο, ενηµέρωση δραστηριότητας Μ.Ε. Χ ωροταξίας, Πολεοδοµίας,
Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κ ληρονοµιάς.
ΘΕ ΜΑΤΑ ΗΜΕ ΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσε ις Προε δρε ίου
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θέµα 1 ο , ανακοινώσεις Προεδρείου.
Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι κοινοποιήθηκε αρµοδίως το ψήφισµα
σχετικά µε την αποδοκιµασία πραγµατοποίησης της εκδήλωσης στο χώρο
του Ευρωκοινοβουλίου.
Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης της
12.03.2008 έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.
Στον Πρόεδρο και τα µέλη της Αντιπροσωπείας απευθύνεται το από
17.04.2008 έγγραφο του κ. Νικολάου Σκουτέλη το οποίο σας διαβάζω.
Προς τον Πρόεδρο και τα µέλη της περιφερειακής Αντιπροσωπείας
Τ.Ε .Ε ./Τ.Α.Κ ., Ηράκλειο 17.04.2008. Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα
να σας µεταφέρω την ικανοποίηση που ένοιωσα διαβάζοντας το
απόσπασµα από τα πρακτικά της συνεδρίασης σας 12.11.2007 σχετικά µε
την εκλογή µου ως µέλος ∆ΕΠΣ στο Πολυτεχνείο Κ ρήτης.
Με την ευκαιρία δηλώνω διαθέσιµος για περαιτέρω συνεργασία µε
τα όργανα του Τµήµατος και έτοιµος να προωθήσω τις θέσεις µας και
µέσω του Πολυτεχνείου.
Φιλικά, Νικόλαος Σκουτέλης.
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας προτείνει σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισµού λειτουργίας της Αντιπροσωπείας
περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε .Ε ., τη διακοπή της συνεδρίασης περί
την 23:00 η ώρα και τη συνέχιση της την 07.05.2008 ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19:30 στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας. Είναι προφανείς οι λόγοι
για τους οποίους απαιτείται η συνέχιση των εργασιών της συνεδρίασης.
Επισηµαίνουµε
ότι
και
οι
συνεδριάσεις
της
Κεντρικής
Αντιπροσωπείας είναι διήµερες.
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Αν εγκρίνει το Σώµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3§3 του
κανονισµού λειτουργίας, επειδή το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ
διακοπής και συνέχισης είναι µέχρι και τριών ηµερών, δεν απαιτείται
ειδοποίηση εφόσον στην απόφαση αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος της
συνέχισης. Ε γκρίνει το Σώµα ή όχι; Έ γινε αντιληπτό;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι δεν έγινε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Αν δεν τελειώσουµε
σήµερα, να σταµατήσουµε στις 11:00 η ώρα περίπου...

συνάδελφοι

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Α ν δεν τελειώσουµε σήµερα..., ναι
σήµερα, αν δεν τελειώσουµε σήµερα να έρθουµε την Τετάρτη, αλλά θέλει
απόφαση του Σώµατος για να έρθουµε την Τετάρτη. Α υτή την Τετάρτη
στις 7:30 η ώρα το βράδυ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Συνάδελφοι πρέπει να τελειώσει το
θεσµικό, το θεσµικό το είχα φέρει αν θυµάστε πέρυσι. Με το ένα, µε το
άλλο, θα ισχύουν οι παλιές µας προτάσεις, εσείς αποφασίζετε, δεν
θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα συνάδελφοι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πρόταση είναι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είναι πρόταση, από ‘κει και πέρα εγώ
δεν έχω καµία αντίρρηση, αλλά επειδή είναι δεδοµένο ότι σιγά – σιγά θα
αρχίσουν να αποχωρούν και αν τεθεί σε ψηφοφορία στο τέλος θα λυθεί η
συνεδρίαση ελλείψει απαρτίας, δεν θα έχοµε την απαιτούµενη απαρτία να
ψηφίσοµε. ∆εν θέλετε; ∆ιαφωνεί το Σώµα;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Το Σάββατο, γιατί την Τετάρτη
Περιβάλλοντος, εγώ τουλάχιστον δεν µπορώ.

έχουµε

Επιτροπή

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Αποκλείεται.
Λοιπόν το θεσµικό
πλαίσιο αυτό µας ενδιαφέρει, βασικά ενδιαφέρει το θεσµικό πλαίσιο.
Συνάδελφοι εµείς έχουµε προτείνει, ως τµήµα έχοµε την παλιά
πρόταση, θα παραµείνει η παλιά πρόταση και τελείωσε. Ή δη είµαστε
καθυστερηµένοι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Αυτή που στείλαµε πέρυσι, την
περασµένη τριετία.
Λοιπόν, όχι, το Σώµα διαφωνεί.
Όχι, διαφωνεί το Σώµα, θα
δούµε..., δεν θα έχουµε την απαιτούµενη απαρτία, θα το δεις. Λοιπόν
προχωρούµε...
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ορίστε;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ούτε τώρα την έχουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι την έχοµε, είναι 28 άτοµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, κοίταξε συνάδελφε υπάρχουν
διαδικασίες, όποιος θέλει τις εφαρµόζει και τελείωσε.
ΘΕΜΑ 2

ο

Ενηµ έ ρωση δραστηριότητας ∆ .Ε .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Προχωρούµε στο επόµενο θέµα το
οποίο είναι, ενηµέρωση δραστηριότητας ∆.Ε .. Πρόεδρε έχεις το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:
Λοιπόν καλησπέρα συνάδελφοι, χρόνια
πολλά στην Ε ιρήνη τη Β ρέντζου και όσοι έχουν Ειρήνες.
Θα είµαι πάρα πολύ γρήγορος γιατί έχουµε πραγµατικά σηµαντικά
θέµατα, τα οποία θα πρέπει να προλάβουµε να τα συζητήσουµε στη
σηµερινή µας συνεδρίαση.
Σε ότι αφορά το διάστηµα από 12/3 ο υ έως 02.05.2008, οι
πρωτοβουλίες τις οποίες πήρε η ∆.Ε ..
Για το Ε θνικό Χωροταξικό, µετά από τις θέσεις που είχαµε πάρει
από κοινού µε το Τεχνικό Ε πιµελητήριο ∆υτικής Κρήτης, κάναµε γράµµα
στον Υπουργό τον κ. Σουφλιά και του ζητήσαµε συνάντηση µαζί µε τους
Βουλευτές και το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης για να του
εκθέσουµε τις σοβαρές ενστάσεις και παρατηρήσεις µας. Ζητήσαµε και
από τους Βουλευτές να παρέµβουνε ώστε να πραγµατοποιηθεί αυτή η
συνάντηση.
∆υστυχώς µέχρι και αυτή τη στιγµή που µιλάµε και παρ’ ότι
υπάρχουν φήµες ότι ο Υπουργός θα έρθει στο προσεχές διάστηµα στην
Κρήτη, δεν έχουµε πάρει καµία απάντηση, αλλά ελπίζω ότι µέχρι τέλους,
µέχρι την τελευταία στιγµή ίσως θα µας δοθεί η ευκαιρία να εκθέσουµε
και εµείς τις απόψεις µας σαν ανατολική Κ ρήτη για τις πολύ µεγάλες
διαφοροποιήσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις που έχουµε επί του Εθνικού
Χωροταξικού.
Σε ότι αφορά αυτές τις παρατηρήσεις ακριβώς, έγινε τη Μεγάλη
Τετάρτη συνάντηση µε όλους τους Βουλευτές του Ηρακλείου, δυστυχώς
του Λασιθίου δεν µπόρεσαν να έρθουν, ήταν παρόντες όλοι οι Β ουλευτές
του Ηρακλείου όπου τους παρουσιάσαµε αναλυτικότατα τις απόψεις µας.
Μάλιστα συµφώνησαν ότι επί αυτών των προτάσεων και απόψεων και
αυτοί µε τη στάση και τη θέση τους, θα προσπαθήσουν να διαµορφώσουν
όσο το δυνατόν καλύτερα το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο.
Το άλλο µεγάλο θέµα, το θέµα του οργανογράµµατος της
Νοµαρχιακής Α υτοδιοίκησης Ηρακλείου. Κ άναµε γράµµα µαζί µε τα άλλα
δύο Επιµελητήρια το Οικονοµικό και το Εµπορικό όπου ζητούσαµε την
αναβολή της συζήτησης από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ενός τόσο
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σηµαντικού θέµατος και όταν µάλιστα έφερνε µε την απόφαση της για τον
ορισµό και την πλήρωση θέσεων σε θέσεις ∆ιευθυντή και προϊσταµένου
πλέον και απόφοιτους τεχνολογικών σχολών, ακόµα και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
∆εν έγινε δεκτό αυτό το αίτηµα µας, κάναµε παράσταση µαζί µε
τους Προέδρους των κλαδικών συλλόγων της Ε Μ∆Υ∆ΑΣ, των ελευθέρων
επαγγελµατιών, πολλά µέλη της ∆.Ε ., του Συλλόγου των Αρχιτεκτόνων η
Πρόεδρος ήταν εκεί.
Ήταν µια έτσι δύσκολη θα τη χαρακτήριζα...,
δύσκολο Νοµαρχιακό Συµβούλιο, δεν αντιµετωπίστηκαν τα ζητήµατα που
βάλαµε µε την πρέπουσα σοβαρότητα, πάρθηκε η απόφαση και σήµερα
έχουµε µία απόφαση την οποία εµείς θεωρούµε και διάτρητη νοµικά,
παράτυπη νοµικά, αλλά και επί της ουσίας ότι βάζει ένα λιθαράκι σ’ αυτό
που λέµε συνεχή κατήφορο και υποβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης.
Αποφασίσαµε µετά σαν ∆.Ε . εµείς και το Οικονοµικό..., και το
Γεωτεχνικό µάλλον Επιµελητήριο και προσφύγαµε στην Επιτροπή του
Άρθρου 18 στην Περιφέρεια Κ ρήτης, όπου ζητάµε ουσιαστικά από την
Περιφέρεια – που είναι το επόµενο στάδιο ελέγχου – να ζητήσει
αναποµπή του θέµατος, ακύρωση αυτής της απόφασης, αναποµπή του
θέµατος στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο να
ξανασυζητήσει.
Σας ενηµερώνω ότι έχω ζητήσει και από το Γενικό Γραµµατέα να
µας δει και να του εκθέσω τις θέσεις µας, αλλά να του παρουσιάσω και
κάποια στοιχεία τα οποία µου έδωσε η Β άννα µε την Ειρήνη για τα
Νοµαρχιακά Συµβούλια τα οποία υποτίθεται ότι είναι 17 στον αριθµό και
όπου µετά το 2004 έχουνε πάρει παρόµοιες αποφάσεις, που δεν είναι
καθόλου έτσι. Είναι κάποια Νοµαρχιακά Συµβούλια που έχουν πάρει
παρόµοια απόφαση, δεν είναι όµως ούτε 17, και ούτε πλέον µόνο αυτά τα
συγκεκριµένα έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις, υπάρχουν και άλλα
Νοµαρχιακά Συµβούλια µετά το 2004 όπου έχουν πάρει απόφαση ότι
ελλείψει και µόνο ελλείψει ΠΕ µπορεί να πληρωθεί θέση ∆ιευθυντή από
ΤΕ .
Αυτό ήταν το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα το οποίο απασχόλησε το
Τεχνικό Ε πιµελητήριο και τη ∆.Ε.. Να πω εδώ ότι βέβαια το θέµα δεν θα
µείνει εδώ, το θέµα θα έχει συνέχεια, θα το συζητήσουµε στη ∆.Ε .. Εάν ο
Περιφερειάρχης..., η επιτροπή για να µη λέµε ο Περιφερειάρχης για την
ακρίβεια δεν δώσουν απάντηση και κάνουν σιωπηρή αποδοχή αυτής της
απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, νοµίζω ότι το θέµα θα πρέπει
να το προχωρήσουµε και άλλο, και να το δηµοσιοποιήσουµε και να
προβούµε στις ενέργειες εκείνες, σε παραπάνω στάδια, για την ακύρωση
αυτής της απόφασης, η οποία πραγµατικά αδικεί όχι µόνο τους
µηχανικούς
και
όλους
τους
ΠΕ,
αποφοίτους
Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης, αλλά αδικεί κυρίως µια σύγχρονη ισχυρή δηµόσια διοίκηση
όπως τη λέµε και όπως τη θέλουµε.
Λοιπόν, επίσης είχαµε µια εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
επικαιροποίηση κτηµατολογίων και κτηµατολογικών πινάκων της εταιρείας
αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστηµίου Κ ρήτης, και
µε παρέµβαση µας στην εταιρεία, ζητώντας της την επανάληψη της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3316/2005 καταφέραµε έτσι να µπλοκάρουµε το θέµα.
Ζήτησε ο
Αντιπρύτανης να του εξηγήσουµε γιατί, και Πρόεδρος της εταιρείας, του
εξηγήσαµε ότι πλέον έχει γίνει µόνιµο φαινόµενο από τα Πανεπιστηµιακά
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Ιδρύµατα κυρίως, η ανάθεση µελετών. Μιλάω για την ανάθεση µελετών
στο Πανεπιστήµιο Ζαχαρία, µιλάω γι’ αυτή την ανάθεση ζήτησε το
Πανεπιστήµιο, η εταιρεία του Πανεπιστηµίου που µας είχε φέρει ένα
αίτηµα..., µάλλον είχε δηµοσιοποιήσει ένα αίτηµα να βρει τοπογράφους
µηχανικούς και να κάνει ανάθεση µελετών έξω από τον 3316, πρέπει να
ήσουνα Β άννα και εσύ στη συζήτηση.
Είναι ένα φαινόµενο το οποίο είναι η τρίτη φορά το οποίο
απασχολεί τη ∆.Ε ., µετά και από τον ΟΛΗ, όπου και ο ΟΛΗ έχει
επανέλθει.
Θέλει και αυτός να έρθει µε το Μουτζούρη και να µας
εξηγήσουν γιατί αυτό το οποίο εµείς λέµε λέει µελέτες δεν είναι µελέτες,
είναι ερευνητικά project και τα οποία θα πρέπει να τα υλοποιήσουν µε τη
συνδροµή ενός ερευνητικού ιδρύµατος, όπως είναι το Ε.Μ.Π..
Νοµίζω ότι παρ’ όλο που θεωρούσαµε ότι απλά η κατάθεση µιας
άποψης εγγράφως ότι δεν έχει αποτέλεσµα, αποδείχτηκε ότι και στις δύο
περιπτώσεις είχε και παραείχε αποτέλεσµα και νοµίζω ότι σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να προασπίζουµε τα συµφέροντα των συναδέλφων
µας µελετητών, αλλά και να προασπίζουµε τον τύπο και την ουσία του Ν.
3316.
Λοιπόν είχαµε επίσης διάφορα δηµοσιεύµατα µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα της γης.
Έχουµε µια κατ’ αρχήν θετική απόφαση για τη συµµετοχή του
τµήµατος σε δύο ευρωπαϊκά προγράµµατα στο Euro-code που έχει να
κάνει µε τη διαχείριση ακτών, και µια κατ’ αρχήν θετική απόφαση για τη
συµµετοχή του τµήµατος σε ένα πρόγραµµα του MED της δράσης ΜΟΤΟ
για την αειφόρο αστική κινητικότητα.
Επίσης είχαµε σειρά εκδηλώσεων, που νοµίζω έχουµε ξαναπεί, για
θέµατα περιβάλλοντος και να τις πω για µια ακόµα φορά. Είναι τα
διαλογικά µαθήµατα µε θέµα περιβάλλον και πολιτισµός, από κοινού µε
την επιτροπή περιβάλλοντος του ∆ήµου Ηρακλείου και την ελληνική
εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς, πολύ σηµαντικές
εκδηλώσεις.
Είχαµε συµµετοχή του τµήµατος στον κύκλο ανοιχτών συζητήσεων
µε αφορµή το διεθνές έτος πλανήτη γη, από κοινού µε το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας, το ∆ήµο Ηρακλείου, το ΓΕΩΤΕ Ε και το φυσικό πάρκο
Ψηλορείτη.
Είχαµε τη διοργάνωση εσπερίδας µε θέµα «Υδάτινοι πόροι και
υγρότοποι στη νησιωτική Ε λλάδα αντιλήψεις και πολιτική για το νερό και
το περιβάλλον», από κοινού ξανά µε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το
ΓΕΩΤΕΕ .
Επίσης είχαµε τη συµµετοχή της ∆.Ε. στην κοινή σύσκεψη των ∆.Ε.
του Τ.Ε .Ε. όπου συµµετείχαµε και οι 17 ∆.Ε . και η κεντρική ∆ιοικούσα, µε
κύριο θέµα το ασφαλιστικό, όπου για µια ακόµα φορά συνάδελφοι
καταλάβαµε πόσο µόνοι..., αισθάνθηκα εγώ προσωπικά σαν τµήµα, πόσο
µόνοι ήµασταν σ’ αυτό τον αγώνα τουλάχιστον σε επίπεδο αντίληψης για
το πώς πρέπει να δράσουµε και σε σχέση µε το τι κάναµε, αλλά και το τι
θα πρέπει να γίνει από τώρα και στο εξής.
Η αντίληψη η οποία υπάρχει στα περισσότερα ίσως περιφερειακά
τµήµατα ή στα µέλη των διοικήσεων των περιφερειακών τµηµάτων για να
είµαστε ακριβείς, είναι τελείως διαφορετική από τη δικιά µας αντίληψη
που ήθελε το θέµα να είναι ανοιχτό, να παραµείνει ανοιχτό. Ε ίπα την
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άποψη η οποία έχει ακουστεί κατά κόρον στις συζητήσεις µεταξύ της ∆.Ε.
και των Προέδρων των κλαδικών συλλόγων ότι άλλη αντιµετώπιση
περιµέναµε από το κεντρικό Τ.Ε .Ε ., άλλο συντονισµό, άλλη προετοιµασία
γενικά αυτού του τόπου και αυτής της µάχης, και ότι εν πάση περιπτώσει
θεωρήσαµε ότι ήτανε ελλιπέστατη η όλη υποστήριξη αυτού του τεράστιου
θέµατος από την πλευρά του κεντρικού Τ.Ε.Ε .. Πράγµα όµως που ακόµα
και αυτή την κρίση, αυτή την αντίληψη που νοιώθαµε εµείς πιστεύω εδώ
σύσσωµοι οι µηχανικοί στην ανατολική Κρήτη, δεν είδα να την
αποδέχονται συνάδελφοι από την υπόλοιπη Ε λλάδα.
Λοιπόν, σε ότι αφορά τέλος το Πειθαρχικό να πω ότι σήµερα
συγκροτήθηκε επιτέλους το Πειθαρχικό, επιτέλους, Πρόεδρος είναι ο
Αντώνης ο Σακαδάκης µε αναπληρωτή Πρόεδρο το Γιάννη το Φορτσάκη.
Απλώς για την ιστορία να πω ότι έγιναν ακριβώς όπως είχα πει απ’ αυτό
εδώ το βήµα, µετά από τρία γράµµατα του Γιάννη του Αλαβάνου προς τον
Υπουργό ΥΠΕ ΧΩ∆Ε µε τελευταίο το Νοέµβριο και µετά από νοµική έτσι
γνωµάτευση του νοµικού µας συµβούλου, αποφασίσαµε ότι µπορούµε
πλέον νοµικά όλα τα περιφερειακά τµήµατα και το κεντρικό Τ.Ε.Ε. να
προχωρήσουµε µονοµερώς, χωρίς τον ορισµό των δύο εκπροσώπων από
την πλευρά του ΥΠΕΧ Ω∆Ε .
Και έτσι πραγµατικά σήµερα είχαµε επιτέλους τη συγκρότηση του
Πειθαρχικού. Κ αι για την ιστορία να πούµε ότι έχουµε έξι θέµατα τα
οποία άµεσα...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πρόεδρε, το ΥΠΕ ΧΩ∆Ε ορίσανε ή όχι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: ∆εν ορίσανε όχι, ούτε και σήµερα και τους
έχουµε ενηµερώσει ότι εµείς προχωράµε, σχεδόν περισσότερα από τα
µισά περιφερειακά τµήµατα έχουν ήδη προχωρήσει σε συγκρότηση και το
κεντρικό Τ.Ε.Ε ., δηλαδή έχουµε πλέον τα µισά και το κεντρικό Τ.Ε .Ε. µε
Πειθαρχικό.
Λοιπόν, αυτά συνάδελφοι, είµαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις –
παρατηρήσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Προχωρούµε στο στάδιο των
ερωτήσεων, Β ρέντζου, ένα λεπτό, άλλος; Ανοίγει κατάλογος, θέλει να
ρωτήσει κανείς τίποτα;
Μονιάκης, άλλος;
Ποβάσκη, ο κατάλογος
έκλεισε.
Συνάδελφοι σας τους ξαναδιαβάζω Β ρέντζου, Μονιάκης, Ποβάσκη.
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ :
Θέλω να ρωτήσω σε σχέση µ’ εκείνο..., άκουσα ότι
εντάχθηκε το Τεχνικό Ε πιµελητήριο, το Τ.Ε.Ε./Τ.Α .Κ., σε ένα πρόγραµµα
για την παράκτια ζώνη. Επειδή είχε κάνει πρόταση και η Περιφέρεια σε
ένα πρόγραµµα που δεν θυµάµαι όµως αυτή τη στιγµή το όνοµα του,
ποιοι άλλοι..., είναι αυτό που έχει έδρα την Ιταλία; Και ποιοι άλλοι
φορείς εδώ από το Ηράκλειο ή από την Κ ρήτη εντάχθηκαν σ’ αυτό το
πρόγραµµα εκτός από το Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ ..
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Μονιάκης.
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ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Ναι, Πρόεδρε και εγώ κατ’ αρχάς την ίδια ερώτηση ήθελα,
και µια και θα µας πεις για το ένα πρόγραµµα πες µας και για το άλλο
κάποια λόγια, τα δύο ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Τώρα, µε αφορµή αυτό και µε αφορµή το γεγονός ότι κάθε φορά
που µας στέλνει ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας την πρόσκληση για τη
συνεδρίαση της Α ντιπροσωπείας, µας κοινοποιεί και την πρόσκληση σε
συνεδριάσεις της ∆.Ε.. Σκέφτοµαι τώρα εγώ, το σκέφτοµαι εδώ και πολύ
καιρό δηλαδή αλλά απόψε, δεν ξέρω έτσι µου την έδωσε να το πω, µια
και τώρα τελευταία στα e – m ail που µας στέλνουνε τουλάχιστον σε
διάφορες mailing lists που είµαστε γραµµένοι γράφουνε και από κάτω ένα
«think before print» έτσι; Σκεφτείτε πριν να τυπώσετε.
∆εν είναι λίγο κόπος και λίγο εκ των υστέρων να παίρνουµε τις
προσκλήσεις σε συνεδρίαση της ∆.Ε.; Στις οποίες κανείς δεν ρίχνει και
καµιά µατιά ας πούµε κ.λ.π. και ερχόµαστε εδώ, µας κάνει την
ενηµέρωση ο Πρόεδρος και ό,τι εκείνη την ώρα σκεφτούµε ας πούµε
µπορεί να ρωτήσουµε, και µάλιστα δεν θέλουµε όλοι και να τρώµε πολύ
χρόνο σ’ αυτό το πρώτο στάδιο, το πρώτο θέµα συνήθως.
Λοιπόν εγώ κάνω ερώτηση – πρόταση άµα θέλετε µήπως µπορεί µε
την..., υπάρχει φαντάζοµαι λίστα των e – m ail, των m ail των µελών της
Αντιπροσωπείας να µας στέλνονται µε την πρόσκληση, µε το που
κοινοποιείται η πρόσκληση να µας στέλνεται αυτό.
∆εν ξέρω αν το
κοιτάζει ο καθένας, αλλά θα είναι και πιο επίκαιρο.
Και στο κάτω – κάτω της γραφής αν εγώ πάρω αυτή την πρόσκληση
σε συνεδρίαση της ∆ιοικούσας στις τάδε του Φλεβάρη, 16 του Α πρίλη
πόσο είναι εδώ, η τελευταία είναι αυτή, οι παλιότερες πάνε πιο πίσω,
ίσως εκείνη την ηµέρα να ρίξω µια µατιά στα θέµατα αν κάτι µε ενδιαφέρει
να πάρω κανένα τηλέφωνο κανένα συνάδελφο της ∆ιοικούσας να
ρωτήσω, τον Πρόεδρο το Νίκο κ.λ.π. ας πούµε ξέρω ‘γω για να
ενηµερωθώ καλύτερα, αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν ουσιαστικά το ερώτηµα µάλλον
απευθύνεται σ’ εµένα, θα απαντήσω και στο ερώτηµα.
Θα πω το εξής, ότι εγώ σας τα κοινοποιώ, ο λόγος για τον οποίο
γίνεται η τακτική συνεδρίαση της Α ντιπροσωπείας κάθε δίµηνο είναι για
να ελέγχει η Α ντιπροσωπεία τη ∆ιοικούσα, αυτός είναι ο στόχος.
Από ‘κει και πέρα για να την ελέγξεις υποτίθεται ότι πρέπει να
γνωρίζεις και τα θέµατα τα οποία έχει συζητήσει, και ο µόνος τρόπος για
να ενηµερωθείτε για τα θέµατα είναι να σας στέλνω τις προσκλήσεις.
Εάν η ∆ιοικούσα, ο Πρόεδρος βασικά ο οποίος στέλνει την πρόσκληση,
τα κοινοποιεί µε mail και εσείς τα διαβάζετε, δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα. Απλώς εγώ τα έστελνα για να είσαστε ενήµεροι όταν θα
έρθετε εδώ πέρα τι έχει συζητηθεί, αν σε κάτι δεν ενηµερώσει ο
Πρόεδρος, το ξεχάσει ή οτιδήποτε και θέλετε να το ρωτήσετε, έχετε στα
χέρια σας τις προσκλήσεις και ξέρετε περίπου τι έχει συζητηθεί.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:
Να µιλήσω στο µικρόφωνο..., (δεν αποδίδεται καθαρά,
µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι να µη µιλήσεις, ναι.
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ΜΟΝΙΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Εγώ να σας κοινοποιήσω τις
αποφάσεις; Όχι, µπορείτε να ρωτήσετε, τι αποφάσισε εκεί και τι δεν
αποφάσισε.
Τώρα προχωρούµε, να κάνω την ερώτηση που ήθελα να κάνω, στις
25.04.2008 Πρόεδρε δηµοσιεύτηκε στην ΠΑ ΤΡ Ι∆Α µία αντίδραση των
τεχνολόγων για την επιλογή προϊσταµένων, γράφουν πάρα πολλά. ∆εν
ξέρω αν την έχει διαβάσει η ∆ιοικούσα και αν σκοπεύει να αντιδράσει σ’
αυτό το δηµοσίευµα, αυτή είναι η ερώτηση µου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποια ηµεροµηνία είπες Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είναι 25.04.2008.
Και ήθελα να σου κάνω και την εξής ερώτηση Πρόεδρε σύµφωνα...,
δεν το κάνατε άρα δεν έχει νόηµα η ερώτηση, ξέρω την απάντηση,
κανονικώς εχόντων των πραγµάτων πρέπει να ορκιστούν και οι εισηγητές
του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Είναι κάτι το οποίο δεν το έκανε ποτέ το
τµήµα και είναι λάθος.
Όταν γράφει τη λέξη ότι επέχουν ευθύνες
δηµοσίων υπαλλήλων, για να έχεις αυτές τις ευθύνες πρέπει και να
ορκίζεσαι, και το άρθρο µέσα του Ν.∆. εκεί που λέει ότι ορκίζεται ενώπιον
του Προέδρου, πρέπει να ορκίζονται και οι εισηγητές εγώ το..., ορίστε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ενώπιον ποίου;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ενώπιον του Προέδρου του Τµήµατος,
µε Ε υαγγέλιο πρέπει να ορκίζονται, αλλιώς τι ευθύνες δηµοσίων
υπαλλήλων έχουν;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε αυτό δεν το ξέρω...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν ρωτώ, κανονικά θα ήταν ερώτηση
αλλά επειδή έτυχε να δω το πρωί τους συναδέλφους που ήταν εδώ, ένα
λεπτό να διαβάσω το άρθρο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αναφέρει, ο Πρόεδρος, τα αιρετά µέλη
του Πειθαρχικού Συµβουλίου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου
και οι εισηγηταί υπέχουν τας ευθύνας των δηµοσίων υπαλλήλων και προ
της αναλήψεως των καθηκόντων των ορκίζονται ενώπιον του Προέδρου
του Τ.Ε .Ε. ως ακολούθως και έχει και τον όρκο από κάτω.
Πρόεδρε εγώ το λέω αυτό διότι ποτέ δεν το έχει κάνει το τµήµα,
γιατί ήµουν και εγώ πολλές φορές εισηγητής και ποτέ δεν µου ζήτησαν να
ορκιστώ και υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψει, και πως θα προκύψει
θέµα; Μπορεί να προκύψει ένας έξυπνος δικηγόρος, να µην αποδεχτεί
τον εισηγητή και να πάει σε παραγραφή.
Εάν δεν αποδεχτεί τον
εισηγητή, άκυρη είναι όλη του η δουλειά και από ‘κει και πέρα µπορεί να
οδηγήσει σε παραγραφή το θέµα, µ’ αυτή την έννοια το λέω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
για την παρατήρηση.

Ωραία, θα το δούµε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ
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Σε σχέση µε την ερώτηση του Προέδρου για το αν έχω δει αυτή την
απάντηση από τον τεχνολόγο, δεν την έχω δει, είχα ακούσει όµως ότι
κυκλοφόρησε µία απάντηση.
Όπως θυµάσαι Πρόεδρε και εσύ και όλοι όσοι ήµασταν στο
Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ήταν µια πολύ καλοστηµένη υπόθεση, µια πολύ
καλοστηµένη ιστορία που είχε σαν στόχο να βάλει σε µια τεχνική
αντιπαράθεση τους τεχνολόγους µε τους µηχανικούς. Ε ίχαν κουβαλήσει
και τον Πρόεδρο της ΕΕΤΕ Μ, σαν να φέραµε εµείς εκείνη τη µέρα το
Γιάννη τον Αλαβάνο, και πολλούς τεχνολόγους, µηχανικούς Προέδρους
σε διάφορα σωµατεία από την Κ ρήτη και ο στόχος ήταν αυτός, να φύγουν
από την ευθύνη τη δικιά τους και να πουν, εδώ µέλη του Νοµαρχιακού
Συµβουλίου δείτε είναι µια.., όπως το επιχείρησε και ο Ζαχαρίας ο
Καλογεράκης και εκεί είναι και η σφοδρή επίθεση µετά της Νοµάρχη προς
εµένα, όταν είπα ότι αντιπαρέρχοµαι τις τακτικές του κ. Καλογεράκη που
θέλει να δηµιουργήσει εδώ την αίσθηση ότι οι µηχανικοί έχουµε
πρόβληµα µε τους τεχνολόγους. Αυτή ήταν και η όλη προσπάθεια, να
διαµορφώσουν ένα κλίµα πόλωσης, αντιπαράθεσης µεταξύ των
µηχανικών και των τεχνολόγων.
Εγώ νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να απαντήσουµε σε καµία τέτοια
ανακοίνωση, είπαµε ό,τι είχαµε να πούµε, κάναµε την προσφυγή µας, και
θα πρέπει να συνεχίσουµε το θέµα να µην το αφήσουµε σε καµία των
περιπτώσεων και να το φτάσουµε όπου πάει, όπου φτάνει, χωρίς να
µπαίνουµε σε αντιπαράθεση µε κανένα άλλο συνάδελφο της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και οποιουδήποτε φορέα θεωρεί ότι, προερχόµαστε από το
ΤΕ , εµείς τους κάνουµε επίθεση. ∆εν κάνουµε σε κανένα απόφοιτο ΤΕΙ
επίθεση, εµείς παλεύουµε για συγκεκριµένα δίκαια αιτήµατα των
µηχανικών και της ευρύτερης δηµόσιας διοίκησης.
Τώρα για το θέµα της παρατήρησης του Μύρων, Μύρων σωστή η
παρατήρηση και θα πω στο Νίκο τον Τσικαλάκη τα e – mail κάθε φορά
που φεύγουν για τη ∆ιοικούσα να γίνεται επισύναψη και στα υπόλοιπα 41
µέλη της Αντιπροσωπείας, ώστε να ενηµερώνεστε και να συµµετέχετε
κιόλας, εάν κρίνετε εσείς ότι τα θέµατα είναι ενδιαφέροντα.
Τώρα για τα θέµατα των δύο προγραµµάτων. Έχει ανοίξει τον
τελευταίο καιρό µια µεγάλη κουβέντα και στις µόνιµες επιτροπές και στη
∆ιοικούσα και τώρα µε αφορµή την επίσκεψη και δεν το είπα αυτό, το
έχουµε γράψει όµως, την Κυριακή φεύγει µια αντιπροσωπεία από τα µέλη
της ∆ιοικούσας και της Α ντιπροσωπείας για ταξίδι στις Βρυξέλλες, µετά
από πρόσκληση του ευρωβουλευτή του Σταύρου του Αρναουτάκη.
Θα είναι µια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουµε αυτό το οποίο
εµείς έχουµε βάλει κατά καιρούς προς συζήτηση και που έχουµε θέσει
στη ∆.Ε. ότι, µε αφορµή όλες τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, όλα τα
διακρατικά προγράµµατα, τα οποία δόξα το Θεό είναι πάρα πολλά και
ευτυχώς άπτονται και των ενδιαφερόντων του µηχανικού, έχουν να
κάνουνε µε πολιτική προστασία, έχουν να κάνουνε µε διαχείριση
περιβάλλοντος, µε πολλά ζητήµατα που άπτονται του ενδιαφέροντος του
µηχανικού, θα πρέπει και το Τεχνικό Ε πιµελητήριο να δει πως θα
µπορέσει σε κάποια απ’ αυτά να συµµετάσχει έτσι ώστε και η
τεχνογνωσία να διαχέεται από άλλες περιφέρειες και άλλες περιοχές
προς εµάς και εµείς αντιστοίχως.
Και όχι µόνο αυτό αλλά να βγαίνουν συγκεκριµένα project, να
βγαίνουν ενδεχοµένως και κάποιες δουλειές οι οποίες θα δώσουν δουλειά
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και σε συναδέλφους εδώ στην ανατολική Κρήτη και θα µπορέσει και το
τµήµα να αποκτήσει ενδεχοµένως κάποιους συναδέλφους οι οποίοι θα
δουλέψουν για το Τεχνικό Ε πιµελητήριο ταυτόχρονα όπως θα δουλεύουν
για τα προγράµµατα αυτά. Κ αι εκτός αυτού, είναι και µία δυνατότητα να
αποκτήσει κάποια υλικοτεχνική υποδοµή.
Αυτά είναι οι µικρές, οι
παράπλευρες θετικές συνέπειες αυτών των προγραµµάτων.
Τώρα για τα δύο συγκεκριµένα προγράµµατα, εκτιµώ ότι είναι πολύ
ενδιαφέροντα και τα δύο, το πρόγραµµα το E uro in code συµµετέχει εκτός
από την Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και µάλιστα από ‘κει συµµετέχει το Τ.Ε.Ε ., και ίσως να είναι και
το µοναδικό παράρτηµα το οποίο συµµετέχει εδώ και αρκετό καιρό,
συµµετέχει και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, και είναι ένας πολύ καλός
συνάδελφος ο οποίος συµµετέχει και µας έχει στείλει και αρκετή
ενηµέρωση, και αυτός ουσιαστικά µας παρότρυνε να συµµετέχουµε στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα για τη διαχείριση ακτών. Τώρα Ειρήνη δεν
ξέρω αν είναι αυτό το οποίο λες, αλλά προφανώς µάλλον αυτό πρέπει να
είναι το ίδιο;
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Συµµετέχει η Περιφέρεια Κρήτης;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:
Κρήτης και ο ΟΑ ΝΑΚ .

Πρέπει να συµµετέχει και η Περιφέρεια

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Σ’ αυτό εδώ ναι, νοµίζω πρέπει να
συµµετέχει, είναι 9 Περιφέρειες απ’ όλη την Ε.Ε., Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ελλάδα, συµµετέχουνε διάφοροι άλλοι φορείς όπως και το Τ.Τ.Ε. που
θέλουµε να συµµετάσχουµε τώρα, και έχει να κάνει µε τη διαχείριση των
παράκτιων περιοχών και έχουν φτάσει σχεδόν θα έλεγα στο τελικό στάδιο
που το Τεχνικό Επιµελητήριο Ανατολικής Κρήτης και φορείς, γιατί εκτός
από εµάς θα συµµετέχουν άλλοι 9 παρόµοιοι φορείς σαν εµάς, ανά
Περιφέρεια, θέλουν να παίξουν ένα ρόλο παρατηρητηρίου.
Αυτά είναι µια πρώτη σκέψη, και είπαµε ότι το τελικό Ο.Κ. θα το
πούµε όταν θα έρθει η συγκεκριµένη πρόταση, µε συγκεκριµένα ποσά,
που θα είναι αποσαφηνισµένο και τι ακριβώς θα θέλουν και τότε θα
πούµε το τελικό ναι επί της πρότασης.
Για την άλλη πρόταση είναι ακόµα σε πιο πρώιµο στάδιο, είναι σε
επίπεδο draft, µας έστειλαν κάποιες ιδέες, ξανά από την Ιταλία είναι ο
κύριος partner, είναι για τη νέα αειφορική κινητικότητα. Ε ίναι ένας όρος ο
οποίος χρησιµοποιείται πλέον κατά κόρον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θέλουν να περάσουν τη νέα αντίληψη για την κινητικότητα
στα νέα αστικά περιβάλλοντα, στις πόλεις µας δηλαδή, και πως θα
πρέπει να αντιλαµβανόµαστε πλέον την κίνηση µέσα στις πόλεις, µέσα
από νέο τρόπο προσέγγισης.
Μιλάνε για την ανάγκη εισαγωγής
ποδηλατοδρόµων και ποδήλατου, για τη χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς
σε ευρεία κλίµακα. Και νοµίζουµε ότι είναι ζητήµατα τα οποία και εµείς
εδώ σε µια πόλη όπως το Ηράκλειο τα έχουµε πολύ µεγάλη ανάγκη και
σίγουρα θα βγούµε κερδισµένοι συµµετέχοντας σε αυτά τα προγράµµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν
προχωρούµε
στις
τοποθετήσεις, ανοίγει κατάλογος, παρακαλώ ποιος θέλει να τοποθετηθεί;
Κανείς. Έ κλεισε.

σε λ ί ς 15 /9 6 Π ΡΑΚ ΤΙ ΚΑ ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ ΠΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α.Κ .

ΘΕΜΑ 3

ο

Έλε γχος – ερωτήσε ις – επε ρωτήσε ις
προς τη ∆.Ε .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Προχωρούµε στο επόµενο θέµα,
έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις.
Σας διαβάζω το από 03.04.2008 έγγραφο του Προέδρου της
Αντιπροσωπείας προς τη ∆.Ε. σχετικό µε την υποβολή ερωτήµατος.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10§1 του κανονισµού
λειτουργία της Αντιπροσωπείας περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε.,
όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 18.03.1989 εισηγητικό Όργανο προς
την Α ντιπροσωπεία είναι κατ’ αρχήν η ∆.Ε. του περιφερειακού τµήµατος.
Λαµβανοµένης υπόψη και τη δήλωση του Προέδρου της ∆.Ε. ότι
τουλάχιστον το Προεδρείο της συµφωνεί να συζητούνται στην
Αντιπροσωπεία του τµήµατος όλα τα σηµαντικά θέµατα που αφορούν
στην Ανατολική Κρήτη, ερωτάται η ∆.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 8§1 του
κανονισµού λειτουργίας αν προτίθεται και πότε να εισηγηθεί στο Σώµα τα
παρακάτω θέµατα:
1. Κατασκευή νέου λιµένα στο Τυµπάκι Ηρακλείου.
2. Οργανισµός ∆ιαχείρισης Εποπτείας Υποδοµών και Οδών, Ο∆Ε ΥΟ
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.
3. ∆ηµιουργία µαρίνας στον κόλπο του ∆ερµατά.
4. Αξιοποίηση κτιριακού συγκροτήµατος Α κτάρικα για τις ανάγκες της
Βικελαίας βιβλιοθήκης.
Η σχετική δήλωση του Προέδρου είναι καταγεγραµµένη στη σελίδα
9 των πρακτικών της συνεδρίασης της 18.07.2007.
Επειδή η ∆.Ε. δεν απάντησε εγγράφως, διατυπώνεται επερώτηση.
Κατόπιν τούτου παρακαλείται ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο µέλος της
∆ιοικούσας εάν υπάρχει η σχετική προς τούτο απόφαση να απαντήσει επί
του θέµατος.
Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της
Αντιπροσωπείας περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε ., η γενίκευση της
συζήτησης επί του θέµατος δεν επιτρέπεται παρά µόνο αν αποφασίσει το
Σώµα χωρίς συζήτηση.
Πρόεδρε µάλλον δεν έχετε απόφαση, άρα εσύ απαντάς επί του
θέµατος. Αν έχετε την πρόθεση και πότε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:
Νοµίζω Πρόεδρε ότι η πρόθεση είναι
δεδοµένη και ήδη αυτό πιστεύουµε ότι γίνεται, στην Α ντιπροσωπεία
έρχονται όλα τα θέµατα τα οποία ενδιαφέρουν τα µεγάλα ζητήµατα που
αφορούν την ανατολική Κρήτη.
Α πό ‘κει και πέρα είναι και η
καθηµερινότητα και είναι και τα ζητήµατα καµιά φορά που προκύπτουν,
όπως είναι το ασφαλιστικό, όπως είναι το ζήτηµα το τελευταίο µε την
πλήρωση των θέσεων από ΤΕ και η απόφαση του Νοµαρχιακού
Συµβουλίου και πλήθος άλλων ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε την
καθηµερινότητα, τέτοια που δεν σε αφήνει ενδεχοµένως να ακολουθήσεις
πιστά ένα χρονοδιάγραµµα για το πότε και πως θα συζητήσεις κάποια
θέµατα.
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Συγκεκριµένα υπάρχει και άλλη µία δέσµευση µου η οποία δεν έχει
τηρηθεί, είχα πει ότι θα γινότανε από τις πρώτες ∆ιοικούσες µία
∆ιοικούσα στο Λασίθι. ∆ιάφορα γεγονότα, διάφορες δυσκολίες, κάποια
στιγµή είτε από το Λασίθι, είτε από τα συνέδρια τα οποία αναλάβαµε, δύο
πολύ µεγάλα συνέδρια και κάναµε, διάφορα άλλα γεγονότα δεν έχουν
αφήσει να γίνει και αυτή η δέσµευση πραγµατικότητα, η οποία αποτελεί
µία δέσµευση µε την έννοια ότι θα θέλαµε τα ζητήµατα του Λασιθίου να τα
αναβαθµίσουµε. Να σταµατήσει αυτή η εσωστρέφεια που υπάρχει και
µάλιστα
κάποιες
στιγµές
αναπτύσσεται
και
µια
κουβέντα
να
διαφοροποιηθεί το Λασίθι και να γίνει ένα ξεχωριστό τµήµα στο Λασίθι.
Και υπ’ αυτή την έννοια και κάποια από τα σηµαντικά, πολύ σηµαντικά,
και µπορώ να σου πω και άλλα δυο – τρία εξίσου σηµαντικά ζητήµατα
που θα θέλαµε να συζητηθούν στην Αντιπροσωπεία, θέµατα όµως τα
οποία θα έχουν προετοιµαστεί, θα έχουν συζητηθεί, θα είναι ώριµα και να
έρχεται να γίνεται εδώ µια ολοκληρωµένη συζήτηση και να υπάρχουν
αποφάσεις, και να υπάρχουν αποφάσεις για όλα τα µεγάλα ζητήµατα τα
οποία αφορούν την ανατολική Κ ρήτη.
Η δέσµευση αυτή συνεχίζει να υπάρχει, και νοµίζω ότι και όλα τα
µέλη της ∆.Ε. και όχι µόνο εγώ σαν Πρόεδρος συµφωνούν ότι για τα
µεγάλα ζητήµατα η Α ντιπροσωπεία είναι αυτή η οποία θα πρέπει να δίνει
τις κατευθύνσεις.
Και συνεχίζω να λέω ότι θα πρέπει άµεσα να ξεκινήσουµε να
βλέπουµε ζητήµατα όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Ά ξονας και µάλιστα όχι
µόνο σαν Α ντιπροσωπεία θα πρέπει να τα βλέπουµε, ενδεχοµένως
κάποια απ’ αυτά τα θέµατα και είναι και αυτό µέσα από τις προτάσεις και
τις σκέψεις της προηγούµενης Α ντιπροσωπείας, αποφάσεις µάλλον της
προηγούµενης Α ντιπροσωπείας, θα πρέπει να γίνονται κάποιες κοινές
συνεδρίες ή κάποιες κοινές εκδηλώσεις µε το Τµήµα της ∆υτικής Κρήτης,
ώστε για µεγάλα ζητήµατα που άπτονται της Κ ρήτης να υπάρχουν κοινές
αποφάσεις, όπως ήταν µια µεγάλη επιτυχία η κοινή στάση για το Εθνικό
Χωροταξικό Πλαίσιο του τµήµατος µας µε το Τµήµα της ∆υτικής Κ ρήτης.
Έτσι ειδικά για το Β ΟΑΚ, που το έχουµε και σήµερα θέµα
συζήτησης, νοµίζω ότι θα πρέπει να γίνει µια πολύ καλή προσέγγιση και
από το τµήµα µας, αλλά συνέχεια από κοινού µε τη ∆υτική Κ ρήτη και να
είναι η θέση του τεχνικού κόσµου.
Λοιπόν αυτή η πρόταση συνεχίζει να εµµένει, και θα έρθουν
πιστεύω σύντοµα τα θέµατα τα οποία αναφέρατε Πρόεδρε.
ΘΕΜΑ 4 ο
Προτάσε ις – τοποθετήσε ις – παρατηρήσε ις
επί θεµ άτων σχετικών µ ε τη δραστηριότητα και
λ ειτουργία του Τεχνικού Επιµ ελητηρίου Ελλάδος
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωρούµε στο επόµενο θέµα, το 4 ο
προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη
δραστηριότητα και λειτουργία του Τεχνικού Επιµελητηρίου.
Ο συνάδελφος Τρουλλινός θέλει να κάνει µία τοποθέτηση έπ’
αυτού.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είναι το τέταρτο.

Το τρίτο ήταν επερώτηση ναι, αυτό

ΤΡ ΟΥΛΛ ΙΝΟΣ: Ε γώ συνάδελφοι απλώς ήθελα να σας ανακοινώσω ότι θα
παραιτηθώ από την..., παραιτούµαι σήµερα από την Αντιπροσωπεία, γιατί
θεωρώ ότι δεν µπορώ, έχω πολλές ενασχολήσεις, δηλαδή να ασχολούµαι
π.χ. µε ένα άλλο όργανο όπως το ΣΥΡΙΖΑ ή την ανθρώπινη πόλη και να
ασχολούµαι και µε την Α ντιπροσωπεία.
Θεωρώ ότι πάντα το κάθε άτοµο πρέπει να ασχολείται µε ένα
πράγµα για να µπορεί να γίνεται αποτελεσµατικό. Εγώ δεν αισθάνοµαι
ότι έχω όλες αυτές τις ικανότητες να ασχοληθώ µε πολλαπλά θέµατα, µε
πολλαπλά πράγµατα. ∆εν θέλω να µεµφθώ καθόλου τους υπόλοιπους,
απλώς θέλω να το λάβουνε υπόψη τους πόσο αντέχουνε και πόσο
µπορούνε να ανταποκριθούνε.
Ήθελα να κάνω µια επισήµανση για το Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ . γενικά αλλά
και γενικότερα για το Τεχνικό Ε πιµελητήριο και µια που κουβεντιάζουµε
για το θεσµικό πλαίσιο. Ε δώ πέρα ζούµε ένα θέατρο του παραλόγου,
δηλαδή το Τεχνικό Επιµελητήριο Ε λλάδος είναι ο σύµβουλος του κράτους
που κανείς δεν τον θέλει σύµβουλο, κανείς δεν το θέλει αυτό το Τεχνικό
Επιµελητήριο
σύµβουλο,
αλλά
είναι
σύµβουλος
του
κράτους,
θεσµοθετηµένα.
Από την άλλη δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο των
µηχανικών, απλώς καµιά φορά µπορεί και συντονίζει. Α ν δεν λύσει αυτό
το γόρδιο δεσµό, τότε τελικά σίγουρα είναι ένας χώρος παραγωγής
απόψεων και θέσεων γενικά για το κοινωνικό σύνολο που δεν µπορώ να
πω ότι είναι αρνητικό, αλλά σίγουρα τους µηχανικούς δεν τους
πολυβοηθάει, ίσα – ίσα τους καταµπερδεύει.
Αυτό είναι το καταστάλαγµα της άποψης µου και που έχω
ασχοληθεί, όσο έχω ασχοληθεί, και µε την Αντιπροσωπεία. ∆ηλαδή όσο
δεν µπορεί να καταλάβει αν έχει ρόλο πραγµατικά ο συνδικαλισµός µέσα
στο Τεχνικό Επιµελητήριο ή όχι, το Σώµα των µηχανικών που είναι οι
Αντιπροσωπείες οι τοπικές και πανελλαδικές τότε τελικά δεν νοµίζω ότι
θα προσφέρει τίποτα στο Σώµα των µηχανικών. Ε υχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ευχαριστούµε το συνάδελφο, και τον
ευχαριστούµε για όλο το διάστηµα της συµµετοχής του στην
Αντιπροσωπεία.
ΘΕΜΑ 5 ο
∆ραστηριότητα Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωρούµε στο επόµενο θέµα το 5 ο ,
δραστηριότητα Αντιπροσωπείας.
Συνάδελφοι, για την ενηµέρωση σας η συνοπτική δραστηριότητα της
Αντιπροσωπείας σας έχει σταλεί µε την πρόσκληση και όπως όλοι
γνωρίζετε είναι ήδη καταχωρηµένη στην ιστοσελίδα του τµήµατος και
πάντα επικαιροποιηµένη.
Θα ήθελα να επισηµάνω ορισµένα στατιστικά στοιχεία της
δραστηριότητας για να αξιολογηθούν και τα συµπεράσµατα να
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αξιοποιηθούν από τον καθένα και ενδεχοµένως να επιφέρουν και
επαναπροσδιορισµό των επιλεγµένων πολιτικών κατευθύνσεων.
Έχουν παρέλθει 14 µήνες από τη συγκρότηση σε Σώµα, έχουν γίνει
14 συνεδριάσεις 8 τακτικές και 6 έκτακτες µε µέση αριθµητική παρουσία
38/39 µελών έναντι των 50 που την απαρτίζουν.
Τέσσερις
συνεδριάσεις
διεκόπησαν
και
συνεχίστηκαν
σε
µεταγενέστερο χρόνο, δύο συνεδριάσεις διεκόπησαν ελλείψει απαρτίας,
µία συνεδρίαση διεκόπη λόγω του προχωρηµένου της ώρας και σε δύο
δεν συζητήθηκαν θέµατα ελλείψει απαρτίας.
Συζητήθηκαν 55 θέµατα συν τα σταθερά 3 του κανονισµού
λειτουργίας:
 Ανακοινώσεις Προεδρείου.
 Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆.Ε ..
 Και έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..
Έγιναν δύο επερωτήσεις, κοινοποιήθηκαν αρµοδίως έξι αποφάσεις
και εξεδόθησαν έξι ψηφίσµατα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η ∆.Ε. εισηγήθηκε
µόνο ένα θέµα, πέραν του πλαισίου δράσης.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων έλαβαν το λόγο είτε υπό µορφή
ερωτήσεων ή τοποθετήσεων 37 µέλη από τα 51, 50 µέλη συν 1 που
παραιτήθηκε, δηλαδή ποσοστό 72,55% και εξ αυτών τα 8 έλαβαν το λόγο
µία φορά, δηλαδή ποσοστό 21,62%.
Όσον αφορά στις παρουσίες, τέσσερα µέλη παρακολούθησαν το
σύνολο των συνεδριάσεων. Οι συνάδελφοι Ιωάννης Κασαπάκης, Κ ώστας
Φανουράκης, Στέλιος Ορφανός και Ριχάρδος Ποβάσκη.
Τέσσερα µέλη έχουν περισσότερες απουσίες από παρουσίες, και
δέκα µέλη έχουν υπερβεί το επιτρεπόµενο όριο των τριών συνεχόµενων
απουσιών.
Η σειρά κατάταξης των παρατάξεων όσον αφορά στις παρουσίες
είναι:
 ∆Ε Μ – ∆ΚΠΜ: 100%.
 ΠΑ ΣΚ – Σ: 78,57%.
 ΑΜΑΝ : 76,19% .
 ΑΜΑΚ : 74,03%, και
 ∆Κ Μ : 67,53%.
Η Αντιπροσωπεία εκ του θεσµικού πλαισίου έχει την ευθύνη της
χάραξης της πολιτικής του τµήµατος στο πλαίσιο της γενικότερης
πολιτικής του Τ.Ε .Ε.. Έ χει αρµοδιότητα της εισήγησης θεµάτων στην
κεντρική Α ντιπροσωπεία για τη χάραξη της γενικής πολιτικής του Τ.Ε .Ε.
και των βασικών αρχών και θέσεων.
Ο κλάδος των µηχανικών πρωτίστως και η πολιτεία στη συνέχεια,
απαιτούν από εµάς ένα πρωταγωνιστικό ρόλο µε ξεκάθαρες θέσεις επί
των θεµάτων της αρµοδιότητας µας και προτάσεις µε αµιγώς
τεχνοκρατικά κριτήρια χωρίς κοµµατικούς προσανατολισµούς.
Για την αποτελεσµατική λειτουργία της Αντιπροσωπείας απαιτούνται
εκτός από τη φυσική παρουσία, εµπεριστατωµένες εισηγήσεις,
υποχρέωση προς τούτο έχουν όλα τα µέλη του Σώµατος.
Θεωρώ ότι είναι γνωστή πλέον η δήλωση µου ότι όλα τα µέλη του
τµήµατος
έχουν
τη
δυνατότητα
να
εισηγούνται
θέµατα
στην
Αντιπροσωπεία, ανεξάρτητα αν είναι µέλη αυτής και χωρίς να απαιτείται η
προσυπογραφή προς τούτο από το 10% των µελών του Σώµατος. Αυτό
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το αναφέρω γιατί τέθηκε ερώτηµα, γιατί έβαλα τότε το θέµα του
συναδέλφου του Σωµαράκη.
Εισηγητικό όργανο προς το Σώµα είναι κυρίως η ∆ιοικούσα του
τµήµατος η οποία έχει και την υποχρέωση κάθε χρόνο να υποβάλει προς
έγκριση τον προγραµµατισµό και απολογισµό δραστηριότητας.
Εγώ τελείωσα ότι είχα να πω για τη δραστηριότητα, δεν ξέρω αν
θέλει να κάνει κανείς καµιά ερώτηση στα κείµενα που έχει πάρει, αν έχει
κανείς αντίρρηση για τις παρουσίες του ή τις απουσίες του, αν και είναι
µονίµως στην ιστοσελίδα. Θέλει να ρωτήσει κανείς τίποτα; Όχι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Για ενηµέρωση της δραστηριότητος,
όπως θα έπρεπε να µπει και της ∆.Ε., της ∆.Ε. θα έπρεπε να µπει προς
έγκριση προγραµµατισµού και απολογισµού.
Ερώτηση θες να κάνεις Στέλιο ή..., τοποθέτηση ναι. Ερωτήσεις
κανείς, τοποθετήσεις; Ορφανός, έκλεισε ο κατάλογος, ο συνάδελφος
Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Σίγουρα είναι χρήσιµα τα στατιστικά στοιχεία που µας έδωσε
ο Πρόεδρος, πρέπει όµως να βγάλουµε και κάποια συµπεράσµατα όταν
εξετάζουµε στοιχεία και ήτανε πολύ φειδωλός ο Πρόεδρος, καθόλου δεν
αναφέρθηκε σε συµπεράσµατα, δεν ήθελε να τοποθετηθεί...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είναι ατοµικά.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
συλλογικά;

Με συγχωρείς, αλλά τα συµπεράσµατα

Ατοµικά, γιατί πειράζει δηλαδή να τα κάνουµε και λίγο πιο

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εννοώ ατοµικά.

Όχι, ο καθένας θα αναφερθεί, αυτό

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Έχω τη γνώµη ότι η εικόνα που έδωσε µε τα στοιχεία ο
Πρόεδρος, σε ορισµένα σηµεία είναι εύγλωττη και είναι θα είναι εύκολη η
διεξαγωγή συµπερασµάτων.
Μπορούµε να µιλήσουµε για µια
υποβάθµιση της Αντιπροσωπείας, συνειδητά θα έλεγα από τις παρατάξεις
που συµµετέχουνε στη ∆ιοικούσα, και το τοποθετώ έτσι για να µην πω
από τη ∆ιοικούσα, γιατί αν ανάγουµε το ζήτηµα στη γνωστή ασάφεια και
θεσµικά αλλά και στην πράξη των σχέσεων ανάµεσα σε ∆ιοικούσα και
Αντιπροσωπεία, µια πλευρά του θέµατος συζητήσαµε στο αµέσως
προηγούµενο θέµα, δηλαδή µε την ερώτηση του Προέδρου πότε θα
εισηγηθεί η ∆ιοικούσα τέλος πάντων για αυτά τα θέµατα και για άλλα στην
Αντιπροσωπεία, ποτέ, ή ξέρω ‘γω το στοιχείο ότι µόνο σε ένα θέµα στην
Αντιπροσωπεία έχει εισηγηθεί η ∆ιοικούσα. Για να µην πάµε λοιπόν
σχολιάζοντας τα στοιχεία τα σχετικά στην ασάφεια της θεσµικής θέσης
της ∆ιοικούσας σε σχέση µε την Αντιπροσωπεία, και να πούµε δηλαδή ότι
η ∆ιοικούσα γράφει την Αντιπροσωπεία, θα πω ότι οι παρατάξεις που
συµµετέχουνε στη ∆ιοικούσα γράφουνε την Αντιπροσωπεία, και είσαστε
εδώ συνάδελφοι, των ίδιων παρατάξεων που συµµετέχετε στη ∆ιοικούσα.
Και το λέω έτσι γιατί δεν είναι και τυχαίο, ούτε χρειάζεται να
απονεµηθούνε προσωπικά εύσηµα στους τέσσερις συναδέλφους οι οποίοι
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συµµετέχουνε ανελλιπώς στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας,
συµβαίνει να είναι αυτοί που δεν συµµετέχουνε στη ∆ιοικούσα, δηλαδή
Πανεπιστηµονική ως παράταξη, η ∆ΕΜ και ο Ρ ιχάρδος, που δεν
συµµετέχουνε στη ∆ιοικούσα.
∆εν θέλω να πω ότι επειδή δεν συµµετέχουνε στη ∆ιοικούσα
συµµετέχουνε ανελλιπώς, ή επειδή δεν καταφέρανε να εκλεγούνε στη
∆ιοικούσα είναι συνεπείς στην παρουσία τους στην Α ντιπροσωπεία.
∆είχνει όµως... (αλλαγή κασέ τας)
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...έτσι βολεύει αυτή η ασάφεια, βολεύει η υποβάθµιση της
Αντιπροσωπείας να ερχόµαστε εδώ πέρα µε µια ηµερήσια διάταξη που
πραγµατικά πάρα πολλές φορές είναι ανούσια στην Αντιπροσωπεία, για
να µη δεσµεύεται τελικά ούτε η Αντιπροσωπεία, ούτε η ∆ιοικούσα, ούτε
και κανείς, ούτε το Τεχνικό Ε πιµελητήριο ως θεσµός µε όλα όσα
σηµείωσε και ο συνάδελφος ο παραιτηθείς, ο Τρουλλινός προηγούµενα,
µε όλα όσα συµβαίνουνε, σε σχέση µε το ρόλο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου. Α υτά τα σχόλια ήθελα να κάνω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι το θέµα έκλεισε και
προχωρούµε στο επόµενο θέµα.
ΘΕΜΑ 6 ο
Προτάσε ις τροποποιήσε ως
θε σµ ικού πλαισίου Τ.Ε.Ε .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Έχετε πάρει όλο το υλικό, σας έχουµε στείλει και τις τελευταίες
προτάσεις, η τελευταία πρόταση είναι της ΑΜΑΝ η οποία σας
ταχυδροµήθηκε.
Την έχετε πάρει, σας είχε µοιραστεί µία, την έχει
αλλάξει γι’ αυτό σας την έστειλα. Α υτή που µοιράστηκε την περασµένη
φορά δεν ισχύει, ισχύει η τελευταία που σας έστειλα.
Συνάδελφοι µε παρακολουθείτε;
Ο Πρόεδρος της κεντρικής
Αντιπροσωπείας, ο συνάδελφος Θεοδωράκης έστειλε στις 12.03.2008 ένα
έγγραφο, στο οποίο αναφέρει τα εξής, δεν θα σας το διαβάσω όλο αλλά
θα σας διαβάσω ένα µέρος.
Το οποίο αναφέρει ότι στις 12 Φεβρουαρίου µε επιστολή µας σας
είχαµε ενηµερώσει για τη διαδικασία συζήτησης του θεσµικού πλαισίου
του Τεχνικού Επιµελητηρίου, συγκεκριµένα ότι θα έπρεπε να υποβληθούν
µέχρι τη ∆ευτέρα 1003.2008 προτάσεις για την τροποποίηση του
θεσµικού πλαισίου του Τ.Ε .Ε. κατ’ άρθρο ώστε να κωδικοποιηθούν, µε
παρακολουθείτε συνάδελφοι; Μάλλον όχι.
Το Προεδρείο της Α ντιπροσωπείας µετά την κατάθεση του
νοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό και τις κινητοποιήσε ις για την απόσυρση
του, που πραγµατοποιούν σύσσωµοι οι µηχανικοί, αποφάσισε να µη
η
συζητηθεί στην 5 τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε .Ε. 29
και 30 Μαρτίου του 2008 το θεσµικό πλαίσιο.
Οπότε η προθεσµία
υποβολής των προτάσεων παρατείνεται µέχρι τη ∆ευτέρα 10 Απριλίου.
Όπως καταλαβαίνετε εµείς έχουµε χάσει την προθεσµία.
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Στη συνέχεια, µετά την κωδικοποίηση και τη συσχέτιση µε το
αντίστοιχο υλικό του παρελθόντος, η αντίστοιχη επιτροπή της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε .Ε. για το θεσµικό πλαίσιο θα συνέλθει άµεσα και
θα συντάξει την εισήγηση που θα υποβληθεί για συζήτηση στην
η
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε . στην 6 τακτική συνεδρίαση.
Για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαδικασία της συζήτησης
αποφασίστηκε να χωριστούν τα άρθρα του θεσµικού πλαισίου σε δύο
η
ενότητες. Η πρώτη ενότητα των άρθρων θα συζητηθεί στην 6 τακτική
συνεδρίαση της Α ντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε . και η δεύτερη ενότητα των
άρθρων θα συζητηθεί στην 7 η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
του Τ.Ε .Ε..
Παρακάτω σας υπενθυµίζουµε την καταγραφή ανά άρθρο του
θεσµικού πλαισίου, µε ενδεικτικά τα θέµατα που έχουν κατά καιρούς τεθεί
σε συζήτηση. Για τροποποίηση θα πρέπει να τεθούν σε συζήτηση καθώς
και ο διαχωρισµός τους για το πότε θα συζητηθούν.
Αυτή τη στιγµή εγώ θα σας αναφέρω τα άρθρα που θα γίνει απόψε
συζήτηση, σύµφωνα µε αυτό το έγγραφο. Είναι το άρθρο 1, τα άρθρα 2,
3, 4, 5, 15, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 και 41.
Στην 7 η τακτική συνεδρίαση του Τ.Ε.Ε . θα συζητηθούν τα υπόλοιπα
άρθρα. Ε πισηµαίνει ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι κατ’ άρθρον.
Ως εκ τούτου προχωρούµε, υπάρχουν οι προτάσεις οι οποίες...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
Να ρωτήσω διαδικαστικά;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
µιλάει εκτός µικροφώνου)

(∆εν αποδίδεται καθαρά,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βεβαίως.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κατόπιν τούτου θα...

Ναι, µα εγώ το διαβάζω και λέω

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είπα το εξής, ότι κατόπιν αυτού του
εγγράφου θα συζητήσουµε τα πρώτα άρθρα τα οποία σας διάβασα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι δεν τίθεται θέµα αν το θέλουµε και
εµείς ή όχι, τι θα πει αν το θέλουµε και εµείς ή όχι, έχεις την εντύπωση...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Με συγχωρείς, όχι, αλλά έχεις την
αίσθηση ότι θα προλάβουµε να το ολοκληρώσουµε όλο απόψε;
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι και γι’ αυτό το κουβεντιάζω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Γι’ αυτό το διαχωρίζω, αυτό το έγγραφο
µας διευκολύνει να σπάσουµε τη συζήτηση στα δύο µήπως και
µπορέσουµε να υποβάλουµε ένα τµήµα.
Λοιπόν εάν θέλετε µπορούµε να προχωρήσουµε ως εξής, για να
έχετε υπόψη σας, να διαβάσει η ΠΑ ΣΚ την πρόταση της η οποία δεν έχει
καταγραφεί, να διαβάσει και η Α ΜΑ Ν την πρόταση της, Β άννα εσείς αν
δεν κάνω λάθος έχετε βάλει και άλλη µία πρόταση, µετά από την πρώτη
φορά, στις 25 Φεβρουαρίου αυτή δεν είναι η καινούργια;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Εµπλουτισµένη;

Για το Θεσµικό Πλαίσιο βελτιωµένη;

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι, πιο αναλυτική, αυτή αν δεν κάνω λάθος.
Πιο αναλυτική, αυτή αν δεν κάνω
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λάθος.
Λοιπόν, οπότε ακούτε συνάδελφοι;
Θα αναπτυχθούνε τρεις
προτάσεις, την περασµένη φορά είχε αναπτυχθεί η πρόταση της
Πανεπιστηµονικής και η πρόταση της ΑΜΑΚ και η δική µου η πρόταση αν
θυµάστε.
Από ‘κει και πέρα τώρα θα αναπτυχθεί η πρόταση εκ νέου της
ΑΜΑΚ, της ΠΑ ΣΚ και της Α ΜΑ Ν, θα αναπτυχθούν οι προτάσεις και από
‘κει και πέρα θα προχωρούµε σε ψηφοφορίες, αλλιώς δεν θα κλείσουµε.
Λοιπόν συνάδελφε Σφακιανάκη εσύ θα το αναπτύξεις; Συνάδελφε
Σφακιανάκη έχεις το λόγο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συνάδελφοι πρόκειται για την ίδια πρόταση που είχαµε
πει και εδώ πριν από αρκετό καιρό, απλώς έχει αναλυθεί λίγο
περισσότερο, επειδή το είχαµε προετοιµάσει αυτό και για τη συζήτηση
στην κεντρική Α ντιπροσωπεία.
Το πρώτο θέµα αφορά το ποιοι είναι µέλη του Τ.Ε .Ε . ειδικότητες,
θεωρούµε ότι εδώ θα πρέπει να περάσει το αποτέλεσµα µιας συζήτησης,
που παρά το ότι έχει τεθεί στην Αντιπροσωπεία, δεν έχει ακόµα γίνει και
αφορά στα επαγγελµατικά δικαιώµατα όλων και όχι µόνο των νέων
ειδικοτήτων.
Έχουµε καταθέσει τις προτάσεις µας στη σχετική επιτροπή της
Αντιπροσωπείας. Ε ξηγώ, υπάρχει µια επιτροπή από το φθινόπωρο στην
κεντρική Αντιπροσωπεία, υπεύθυνος είναι ο Γιώργος ο Ζερβάκης, έχει
συγκληθεί µόνο τον καινούργιο χρόνο µερικές φορές, υπάρχουν κάποιες
προτάσεις.
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ προηγούµενη
δουλειά από το Τ.Ε .Ε . που δεν έχει βγει προς τα έξω, γιατί το δουλεύει
χρόνια.
Εµείς λοιπόν λέµε ότι, το ποιος θα είναι µέλος του Τ.Ε .Ε. θα πρέπει
να συναρτηθεί ακριβώς µε το αποτέλεσµα αυτής της δουλειάς και αυτό
σηµαίνει ότι, µέσα απ’ αυτή την ιστορία θα έπρεπε να δούµε και το πόσες
βασικές ειδικότητες, που εντάσσεται ο καθένας, τι γίνεται µε τις νέες, όλη
αυτή η ιστορία περνάει µέσα από αυτό.

σε λ ί ς 23 /9 6 Π ΡΑΚ ΤΙ ΚΑ ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ ΠΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α.Κ .

Και βέβαια εδώ πάνω υπάρχουν κάποιοι που έχουν εκφράσει
απόψεις, δεν νοµίζω όµως ότι είναι πλειοψηφικές, ότι σύµφωνα µε µια
παλιά ιδέα της περασµένης τριετίας που αναπτύχθηκε και που έλεγε ότι
να υπάρχουνε µέλη των Τ.Ε.Ε. πολλών ταχυτήτων, προβλέποντας µε
κάποιες προϋποθέσεις να γράφονται από τα ΤΕ Ι κ.λ.π. Α υτά δεν τα
συζητάµε εµείς καθόλου.
Τώρα το δεύτερο είναι πάρα – πάρα πολύ σοβαρό θέµα και
σχετίζεται µ’ αυτό που είπε ο Γιώργος ο Τρουλλινός προηγουµένως, ο
σκοπός του Τ.Ε .Ε. στο άρθρο 4.
Λέµε, θα πρέπει να ξεπεραστούν
ψευτοδιλήµµατα του τύπου ρόλος επιστηµονικός ή συνδικαλιστικός. Το
δίληµµα αυτό πολύ συχνά οδηγεί στο επιστηµονικός µε πρόσχηµα την
απειλή µην τυχόν κατηγορηθούµε για συντεχνιακή λογική και παραπέµπει
τον συνδικαλιστικό ρόλο στους συλλόγους απαλλάσσοντας το Τ.Ε .Ε. από
ευθύνες που του ανήκουν.
Θεωρούµε ότι ο σκοπός του Τ.Ε .Ε . θα πρέπει να προσδιοριστεί ως
σκοπός επαγγελµατικού φορέα που προασπίζει και στηρίζει µε κάθε
τρόπο το ρόλο των µελών του. Νοµίζουµε ότι το Τ.Ε .Ε . έκανε παιχνίδι
ανάµεσα σ’ αυτούς τους δυο ρόλους, όποτε ζοριζότανε µε τα θέµατα
ανέπτυσσε µία επιστηµονική δραστηριότητα και ξέφευγε από τα
επαγγελµατικά.
Στην Καστοριά έγινε µια κουβέντα από τον Πρόεδρο του Τ.Ε .Ε.
δυτικής Κρήτης που το είπε πάρα πολύ ωραία, ένα πράγµα που και εµείς
το λέµε χρόνια σαν παράταξη, για να δει κανείς το σκοπό του Τ.Ε.Ε . θα
πρέπει κάποτε να σκύψει στη σύνθεση των µελών του Τ.Ε .Ε .. Το Τ.Ε .Ε.
κάποτε ξεκίνησε σαν µια οργάνωση αριστοκρατική, ήτανε λίγοι οι
µηχανικοί, παίζανε ένα συγκεκριµένο ρόλο στην κοινωνία. Σήµερα έχει
πάρα πολλά µέλη, µηχανικοί γίνονται, κόσµος από παντού, από όλες τις
κοινωνικές τάξεις, υπάρχουν άνεργοι, υπάρχουν υποαπασχολούµενοι,
υπάρχει κόσµος που πραγµατικά δουλεύει µεροκάµατο είτε είναι
υπάλληλος, είτε ελευθεροεπαγγελµατίας. Το Τ.Ε.Ε . δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της µεγάλης πλειοψηφίας αυτών των ανθρώπων, γι’ αυτό
στους σκοπούς του Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να προσέξουµε πάρα πολύ τι
απόφαση θα πάρουµε, πως τελικά να ανταποκρίνεται η απόφαση που θα
πάρουµε στις ανάγκες των µελών του.
Αυτό που είπε ο Γιώργος ο Τρουλλινός είναι σωστό...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
συνάδελφοι.

Μετά θα σας ζητήσουµε να ψηφίσετε

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αυτό που είπε ο Γιώργος ο Τρουλλινός είναι σωστό, το
Τ.Ε .Ε . είναι σύµβουλος του κράτους, της Κ υβέρνησης που τονίζει ο
Πρόεδρος πολλές φορές και τελικά παραπαίει ανάµεσα σε ένα ρόλο
συµβούλου της Κ υβέρνησης που δεν τον αξιοποιεί, ούτε και οι µικρές
Κυβερνήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον αξιοποιούνε, και παράλληλα
πολλές φορές θέλει να είναι, αλλά δεν τα καταφέρνει, γιατί πατάει µε το
ένα πόδι από ‘δω και µε το άλλο από ‘κει, και σύµβουλος της κοινωνίας.
Είναι ένα πολύ µεγάλο δίληµµα που πρέπει να απαντηθεί, τελικά
ποιανού σύµβουλος θέλουµε να είµαστε και µπορούµε να είµαστε και τα
δυο; Εγώ νοµίζω ότι θα έπρεπε να ειδωθεί αυτό σε συνδυασµό και µε το
τι είδους παραγωγικές δυνάµεις εκφράζει το Τ.Ε.Ε. µέσα στην κοινωνία.
Είναι νοµίζω το πιο σηµαντικό που σ’ αυτό πρέπει να σταθούµε.
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Το επόµενο είναι η περιφερειακή διάρθρωση του Τ.Ε.Ε ., στο άρθρο
5. Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η διάρθρωση του Τ.Ε.Ε . µε
γνώµονα την αναλογικότερη εκπροσώπηση, και ουσιαστικότερη σχέση
περιφερειακών και κεντρικών οργάνων.
Στην κατεύθυνση αυτή
υποστηρίζουµε
τη
βελτίωση
εκπροσώπησης
των
περιφερειακών
τµηµάτων στην Αντιπροσωπεία µε µεγαλύτερο αριθµό αντιπροσώπων
που ψηφίζονται µόνο από µέλη των περιφερειακών τµηµάτων, σε
συνδυασµό µε την έµµεση εκλογή των µελών των επιστηµονικών
επιτροπών από την Αντιπροσωπεία, χωρίς αυτά να είναι µέλη της και τη
σύσταση
περιφερειακού
τµήµατος
Α ττικής,
όπως
επίσης
την
ουσιαστικοποίηση της σχέσης περιφερειακών τµηµάτων και ∆ιοικουσών
Επιτροπών του Τ.Ε .Ε ..
Την αναβάθµιση της λειτουργίας των περιφερειακών τµηµάτων ως
προς τους οικονοµικούς τους πόρους, οργανισµό που να προβλέπει
περισσότερες και συγκεκριµένες θέσεις εργασίας, περιλαµβανοµένης της
νοµικής στήριξης και της αναβάθµισης της λειτουργίας των Νοµαρχιακών
Επιτροπών.
Από τον καιρό της µεταπολίτευσης υπήρχαν δυνάµεις που λέγανε
«οµοσπονδία», εµείς δεν λέµε «οµοσπονδία», λέµε όµως ότι καιρός είναι
αυτή η αθηνοκεντρική διάρθρωση του Τ.Ε.Ε . να διαφοροποιηθεί, ότι αυτή
τη στιγµή δεν είναι ότι περισσεύει η δηµοκρατία όπως ορισµένοι λένε ή η
αναλογικότητα αλλά πολλές φορές λείπει, ιδιαίτερα λείπει από την
κεντρική Α ντιπροσωπεία και έχει επισηµανθεί άπειρες φορές. Το είχαµε
πει και εµείς εδώ στην παλιά µας απόφαση, ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη
στιγµή από το περιφερειακό τµήµα του Ηρακλείου, εκλεγµένοι να είναι
τρεις από το Ηράκλειο και στην ουσία η µόνη παρούσα να είµαι εγώ, γιατί
οι άλλοι δύο δεν είναι µέλη της Αντιπροσωπείας και η µεν µία προς τιµήν
της κάπου – κάπου έρχεται και ευτυχώς µετεγκαταστάθηκε και στο
Ηράκλειο, γιατί πριν έµενε στην Αθήνα όταν εκλέχτηκε, ο δε τρίτος είναι
µονίµως στην Αθήνα, πως δηλαδή θα κρατήσει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ µου αυτό τον
άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πότε δηλαδή, και πως θα υποστηρίξει το τµήµα και θα
κρατήσει τη σύνδεση; Και αυτό συµβαίνει επειδή οι άνθρωποι αυτοί
εκλέγονται µεν επειδή προτείνουν τα τοπικά, αλλά εκλέγονται µέσα από
τα µεγάλα ψηφοδέλτια.
Οι µεγάλες παρατάξεις, κόκκινες, πράσινες,
κίτρινες, µπλε, ό,τι χρώµα και να έχουνε, θέλουνε να είναι επίκεντρο η
Αθήνα και θέλουνε να κανονίζουνε, και θέλουνε να συνεχιστεί αυτό το
καθεστώς.
Πρέπει τα περιφερειακά τµήµατα επιτέλους να το
συνειδητοποιήσουνε και να κάνουνε τις συγκρούσεις και µέσα στις
παρατάξεις τους, ότι θέλουνε τα περιφερειακά τµήµατα την αυτονοµία
τους, την αυτοτέλεια τους, αλλά και την υποστήριξη τους. ∆εν είναι
δυνατόν να παρακαλάµε για προσωπικό, δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να
παρακαλάµε για χρήµατα, θα πρέπει αυτά τα ζητήµατα να τακτοποιηθούνε
µε ένα τρόπο.
Ένα δεύτερο ζήτηµα που συζητιέται είναι, ο τρόπος που..., η
σύνθεση της κεντρικής Αντιπροσωπείας. ∆εν µπορεί να ψηφίζουν από
όλη την Ε λλάδα για 155 θέσεις που µοιράζονται κεντρικό και
περιφερειακά, και 45 θέσεις να βγαίνουνε 99% από υποψηφίους των
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Αθηνών, επειδή ξαναψηφίζουµε για επιστηµονικές επιτροπές. Αυτές οι
υπόλοιπες θέσεις πρέπει να µοιραστούν αναλογικά στα περιφερειακά
τµήµατα και στο κεντρικό αν του αναλογούνε, και κάποτε πρέπει το
κεντρικό να παίξει ένα επιτελικό ρόλο και να φτιάξει, όπως έχει η
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, όπως έχουν άλλοι, περιφερειακό τµήµα Αττικής που να
σκύψει να δει τα τεράστια προβλήµατα των µηχανικών του νοµού Α ττικής.
Υπάρχει ένα ζήτηµα µε την πειθαρχική διαδικασία, στα άρθρα 28 και
32. Θεωρούµε ότι η λειτουργία των πειθαρχικών συµβουλίων πρέπει να
γίνει ουσιαστικότερη, αλλά πέρα από τα σχετικά θέµατα που έχουν ήδη
συζητηθεί στην Α ντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδεθεί ανασυνταγµένος
κώδικας αρχών και δεοντολογίας. ∆εν παραπέµπουµε µακριά, αυτή τη
στιγµή και απόφαση έχει πάρει η κεντρική Α ντιπροσωπεία, και εδώ
έχουµε επεξεργαστεί πολύ το θέµα των..., όχι συγνώµη, συγνώµη όχι
εδώ, στην Α θήνα µόνο, έχουµε συζητήσει το θέµα των πειθαρχικών
συµβουλίων, εδώ έχουµε πει για τις πραγµατογνωµοσύνες. Και επίσης
υπήρξε οµάδα εργασίας, όπου είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγµή ο
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε . να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα του νέου κώδικα
αρχών και δεοντολογίας, είµαστε κοντά στο να το έχουµε.
Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουµε, ποιες είναι οι αρχές που
λειτουργούµε, που µας διέπουνε, αν υποθέσουµε ότι πρέπει να αλλάξει
αυτό που ήδη έχουµε και που δεν το θυµάται πια κανείς, και να ενταχθεί
µέσα στο θεσµικό πλαίσιο του Τ.Ε .Ε ., όχι να έχουµε παράλληλά
πράγµατα απ’ έξω τα οποία να αµφισβητούνται.
Ένα τελευταίο το οποίο µπορεί να µπαίνει σε διάφορα µέρη, δεν
εντάσσονται σε ειδικό άρθρο, είναι τα ασυµβίβαστα, οι εκπροσωπήσεις, η
δηµοκρατική λειτουργία των οργάνων. Θεωρούµε επίσης επιβεβληµένο να
διασφαλιστούν από την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου, ζήτηµα
ασυµβίβαστου συµµετοχής σε όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε. συναδέλφων που
καταλαµβάνουν πολιτικές θέσεις στον κυβερνητικό µηχανισµό και σε
φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ταβερναράκη ήρθες.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συνάδελφοι αυτό δεν θέλει εξήγηση, είναι τραγικό µέχρι
το καλαµπούρι, αλλά αυτό λέει black hum or γίνεται κάθε φορά στην
κεντρική Αντιπροσωπεία, όταν στην αντιπαράθεση των παρατάξεων
καλούνε τους εκλεγµένους εκεί µε όλες τους τις ιδιότητες.
Σε ποιο
Υπουργείο είναι σύµβουλος, σε ποιον µεγάλο οργανισµό είναι σύµβουλος,
τι από ‘δω, τι από ‘κει. ∆ηλαδή δεν µπορεί ένας άνθρωπος να έχει
τόσους πολλούς ρόλους και να είναι σαφής, και να είναι στραµµένος
πραγµατικά σ’ αυτό που λέγαµε προηγουµένως στα προβλήµατα της
πλειοψηφίας των µηχανικών. ∆εν θα πάω πολύ µακριά, να θυµίσω µόνο
τι έλεγε πριν ο Πρόεδρος για τη Νοµαρχία, εδώ δεν µπορούν οι
συνάδελφοι µας οι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι.
Ζήτηµα σχετικά µε τις εκπροσωπήσεις, όπως οι υποχρεώσεις των
εκπροσώπων, ασυµβίβαστα διορισµού τους, διάρκεια της θητείας τους.
Αποφασίζουµε κάθε λίγο καιρό τι θα γίνεται µε τους εκπροσώπους. Να
το βάλουµε και στο θεσµικό πλαίσιο, δεν µπορεί να έχουµε εκπροσώπους
έξι φορές, έξι θητείες, δεν µπορεί να έχουµε εκπροσώπους που να
έχουνε ασυµβίβαστα µε το διορισµό τους. Παλιά είχαµε κάνει µια δουλειά
και µε τα ασυµβίβαστα, πρέπει να δούµε αν υπάρχει κάτι αλλιώς να την
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κάνουµε τώρα, δεν κάνει ο οποιοσδήποτε για όποια θέση, λόγω ρόλου
εννοώ.
Το τρίτο είναι, πλήρης διαφάνεια και δηµοκρατία στη λειτουργία των
οργάνων µε ανοιχτές διαδικασίες και δηµοσιοποίηση των αποφάσεων. Το
διεκδικούµε από άλλους πρέπει να το κατοχυρώσουµε και εµείς, λέµε
ψηφιακή δηµοκρατία, λέµε διάφορα, πρέπει κάποια στιγµή να
αναπτύξουµε όλη τη σχέση, όλη την ενηµέρωση, τα πάντα να µπορεί
κανείς να τα βλέπει από το γραφείο του ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Από την ΠΑ ΣΚ ποιος θα την αναπτύξει
την πρόταση;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφοι µπορούν να ακουστούν πάρα
πολλά σωστά και χρήσιµα συµπεράσµατα – σκέψεις, όπως αυτά τα οποία
ακούσαµε από τη συνάδελφο τη Β άννα τη Σφακιανάκη, για µας όµως στην
ΠΑΣΚ το µεγάλο ερώτηµα είναι τι γίνεται µε την κρίση την οποία διαπερνά
το Τεχνικό Ε πιµελητήριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, µία κρίση η οποία
δεν µας αφήνει ανεπηρέαστους, µία κρίση η οποία υποβαθµίζει το ρόλο
µας.
Τα χτυπήµατα τα οποία έχει δεχτεί ο τεχνικός κόσµος, οι µηχανικοί,
το Τεχνικό Ε πιµελητήριο τα τελευταία χρόνια είναι ένα καθαρό δείγµα
γραφής ότι η δύναµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου συρρικνώνεται. Η
εικόνα του, η λάµψη, αυτό που είπε η Β άννα πριν από λίγο, η
αριστοκρατία ήταν κάποτε και όχι τυχαία.
Αν διαβάσει κανείς την ιστορία των µηχανικών στην Ε λλάδα, θα
δείτε ότι η Ελλάδα χτίστηκε µε µεγάλους πολιτικούς οραµατιστές όπως
ήταν ο Ε λευθέριος Β ενιζέλους ο οποίος είχε δίπλα του µεγάλους
µηχανικούς οι οποίοι στήριξαν τον εκσυγχρονισµό της Ελλάδας µε τα
µεγάλα δηµόσια έργα, µε όλα εκείνα τα έργα υποδοµής τα οποία
χρειαζόταν ο τόπος για να πάει πολλά βήµατα µπροστά σε σχέση µε αυτό
το οποίο βγήκε σαν ένα κρατικό µόρφωµα µέσα από την Οθωµανική
Αυτοκρατορία.
Αυτή λοιπόν εµείς την παρακαταθήκη οι µηχανικοί, ο τεχνικός
κόσµος, αυτό το περίσσευµα το οποίο διέθετε στην κοινωνία ο µηχανικός,
όχι απλώς την αναλώσαµε, συνάδελφοι την κατασπαταλήσαµε και
συνεχίζουµε να την κατασπαταλούµε µη σεβόµενοι πραγµατικά το ρόλο,
το επάγγελµα του µηχανικού.
Όλα αυτά δεν τα λέµε για να κάνουµε φιλολογία, τα λέµε γιατί
πρέπει να αναζητήσουµε ο καθένας από εµάς ξεχωριστά αλλά και οι ίδιες
οι παρατάξεις τις οποίες εκπροσωπούµε, τι πρέπει να κάνουµε και τι
φταίει και να προσπαθήσουµε να το αλλάξουµε εάν µπορούµε.
Περιφερειακά τουλάχιστον εµείς σαν ΠΑΣΚ, από την προηγούµενη
θητεία, είχαµε πει ότι πρέπει να αλλάξουµε στο θεσµικό πλαίσιο κατ’
αρχάς, ας µην πούµε ότι θα τα αλλάξουµε όλα, ας µην πούµε ότι θα
κάνουµε ένα ιδεατό, ιδανικό θεσµικό πλαίσιο, αλλά τουλάχιστον να
κάνουµε συγκεκριµένα βήµατα, βήµατα τοµές που θα ανατρέψουµε αυτή
τη ζοφερή εικόνα.
Είχαµε εντοπίσει λοιπόν πολύ έγκυρα ότι κρίσιµο σηµείο σ’ αυτή
την αλλαγή του κλίµατος σε ότι αφορά το Τεχνικό Επιµελητήριο και το
ρόλο του µηχανικού, ο ρόλος των παρατάξεων. Είχαµε λοιπόν πει ότι
πρέπει να λειτουργήσουνε επιτέλους παρατάξεις αρχών και όχι
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αξιωµατούχων, µε συνέδρια δηµοκρατικά, ανοιχτά, ώστε να έρθουν κοντά
στους συναδέλφους, να εκφράζουν το µέσο εργαζόµενο διπλωµατούχο
µηχανικό, να βρεθούν κοντά στην κοινωνία και στα προβλήµατα της
χώρας. Αυτό όµως δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν δεν αλλάξει άµεσα το
υπάρχον εκλογικό σύστηµα που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία του όλου
και αυξανόµενου κατακερµατισµού των παρατάξεων.
Ήδη συνάδελφοι πολλοί από σας θα γνωρίζετε ότι αµέσως µετά τις
εκλογικές διαδικασίες του Τ.Ε.Ε ., που γίνονται συνήθως Φθινόπωρο,
Νοέµβριο, ξεκινάει ένα παζάρι χωρίς όρους, χωρίς να υπάρχουνε αρχές,
χωρίς να υπάρχουνε αξίες, ένα παζάρι το οποίο πραγµατικά µας εκθέτει
όλους. Υπάρχουν φαινόµενα αποσύνθεσης των ίδιων των παρατάξεων,
µικρών και µεγάλων, υπάρχουν τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια που εγώ
το έζησα, συµµετέχοντας στην κεντρική Α ντιπροσωπεία και έφυγα
τρέχοντας κυριολεκτικά, φαινόµενα, όπου η µισή παράταξη ψηφίζει
αριστερά, η άλλη µισή ψηφίζει δεξιά, και αυτό σε σχέση µε όλες τις
παρατάξεις.
Και ενώ στα κουκιά π.χ. µπορεί να βγαίνει ότι θα έβγαινε Πρόεδρος
ο συνάδελφος ο ∆ραγκιώτης να πούµε παράδειγµα τώρα, µε βάση την
αριθµητική δύναµη της ∆Κ Μ και των άλλων παρατάξεων που στήριζαν,
ξαφνικά η κάλπη βγάζει Πρόεδρο το Γιάννη τον Αλαβάνο, για να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµα τους, να πούµε το τελευταίο παράδειγµα.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να πούµε το τελευταίο παράδειγµα.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Λοιπόν, το τοπικό Γιώργο µου όποτε θέλεις
θα το συζητήσουµε, όπως θέλεις να το συζητήσουµε, γιατί στο τοπικό η
ΠΑΣΚ είχε πάρει 42% ...
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Καµία αντίρρηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Και µε λίγη προσπάθεια θα φτάσουµε και στο
50, δεν θέλει πολύ προσπάθεια, µε λίγη προσπάθεια θα φτάσουµε και
στο 50 ώστε να µην έχουµε τέτοια προβλήµατα και τέτοια ζητήµατα.
Λοιπόν αυτά τα φαινόµενα της πολυδιάσπασης, της αποσύνθεσης
των ίδιων των παρατάξεων, εµείς λέµε ότι πρέπει να απαντήσουν οι ίδιες
οι παρατάξεις µέσα από ανοιχτές δηµοκρατικές διαδικασίες και θα πρέπει
να θεσµοθετηθεί µέσα στο θεσµικό πλαίσιο.
O επικεφαλής της
παράταξης να είναι διακριτό πρόσωπο το οποίο δεν θα χρειάζεται τις
ψηφοφορίες και να έχει αναδειχτεί µέσα από πλατειές δηµοκρατικές
διαδικασίες, πράγµα που η παράταξη µας το έκανε και πράγµα το οποίο
το στήριξαν οι συνάδελφοι µηχανικοί στην ανατολική Κρήτη και κατά τη
διαδικασία της ανάδειξης του επικεφαλή και κατά τις εκλογές.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και η Α ΜΑ Ν το έκανε.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Χαιρετίζουµε κάθε παράταξη η οποία θα
ακολουθήσει µια τέτοια συλλογιστική και µια τέτοια τακτική.
Ταυτόχρονα λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουµε και να µιλήσουµε
για την ταµπακέρα και να πούµε ότι σήµερα, εκτός όλων αυτών των
φαινοµένων που προανέφερα, προκύπτει ένα τεράστιο ζήτηµα µε το πόσο
ισχυρός είναι ο Πρόεδρος και η ∆ιοικούσα του Τεχνικού Επιµελητηρίου
όταν στηρίζεται σε δυνάµεις ετερόκλιτες, στηρίζει άκρα δεξιά, στηρίζει
δεξιά, στηρίζει το κέντρο, στηρίζει και h άκρα αριστερά. Συνάδελφοι αυτό
δεν το καταλαβαίνω εγώ, εντάξει είπαµε ότι υπάρχουνε επιστηµονικά,
επαγγελµατικά ζητήµατα, αλλά στις µεγάλες προκλήσεις, στα µεγάλα
ζητήµατα του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης, πως µπορούν να είναι όλοι
µαζί στο ίδιο καλάθι; Από τα άκρα αριστερά έως τα άκρα δεξιά.
Αυτό λοιπόν ενδεχοµένως σκέφτοµαι εγώ, µε το λίγο µυαλό το
οποίο διαθέτω, ότι µπορεί να είναι η αιτία και της αδυναµίας του
κεντρικού Τ.Ε.Ε . να παίξει ένα δυναµικό ρόλο στους αγώνες, τους
µεγάλους αγώνες που είχαµε το τελευταίο διάστηµα σε σχέση µε το
ασφαλιστικό. Άρα αυτό µας αποδυναµώνει, αυτό αποσαθρώνει τη δύναµη
µας, αυτό µας καθιστά αδύναµους κοινωνικούς παίκτες.
Α υτά τα
ζητήµατα λοιπόν δεν µπορούµε να τα αφήσουµε έτσι, δεν µπορούµε να
συνεχίσουµε να ανεχόµαστε αυτό το θέατρο του παραλόγου και αυτό το
οποίο η ΠΑΣΚ καταθέτει σήµερα είναι ξεκάθαρο, καθαρή λύση, εκλογή
Προέδρου της ∆.Ε. άµεσα από όλους τους µηχανικούς, από τους 2.500
µηχανικούς της ανατολικής Κρήτης και από τους 120.000 όλης της
Ελλάδας.
Το πώς θα γίνει αυτό, έχουµε και συγκεκριµένη πρόταση, µπορούµε
όµως να το συζητήσουµε, εδώ είναι επί της ουσίας να συµφωνήσουµε σ’
αυτό, ότι θα βγαίνει ό,τι ψηφίζει ο κάθε συνάδελφος µηχανικός και όχι ότι
θα βγει από ένα παζάρι το οποίο δεν έχει ούτε αρχές, ούτε αξίες, ούτε
µπορεί να σταθµίσει τα ζητήµατα του µηχανικού.
Αυτά λοιπόν εµείς τα καταθέτουµε, ξέρουµε ότι υπάρχει µια άλλη
άποψη, ξέρουµε ότι κάποιες παρατάξεις, ενδεχοµένως αυτό που λέµε οι
µικρές παρατάξεις, χάνουν το ρόλο τους. Νοιώθουν ότι βγαίνουν έξω
από το παιχνίδι, νοιώθουν ότι περιθωριοποιούνται, αλλά συνάδελφοι
µπροστά σ’ αυτή τη µίζερη εικόνα που αποπνέει το Τεχνικό Επιµελητήριο
και την αδύναµη παρουσία του, νοµίζω ότι πραγµατικά αξίζει όλοι να
σκεφτούµε και να κάνουµε αν θέλετε και µία δοκιµή, να το δούµε και αυτό
το άλλο µοντέλο της άµεσης δηµοκρατίας, ο Πρόεδρος να εκλέγεται αν
χρειάζεται και από δεύτερο γύρο.
Το µοντέλο..., ξανάλεω έχουµε πει εδώ µία πρόταση στην πρώτη
Κυριακή κατεβαίνουν όλες οι παρατάξεις, στη δεύτερη Κυριακή οι δύο
πρώτες παρατάξεις, η παράταξη που θα πάρει το 50% να παίρνει και τον
Πρόεδρο.
Μπορούµε να συζητήσουµε και κάποια άλλα µοντέλα τα οποία
έχουν ακουστεί και έχουν συζητηθεί, να καθίσουµε όµως να πούµε ναι, θα
σταµατήσει το θέατρο του παραλόγου, το οποίο µας προσβάλει όλους και
σαν προσωπικότητες και σαν επιστήµονες.
Αυτό είναι το κεντρικό νόηµα της πρότασης µας, δεν θα τη διαβάσω
την πρόταση αναλυτικά, νοµίζω δεν χρειάζεται, και απλώς σας καλώ
όλους πραγµατικά να κάνουµε την υπέρβαση µας, να δοκιµάσουµε τις
αντοχές µας, να δούµε και ένα εναλλακτικό τρόπο εκλογής που αν µη τι
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άλλο είναι σε πλήρη έτσι και σε ευθεία συνάρτηση µε τις σκέψεις, τις
επιθυµίες, και την ψήφο του κάθε συνάδελφου µηχανικού.
Σας ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος Καπετανάκης την
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πρόταση της ∆ΚΜ. Έχετε υπόψη σας ότι οι προτάσεις θα ενσωµατωθούν
στα πρακτικά.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Είµαι σίγουρος ότι, ό,τι και να προτείνουµε, ό,τι και να
κουβεντιάσουµε, ό,τι λίγο – πολύ και να συµφωνήσουµε µεταξύ µας, το
κεντρικό Τεχνικό Επιµελητήριο όπως συµβαίνει και µε κάθε άλλη
απόφαση θα κάνει πάλι τα δικά του και σίγουρα το θεσµικό πλαίσιο
πιστεύω ότι, όπως θα ψηφιστεί, δεν θα έχει συµπεριλάβει καµία
ουσιαστικά από όλες αυτές τις προτάσεις που εµείς θα εισηγηθούµε.
Οι προτάσεις οι δικές µας έχουν ως εξής...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ταβερναράκη πάλι µιλάς.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Λοιπόν οι καιροί έχουν αλλάξει, οι απαιτήσεις είναι
διαφορετικές απ’ ότι ήταν στο παρελθόν, και γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει να
υπάρξουν αλλαγές στην οργανωτική δοµή του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου µε
σκοπό τη συµµετοχή των περιφερειακών τµηµάτων στις αποφάσεις του
κεντρικού Ε πιµελητηρίου.
Θα πρέπει να καταργηθεί η αθηνοκεντρική εξουσία του Τεχνικού
Επιµελητηρίου και αυτό να έχει ως αποτέλεσµα η λειτουργία του να
εκφράζει τον τεχνικό κόσµο σε πανελλήνιο επίπεδο. Να καταργηθεί το
καθεστώς συναλλαγής µεταξύ των παρατάξεων για την εκλογή του
Προέδρου της ∆ιοικούσας του κεντρικού Τεχνικού Επιµελητηρίου και
επίσης, να αλλάξει το αναχρονιστικό σύστηµα των εξετάσεων για την
απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος.
Με βάση τα παραπάνω εµείς προτείνουµε:
 Πρώτον, την ίδρυση περιφερειακού τµήµατος Αττικής, ώστε να
διαχωριστεί από το κεντρικό Τεχνικό Ε πιµελητήριο. Είναι απαράδεκτο
να υφίσταται το κεντρικό Επιµελητήριο µε την Α ττική και όλοι οι
υπόλοιποι µαζί ουσιαστικά µόνοι τους.
 ∆εύτερη πρόταση είναι, η ∆.Ε . του κεντρικού Ε πιµελητηρίου να
απαρτίζεται από τους Προέδρους όλων των περιφερειακών τµηµάτων,
ούτως ώστε να υπάρχει αντιπροσώπευση από όλη την Ε λλάδα.
 Τρίτη πρόταση, ο Πρόεδρος του κεντρικού Τεχνικού Επιµελητηρίου να
εκλέγεται άµεσα από τους εκλέκτορες, δηλαδή να είναι αυτόµατα ο
επικεφαλής της πρώτης παράταξης των εκλογών σε πανελλήνιο
επίπεδο ανεξαρτήτως ποσοστού. Με αυτό τον τρόπο δεν θα έχουµε το
φαινόµενο να µην έχουν βγει επίσηµα αποτελέσµατα εκλογών για
µήνες µετά από τη διενέργεια τους, όπως συνέβη στις τελευταίες
εκλογές.
Αυτό να επισηµάνω ότι συνέβη για τον Πρόεδρο του
κεντρικού Επιµελητηρίου, αλλά δεν συνέβη απ’ ότι ξέρω τουλάχιστον
σε κανένα από τα περιφερειακά τµήµατα.
 Να υπάρχει περιορισµός σε δύο θητείες τόσο για τους Προέδρους του
κεντρικού Ε πιµελητηρίου όσο και των περιφερειακών τµηµάτων, ούτως
ώστε αυτό να µη γίνεται επάγγελµα.

Συ νε δ ρί α σ η 6 η

5 η ς Μ α ΐ ου 20 08

σε λ ί ς

30/ 9 6

 Να καταργηθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης
επαγγέλµατος οι οποίες σήµερα έχουν καθαρά διαδικαστικό και τυπικό
χαρακτήρα και δεν εξασφαλίζουν σε καµία περίπτωση την
επιστηµονική κατάρτιση ενός µηχανικού που έχει µόλις αποφοιτήσει
από τη σχολή του.
∆εν είναι δυνατόν κάποιος που δεν έχει καµία εµπειρία µε το
επάγγελµα του µηχανικού, να έχει τη δυνατότητα να υπογράφει µελέτες
και άδειες οποιουδήποτε µεγέθους χωρίς καµία επαγγελµατική εµπειρία.
Είναι σαφέστατα προτιµότερο να απαιτείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο
η υποχρεωτική εργασία και η επαγγελµατική άσκηση του αποφοίτου και
κατόπιν η γραπτή ίσως εξέταση και απόκτηση της άδειας άσκησης του
επαγγέλµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α πό την ΑΜΑΝ ποιος θα εισηγηθεί; Ο
συνάδελφος Ρουκουνάκης.
ΡΟΥΚΟΥ ΝΑΚΗΣ: Συνάδελφοι να καταθέσουµε και εµείς τις προτάσεις
της ΑΜΑΝ, στην ουσία – παρ’ όλο που αναφέρονται τρεις – είναι δύο οι
προτάσεις.
Η πρόταση η πρώτη είναι η θεσµοθέτηση ορίου 30% ανά παράταξη
τόσο για τη συµµετοχή στις εκλογές συναδέλφων που είναι είτε µόνιµοι,
είτε συµβασιούχοι δηµόσιοι υπάλληλοι, το ίδιο όριο το 30% να ισχύει και
ανά εκλεγµένο όργανο του Τ.Ε .Ε . κεντρικές και περιφερειακές
Αντιπροσωπείες, κεντρικές – περιφερειακές ∆ιοικούσες, Νοµαρχιακές
Επιτροπές κ.λ.π.
Την πρόταση αυτή την κάνουµε καθαρά για λόγους αναλογικότητας,
γιατί βλέπουµε ότι στα όργανα του Τ.Ε.Ε. ίσως και λόγω ότι οι δηµόσιοι
υπάλληλοι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο ή δεν ξέρουµε τι άλλο, πιο
εύκολα µπορούνε να συλλέξουν ψήφους. Κάποια όργανα κυριαρχούνται
απ’ αυτή την κατηγορία των µηχανικών, αλλά για την καλύτερη λειτουργία
των οργάνων πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρχει αναλογικότερη
εκπροσώπηση.
∆εύτερη επί της ουσίας πρόταση, είναι η αύξηση των βασικών
ειδικοτήτων των µηχανικών, από τις 9 που είναι σήµερα. Ως πρόταση
αναφέρουµε ότι πρέπει να συµπεριληφθούν όλες οι ειδικότητες όπου
έχουν ιδρυθεί σχολές σε ελληνικά πολυτεχνεία και πολυτεχνικές σχολές.
∆εν µπαίνουµε δηλαδή στη λογική να κρίνουµε τα πανεπιστήµια και τα
πολυτεχνεία γιατί ιδρύουνε σχολές ή αν είναι αναγκαίες κάποιες
ειδικότητες µηχανικών να ιδρυθούν, αλλά θεωρούµε ότι από τη στιγµή
που έχουν συµπεριληφθεί σε προγράµµατα σπουδών είναι αναγκαία για
την αγορά και πρέπει και το Τεχνικό Επιµελητήριο να αναγνωρίσει τις
ειδικότητες αυτές ως ισάξιες κατ’ αρχήν µε τις υπόλοιπες, πέρα από τη
συζήτηση για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα µε αύξηση των βασικών
ειδικοτήτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν συνάδελφοι θα ανοίξει
κατάλογος για ερωτήσεις, ποιος θέλει να ρωτήσει όλους τους οµιλητές,
έτσι; Έ χει να κάνει κανείς ερωτήσεις; Εγώ έχω να κάνω και κλείνει ο
κατάλογος.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν Κ αραβελάκης, Ποβάσκη, άλλος;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο Μονιάκης ο Μύρωνας.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Μονιάκης.
Λοιπόν έκλεισε
κατάλογος, συνάδελφε Καραβελάκη έχεις το λόγο. Ερωτήσεις είπαµε.

ο

ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Ε ρωτήσεις, ερωτήσεις.
Η πρώτη ερώτηση είναι για το συνάδελφο τον Καπετανάκη, ο
οποίος θέτει θέµα ουσιαστικά πρακτικής, σαν παράταξη θέτει θέµα
πρακτικής από κάθε συνάδελφο πριν να πάρει την άδεια άσκησης
επαγγέλµατος. Α υτό πιθανόν να ισχύει για τις..., ας το πούµε τώρα τις
ειδικότητες π.χ. των πολιτικών µηχανικών.
Ερχόµενος στην ειδικότητα µου, εγώ που να έκανα πρακτική,
υπάρχει δηλαδή κάπου ένα πρόβληµα ειδικά για την περιφέρεια ή πόσους
να δεχτώ από καινούργιους συναδέλφους από τη στιγµή που έχω
περιορισµένο αντικείµενο; ∆εν ξέρω αν το έχετε εξετάσει αυτό σε βάθος.
Μήπως δηλαδή µιλάς µόνο για τις µεγάλες ειδικότητες των πολιτικών
αρχιτεκτόνων, µηχανολόγων και για τους άλλους να υπάρχουν απλώς οι
γραπτές εξετάσεις, µήπως πρέπει να ξαναγυρίσουµε στα οχτάωρα που
δεν τα προλάβαµε; Αυτό είναι το πρώτο.
Και το δεύτερο είναι, προς το σύνολο σχεδόν ότι ναι µεν εντάξει
προτείνουµε την εκλογή του Προέδρου µε άµεση ψηφοφορία, µε τους
υπόλοιπους, Α ντιπροέδρους δηλαδή και γραµµατείας θα ισχύσει κάτι
αντίστοιχο ή έχει βρεθεί δηλαδή κάποια φόρµουλα ή αυτοί θα πηγαίνουνε
µε την πεπατηµένη όπως γινότανε µέχρι τώρα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε Μονιάκη.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Καταλαβαίνω τώρα ότι είναι δύσκολο µέσα από ερωτήσεις
κ.λ.π. να µπούµε σε µια διαδικασία ερωτήσεων σε κάθε πρόταση που
κάνει κάθε παράταξη, ίσως και να ζητήσουµε διευκρινίσεις όπως ήταν και
αυτές που έκανε ο συνάδελφος ο Καραβελάκης ο Μανόλης πιο πριν, αλλά
εγώ έχω µια απορία τώρα εδώ, δηλαδή αν συγκρίνει κανείς λίγο τις δύο
προτάσεις και του Προέδρου του Πέτρου του Ινιωτάκη από την πλευρά
της ΠΑ ΣΚ και του...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ερωτήσεις είµαστε έτσι;
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: ...Κ απετανάκη, ναι, από την πλευρά της ∆Κ Μ λένε για την
εκλογή του Προέδρου του κεντρικού Τ.Ε .Ε., λέει συγκεκριµένα η ∆ΚΜ
εδώ, ο Πρόεδρος του κεντρικού Τ.Ε.Ε . να εκλέγεται άµεσα από τους
εκλέκτορες, δηλαδή να είναι αυτόµατα ο επικεφαλής της πρώτης
παράταξης των εκλογών σε πανελλήνιο επίπεδο – και για όσους δεν
καταλάβανε καλά – ανεξαρτήτως ποσοστού.
∆ηλαδή συνάδελφε αν έχουµε τέσσερις παρατάξεις, πέντε,
δεκαπέντε µπορεί να κατέβουν αλλά είναι τέσσερις µεγάλες παρατάξεις
που παίρνουν από ένα ποσοστό 19 – 20% ο καθένας και το άλλο το
παίρνουν οι µικρότερες, θα έχουµε ένα Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. ο οποίος θα
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εκπροσωπεί το 20% των µηχανικών ας πούµε;
Κ αταλαβαίνετε που
µπορεί να οδηγήσει..., αυτή η ερώτηση είναι στο που µπορεί να
οδηγήσει, όσο και να φαίνεται καλή και δηµοκρατική µια εκλογή άµεση
του Προέδρου, που µπορεί να οδηγήσει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μετά θα απαντήσετε. Λοιπόν και εγώ
θέλω να κάνω ορισµένες ερωτήσεις.
Θα ήθελα να ρωτήσω την Α ΜΑ Ν, παρακαλώ συνάδελφοι, εγώ θα
ήθελα να ρωτήσω την ΑΜΑΝ το εξής, όταν λέει αύξηση των βασικών
ειδικοτήτων, αυτές οι ειδικότητες θα είναι και αντιστοίχως µέλη της
Αντιπροσωπείας; Θα πάνε στα 400, είναι πάρα πολλές οι ειδικότητες.
∆εν ξέρω πως το έχετε σκεφτεί, οι ειδικότητες..., για να αυξηθούν οι
βασικές ειδικότητες που λέµε ή θα πρέπει να µην είναι µέλη ή όχι. Θέλω
απάντηση πως το βλέπετε.
Θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής, διαβάζοντας την εισήγηση της
ΠΑΣΚ, η ΠΑΣΚ λέει τα εξής, η εκλογή του Προέδρου πρέπει να γίνεται µε
καθολική ψηφοφορία, παρακάτω λέει ότι ο Πρόεδρος..., ότι η πρώτη
παράταξη θα έχει και την πλειοψηφία της ∆ιοικούσας, αλλά παραπάνω
λέει..., πρέπει η εκλογή των οργάνων να διασφαλίζει τη δυνατότητα
συλλογικής έκφρασης µέσω των παρατάξεων όπως και την ατοµική
έκφραση χωρίς να αποκλείονται µεµονωµένοι υποψήφιοι.
Ο
µεµονωµένος υποψήφιος πως θα έχει την πλειοψηφία της ∆ιοικούσας;
Αφού δεν έχει, πως θα πάρει και την πλειοψηφία της ∆ιοικούσας; Ένα
ερώτηµα, δηλαδή πως το έχετε σκεφτεί;
Γιατί το γράφετε και το
προτείνετε, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τη δεύτερη παράγραφο, στη δεύτερη
σελίδα µετά από κάτω που λέτε.
Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής άλλο, δηλαδή ούτε λίγο – ούτε
πολύ η πρόταση σας είναι να γίνουµε σαν τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση,
θα υπάρχει ένας δικτάτορας µέσα ο οποίος καταργεί όλες τις
δηµοκρατικές διαδικασίες, όλους τους δηµοκρατικούς ελέγχους.
Κ αι
στηρίζοµαι στη φράση την οποία είπες Πρόεδρε ένα δυναµικό ρόλο, εγώ
λέω ένα δυναµικό αλλά και αντιδηµοκρατικό ρόλο, θέλω να µου πεις πως
εννοείς τη δηµοκρατία όταν θα υπάρχει µέσα η πλειοψηφία στη ∆ιοικούσα
και δεν θα ελέγχεται. Αυτή τη στιγµή η Αντιπροσωπεία δεν µπορεί να
ελέγξει τη ∆ιοικούσα, µολονότι η ∆ιοικούσα δεν είναι µιας παράταξης. Το
είπε προηγουµένως ο Στέλιος ο Ορφανός τι ρόλο παίζει η ∆ιοικούσα και
τι ρόλο παίζει η Α ντιπροσωπεία. Ρ ωτώ, να µου εξηγήσει πως τη βλέπει
αυτή τη δηµοκρατικότητα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και ένα σχόλιο, αφού θα φτάσει στο
50% γιατί να αλλάξει το καθεστώς;
Λοιπόν να απαντήσουν τώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ρητορικό ήταν έτσι;
Ακούσατε τις
ερωτήσεις, ένας – ένας πάλι µε την ίδια σειρά, γιατί υπήρξε και µια γενική
ερώτηση που απευθυνόταν σε όλους, του συναδέλφου του Καραβελάκη.
Λοιπόν η συνάδελφος Σφακιανάκη..., ναι έχεις να απαντήσεις
τίποτα; Όχι, εσύ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ κανε µια γενική ερώτηση, αυτό δεν
είπες Μανόλη. Α πευθύνεται σε όλους, δεν έκανες µία ερώτηση;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει.
Λοιπόν, ναι, Πρόεδρε Ινιωτάκη έχεις το λόγο, στα ερωτήµατα που
έθεσα εγώ, να µου πεις πως συµβιβάζονται οι δύο φράσεις αυτές; Πως
το βλέπεις δηλαδή, πως θα έχει την πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:
µίλησες περί δικτατορίας
οργάνων.

Πρόεδρε να υποθέσω ότι χάριν αστεϊσµού
και δικτατορίσκων και µη δηµοκρατικών

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι δικτατορίσκων, δικτατορίας..., όχι,
όχι δεν το είπα χάριν αστεϊσµού, διότι µε συγχωρείς Πρόεδρε το ρεζίλι
που είδα µέσα στη Νοµαρχιακή Α υτοδιοίκηση στη συνεδρίαση που
πήγαµε τότε που κουβεντιάζαµε, ήταν απαράδεκτο. ∆εν µπορεί ένας
άνθρωπος εκεί µέσα να κουµαντάρει 50 ανθρώπους; Πόσοι είναι οι...,
δεν ξέρω πόσοι είναι οι Νοµαρχιακοί;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα εδώ η πρόταση σας δεν είναι να
πιάσετε το 70% συνάδελφε, εδώ λέει ο πρώτος που θα βγει θα έχει και
την πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε µία πρόταση η
οποία φέρνει τα πάνω – κάτω στο Τεχνικό Επιµελητήριο, αν υιοθετηθεί,
που δεν πιστεύω ότι θα υιοθετηθεί ποτέ από την κεντρική Α ντιπροσωπεία
λόγω των συγκεκριµένων συσχετισµών, εκτιµούµε Βάννα ότι η
συντεχνιακή λογική που επικρατεί, αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται...
Α παντήσεις Πρόεδρε κάνεις, δεν
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τοποθετείσαι, οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριµένες, θα δευτερολογήσεις µετά
άµα θες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Ναι αλλά δεν µε αφήνεις Πρόεδρε, δεν µε
αφήνεις, εσύ παρέµβηκες. Λοιπόν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε ∆ολαψάκη.

Συγκεκριµένες

είναι

οι

ερωτήσεις

∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα να απαντήσει στις..., η Βάννα δεν
είπε τίποτα. Α, σου ξέφυγε από κάτω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Αυτά τα όσα ακούστηκαν περί δηµοκρατίας
εµείς το µόνο που µπορούµε να απαντήσουµε είναι µέσα από την
πρακτική και µέσα από τη στάση της σηµερινής ∆.Ε. και του Προεδρείου
της ∆.Ε .. Το πώς αντιλαµβάνεται τη δηµοκρατία και πως την κάνει κανείς
πράξη, το αποδεικνύει και ο τρόπος που αντιµετωπίζουµε τα θέµατα και ο
τρόπος που διεξάγονται οι ∆ιοικούσες Ε πιτροπές, και όλη η διαδικασία η
οποία πολλές φορές µπορούµε να κατηγορηθούµε ότι είναι µακρόσυρτη,
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είναι κουραστική, αλλά είναι πάντα συνθετική, είναι πάντα ενωτική και
µέσα από διαδικασίες µεγάλου διαλόγου.
Αυτή είναι η απάντηση, και αυτή είναι η προσωπική στάση, και αυτή
είναι η στάση της παράταξης µας η οποία θέλει να τιµήσει πραγµατικά
αυτό το πολύ µεγάλο ποσοστό, µέσα από δείγµατα γραφής πέρα για πέρα
δηµοκρατικά.
Και πιστεύουµε ότι µπορεί κάθε συνάδελφος µηχανικός να έχει αυτή
τη στάση, αναλαµβάνοντας µια τεράστια ευθύνη, όταν εκπροσωπεί
συναδέλφους µηχανικούς. ∆εν µπορεί όµως κανείς να πει ότι αυτή η
κατάσταση που υπάρχει σήµερα Πρόεδρε του αρέσει, θέλει να παραµείνει
έτσι, να γίνονται εκλογές το Νοέµβριο και να βγαίνει πρώτος µετά από
έξι, µετά από εννιά, παλιότερα µου είχες πει ότι και µετά από ένα χρόνο,
ανάλογα πόσο θα... (αλλαγ ή κασέ τας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: ...κάποια στιγµή στο Τεχνικό Επιµελητήριο
πρέπει να λάβουν τέλος.
Εµείς λοιπόν παίρνουµε την ευθύνη σαν ΠΑ ΣΚ ενός περιφερειακού
τµήµατος να βγούµε και να πούµε, παρ’ όλο που δεν ξέρουµε και
κεντρικά αν η ΠΑΣΚ – παρ’ όλο που παλιότερα το είχε αναφέρει – αν θα
συνεχίσει να εµµένει σ’ αυτή την άποψη της, εµείς περιφερειακά, µετά
από πολύ µεγάλο διάλογο, µετά από µεγάλη συζήτηση καταλήξαµε.
Ξέρουµε ότι θα προκύψουν πολλές τεχνικές δυσκολίες τις οποίες και
αυτές µέσα από το πρίσµα αυτό το οποίο είπατε του ανοιχτού διαλόγου
θα τις αντιµετωπίσουµε, αλλά η πρόταση µας είναι ξεκάθαρη, όχι η
πρώτη παράταξη. ∆εν µπορεί συνάδελφοι, ήτανε σωστό αυτό που είπε
(...) δεν µπορεί η πρώτη παράταξη να έχει 21% και η δεύτερη 18 ή 19 και
να παίρνει τη ∆.Ε ., γιατί θα έχουµε σχεδόν µία από τα ίδια, θα είναι ξανά
ένας αδύνατος Πρόεδρος, ξανά µια αδύνατη ∆ιοικούσα, θα είναι µια
Προεδρεία µειοψηφίας.
Εµείς δεν µιλάµε για µειοψηφίες, µιλάµε για
πλειοψηφίες ισχυρές, οι οποίες θα δώσουνε δύναµη στο µηχανικό µέσα
από καθαρές λύσεις.
∆ηλαδή πρώτη Κ υριακή κατεβαίνουν 10, 20, όσοι ανεξάρτητοι, όσοι
µεµονωµένοι, κατεβαίνουν υποψήφιοι, οι δύο πρώτες παρατάξεις οι
οποίες θα είναι µε 30, 35, 25, ή 40 θα µπουν στο δεύτερο γύρο και
Πρόεδρος θα βγαίνει ο επικεφαλής, που ξανάλεω δεν θα χρειάζεται
σταυρό προτίµησης, θα είναι ο επικεφαλής της παράταξης, θα έχει βγει
µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες των παρατάξεων, θα τον
προστατεύσουµε. Και προσέξτε, τον συνδέουµε µε την παράταξη, δεν
τον αφήνουµε να είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί σκεφτήκαµε και αυτό µήπως
θα έπρεπε να βγει από µια ξεχωριστή κάλπη ο Πρόεδρος, αλλά αυτό
δηµιουργεί άλλα προβλήµατα, τι προβλήµατα;
Να βγει Πρόεδρος ο
Αλαβάνος, γιατί είναι µεγάλη προσωπικότητα και χαίρει γενικότερης
εκτίµησης και η παράταξη του να πάρει 7%.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι πειράζει, γιατί µε ποια πλειοψηφία και µε
ποια δύναµη και τι πρόγραµµα θα υλοποιήσει.
Εµείς θέλουµε ο επικεφαλής να είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την
παράταξη του και να είναι επιλογή πολιτική και όχι προσωπική. Γι’ αυτό
το συνδέουµε και λέµε, αυτός που θα πάρει πάνω από το 50% τη δεύτερη
Κυριακή, αµέσως τη δεύτερη Κυριακή οι µηχανικοί θα γνωρίζουν ποιον
ψήφισαν και ποιον έβγαλαν συνάδελφοι, αυτή είναι η διαφορά.
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Τώρα µπορεί κάποιος να µπει στη λογική ότι, αν πάρεις κανένα
µεγάλο ποσοστό πάνω από 40% να βγαίνεις, να το συζητήσουµε και
αυτό.
Τέτοιας τεχνικής φύσεως..., δεν λέµε ότι η άποψη η δικιά µας είναι
καθολικά σωστή και δεν δεχόµαστε τίποτα, αλλά ο πυρήνας, η ουσία της
σκέψης µας θεωρούµε το λιγότερο ότι πρέπει να δοκιµαστεί ως Τεχνικό
Επιµελητήριο.
Πρόεδρε να ξεκαθαρίσουµε
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αναφέρεσαι και λες ότι µόνο στη ∆ιοικούσα θα έχει την πλειοψηφία.

κάτι,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι και στην Αντιπροσωπεία.
Όχι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Αντιπροσωπεία.

στην

Αντιπροσωπεία,

όχι

στην

Ε ντάξει, στις τοποθετήσεις θα τα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πούµε. Στην απάντηση τη δική µου Πρόεδρε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
µικροφώνου)

(∆εν

αποδίδεται

καθαρά,

µιλάει

εκτός

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...εµένα δεν µου απάντησες ακόµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
γραµµατέα κ.λ.π...

Σε ότι αφορά τον Πρόεδρο, Α ντιπρόεδρο,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θα γίνει;

Ναι, έγινε η ερώτηση από το..., ναι τι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: ...σε αυτό το ζήτηµα, και αυτό είναι κάτι το
οποίο µπορούµε να το συζητήσουµε και δεν είµαστε δογµατικοί, και αυτό
µπορούµε να το συζητήσουµε αν θα προκύπτουν από άµεση εκλογή, αλλά
νοµίζουµε ότι το θέµα το οποίο αυτή τη στιγµή είναι κορυφαίο και
δηµιουργεί όλες τις επιπλοκές και όλα τα προβλήµατα, και όλες τις
συναλλαγές αν θέλετε, είναι καθαρά το θέµα της εκλογής του Προέδρου.
Από ‘κει και πέρα µπορεί να γίνεται απ’ ευθείας, αλλά µπορεί
επίσης να το δούµε και να συνεχίσει να γίνεται όπως γίνεται και σήµερα,
δεν είµαστε σ’ αυτό...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Πρόεδρε.

Ναι, σ’ εµένα δεν απάντησες όµως

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε σε τι αναφέρεσαι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η ερώτηση µου ήταν η εξής, πάνω λες
ότι δεν αποκλείονται οι µεµονωµένοι υποψήφιοι και διερωτώµαι εγώ..., το
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υποψήφιος

θα

έχει

την

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα ένα λεπτό, εσείς το λέτε, εσείς το
λέτε, εσείς λέτε χωρίς να αποκλείονται µεµονωµένοι υποψήφιοι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα η πρόταση είναι τον αποκλείεις, αν
έχει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε εγώ θα σου...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Γιατί δεν θα µπορεί να βγει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε εγώ...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ ληξε, έχετε εκπρόσωπο να απαντήσει
ή όχι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, Πρόεδρε, εγώ νοµίζω ότι και κατ’ ιδίαν
όταν συζητήσαµε πολλές φορές µου είπες εγώ κατεβαίνω µεµονωµένος,
σε καµία των περιπτώσεων δεν θα διεκδικήσω τη θέση του Προέδρου.
∆εν µπορώ να φανταστώ κάποιον µηχανικό, πολιτικά νοήµονα που θα
κατέβει µόνος του και θα θέλει να γίνει Πρόεδρος του Τεχνικού
Επιµελητηρίου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Α υτή είναι η απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτή είναι η απάντηση.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Α πό την απάντηση του µου γεννήθηκε ένα ερώτηµα, αν
επιτρέπεται να το πω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, κάνε το.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Πέτρο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μια ερώτηση, έλα εδώ, έλα εδώ στο
µικρόφωνο να καταγραφεί, Σταµατάκης.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Ε πειδή µίλησε ότι µε το υπάρχον σύστηµα υπάρχουν
∆ιοικούσες µειοψηφίας και δεν µπορούν να παράγουν έργο, ήθελα να τον
ρωτήσω αν αισθάνεται ότι είναι Πρόεδρος..., στη ∆.Ε. Πρόεδρος
µειοψηφίας και αν ναι για ποιο λόγο;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Αν θες απαντάς, άµα δεν θες δεν
απαντάς. Μάλλον αυτό δεν σχετίζεται µε την πρόταση. Ο συνάδελφος
Ρουκουνάκης τώρα..., µάλλον σ’ εσάς έγινε µια ερώτηση από τον..., ναι
έλα, έλα, ο συνάδελφος Κ απετανάκης.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αν θες απαντάς, αν δεν θες δεν απαντάς, δεν είναι µε το
ζόρι.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Λοιπόν οι προτάσεις που κάνει η παράταξη µας για την
τροποποίηση στο θεσµικό πλαίσιο, είναι επικεντρωµένες σε κάποια
βασικά προβλήµατα που έχουµε διαπιστώσει ότι υπάρχουν στο Τεχνικό
Επιµελητήριο.
Τώρα όσον αφορά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
Σε άλλες επαγγελµατικές κατηγορίες που είµαστε πάλι οι µηχανικοί,
δηλαδή παράδειγµα, για να γίνεις εργολήπτης δηµοσίων έργων χρειάζεται
κάποια επαγγελµατική εµπειρία κατ’ ελάχιστον τριών ετών την οποία
πρέπει να την αποδείξεις µε κάποια πιστοποιητικά για να µπορέσεις να
αποκτήσεις εργοληπτικό πτυχίο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πιστοποιητικά.

Όχι,

λάθος

κάνεις,

δεν

θέλει

ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Τέλος πάντων τα πρώτα τρία χρόνια νοµίζω ότι είναι...,
ναι, από ‘κει και ύστερα για να ανέβεις κατηγορίες πτυχίων χρειάζεται
πλέον αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία. Το ίδιο νοµίζω συµβαίνει
και για τους µελετητές, και κάτι πάει να γίνει και µε το µητρώο
κατασκευαστών ιδιωτικών έργων, διότι απ’ ότι φαίνεται έχει φανεί ότι
είναι η σωστή διαδικασία αυτή που πρέπει να ακολουθείται.
Συµβαίνει όµως το εξής, ότι παρά το ότι υπάρχουνε ελεγκτικοί
µηχανισµοί µε το τι µπορεί να εκτελέσει και το τι µπορεί να µελετήσει, και
το τι µπορεί να υπογράψει ο καθένας σε άλλες κατηγορίες εργασιών, δεν
υπάρχει το αντίστοιχο σε ότι αφορά ας πούµε τις οικοδοµικές άδειες.
∆ηλαδή µπορεί κάποιος να πάρει σήµερα τη άδεια του, να έχει τελειώσει
χθες το Πολυτεχνείο και αύριο να πάει να υπογράψει ένα ουρανοξύστη
ξέρω ‘γω 10 – 20 ορόφων. Α υτό το πράγµα θεωρούµε ότι δεν είναι
σωστό να γίνεται και γι’ αυτό το λόγο προτείνουµε να αλλάξει το σύστηµα
που θα µπορεί να αποκτήσει κάποιος την άδεια άσκησης του
επαγγέλµατος.
Κάποιες κατηγορίες βέβαια συναδέλφων οι οποίες ίσως είναι λίγο
δυσκολότερο να έχουνε κάποια επαγγελµατική ενασχόληση πριν από την
απόκτηση της άδειας, αυτό είναι κάτι το οποίο µπορεί να µελετηθεί. ∆εν
νοµίζω ότι αφορά τη σηµερινή συζήτηση και αυτοί που θα το
αποφασίσουν, αν το αποφασίσουν, θα επιλέξουν τον τρόπο µε τον οποίο
θα γίνεται.
Σε ότι αφορά τώρα την εκλογή του Προέδρου.
Έ να από τα
προβλήµατα αυτά που έχουµε εντοπίσει όλοι όσοι µίλησαν και πριν από
εµένα, είναι αυτό που είπαµε, ότι πάνω στην Αθήνα είναι το κεντρικό
Επιµελητήριο, εκεί γίνονται όλα τα παιχνίδια, καθυστερούν να βγάλουνε
Πρόεδρο κ.ο.κ. Ε µείς προτείναµε αυτή τη λύση ούτως ώστε από την
πρώτη εκλογή να βγαίνει κατ’ ευθείαν ο Πρόεδρος, να τελειώνει όλη η
ιστορία και να µην υπάρχει τίποτε άλλο.
Τώρα σε ότι αφορά την ερώτηση του συναδέλφου του Μονιάκη, ο
οποίος λέει µα πως είναι δυνατόν να βγαίνει Πρόεδρος µιας παράταξης
που να έχει 20 – 21%. Εγώ νοµίζω ότι...
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ΜΟΝΙΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Ναι, µα είναι εξίσου δηµοκρατικό µπορεί να µην είναι,
και να είναι δύο µεγάλες παρατάξεις για παράδειγµα να παίρνουν από 30
– 40% η κάθε µία, να µην τα βρίσκουν µεταξύ τους και να βρίσκουνε έναν
κοινής αποδοχής Πρόεδρο ο οποίος να είναι επικεφαλής µιας παράταξης
µε δύο, ή µε τρία, ή µε πέντε, ή µε εφτά τα εκατό.
∆εν τίθεται θέµα, όλες οι διαδικασίες θεωρούµε ότι είναι
δηµοκρατικές, απλά η άποψη µας είναι ότι πρέπει να περιοριστεί αυτό το
αλισβερίσι που γίνεται σε επίπεδο του κεντρικού Ε πιµελητηρίου κυρίως,
διότι σε περιφερειακό επίπεδο λίγο – πολύ γνωριζόµαστε µεταξύ µας,
λίγο – πολύ τα βρίσκουµε, λίγο – πολύ τσακωνόµαστε, αλλά το
αποτέλεσµα βγαίνει γρήγορα και συνήθως ο Πρόεδρος είναι Πρόεδρος
όλων.
Αυτό δεν συµβαίνει στο κεντρικό Επιµελητήριο και αυτό
προτείνουµε να αλλάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ωραία, συνάδελφε Ρουκουνάκη.
ΡΟΥΚΟΥ ΝΑΚΗΣ:
Πρόεδρε σε σχέση µε την ερώτηση σου αν θα
αυξηθούν τα µέλη της Α ντιπροσωπείας, η απάντηση ως παράταξη είναι
να µην αυξηθούν, η πρόταση µας δηλαδή είναι να µην αυξηθούν τα
µέλη...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι να αυξηθούν, εγώ ρώτησα αν
οι νέες ειδικότητες θα είναι ταυτόχρονα και µέλη.
ΡΟΥΚΟΥ ΝΑΚΗΣ: Να µην αυξηθούν τα µέλη της Αντιπροσωπείας, απλώς
τα 45 µέλη που αναλογούν τώρα στις βασικές ειδικότητες να µοιράζονται
αναλογικά, ανάλογα µε τα µέλη των προσαυξηµένων βασικών ειδικοτήτων
µε µίνιµουµ το ένα άτοµο.
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι, ούτως ή άλλως δεν είναι 45
ειδικότητες, άρα σίγουρα θα είναι.
Λοιπόν συνάδελφοι προχωρούµε στις τοποθετήσεις, ανοίγει
κατάλογος και µετά θα βάλουµε το χρόνο.
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: Ε πί της διαδικασίας µπορώ να...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μάλιστα, ο συνάδελφος ∆ολαψάκης.
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: Συνάδελφε Πρόεδρε ζήτησα το λόγο για ένα απλό θέµα,
τα θέµατα της οριοθέτησης του ρόλου των µηχανικών και του Τ.Ε .Ε.
γενικά...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και του;
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: Κ αι του Τ.Ε .Ε., αυτό που κουβεντιάζουµε για το θεσµικό
πλαίσιο του Τ.Ε.Ε., αποτελούσε για το επιµελητήριο ίσως την ύψιστη
κουβέντα, ζύµωση και εύρεση προτάσεων και απόψεων που κατά µεγάλο
τρόπο απηχούσαν σε όλη την Ελλάδα.
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Καθόµουνα και βλέποντας τις τοποθετήσεις των συναδέλφων στο
θέµα αυτό, βλέπω ότι παλιά µας ερχότανε κάποιες πλήρεις προτάσεις οι
οποίες µάλιστα είχανε και µια απήχηση για όλη την Ελλάδα, δηλαδή τι
συµβαίνει στην άλλη Ελλάδα, τι πιστεύουν οι άλλοι σε άλλες περιοχές,
που αυτό µας λείπει σαν πληροφορία.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο, δεν πρέπει να είµαστε
δεσµευµένοι σε µια διαδικασία, επειδή κάποιος Πρόεδρος από την Αθήνα
είπε ότι σε πέντε µέρες..., αυτή η διαδικασία ξέραµε ότι θα κρατήσει
τουλάχιστον, αν όχι ένα χρόνο, τουλάχιστον ένα εξάµηνο.
Πιστεύω και προτείνω σαν διαδικασία να ακούσουµε να γίνει όλος ο
διάλογος και να συνεχιστεί, αφού εντοπίσουµε τα σηµεία προστριβής,
συµφωνίας και διαφωνίας των παρατάξεων. Ε υχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
περιµένουµε η Α θήνα τι θα κάνει;

∆ηλαδή

αν

κατάλαβα

καλά

να

∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Μια γενικότερη, µια γενικότερη την
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
έχουµε, συνάδελφε µέσα στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., δηµοσιεύονται και
τα πρακτικά της κεντρικής Αντιπροσωπείας.
Ειδικά γι’ αυτό το θέµα, στη συνεδρίαση που έγινε στις 23.06.2007
ακουστήκαν διάφορες απόψεις, είναι ανηρτηµένες στην ιστοσελίδα του
τµήµατος, εκεί µέσα µπορεί όποιος θέλει να ενηµερωθεί. Υπάρχουν όλα
τα στοιχεία, υπάρχει και το επόµενο πρακτικό, υπάρχουν και στις
ιστοσελίδες των τµηµάτων όλες οι προτάσεις. Σας είπα την περασµένη
φορά ότι είχε έρθει και η πρόταση της Θεσσαλονίκης και για το
πειθαρχικό, και για το θεσµικό η οποία είναι στη γραµµατεία, όποιος
ενδιαφέρεται να πάει να την πάρει.
∆εν υπάρχει η δυνατότητα της µεγάλης αναµονής, ήδη είµαστε
εκτός χρόνου, εκτός χρονοδιαγράµµατος, δεν υπάρχει διότι αυτά θα
κωδικοποιηθούν. Για να γίνει µια συζήτηση στην Αθήνα έχει αποφασιστεί
το εξής, έχει οριστεί µια επιτροπή όπου Προεδρεύει ο Ρ ωµύλος ο Ντόνας,
µαζεύει τα στοιχεία, θα κωδικοποιηθούν τα στοιχεία και θα έρθουν προς
συζήτηση στην Αντιπροσωπεία.
∆εν είναι ο χρόνος µεγάλος..., µάλλον κατ’ εµέ δεν υπάρχει
καθόλου χρόνος για να γίνουν σ’ αυτή τη θητεία όλα αυτά τα πράγµατα.
Ήδη έχουµε ξεφύγει από το χρονοδιάγραµµα και εµείς και το κεντρικό
Επιµελητήριο.
Λοιπόν ανοίγει κατάλογος για τοποθετήσεις, Κ ασαπάκης, Ορφανός,
υπάρχει άλλος να τοποθετηθεί;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άλλος;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Έ νας – ένας το θυµάται.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σηκώνετε τα χέρια σας να τα βλέπω για
να µη λέω άλλος, άλλος.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ασσαριωτάκης;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ασσαριωτάκης. Ποβάσκη, έκλεισε ο
κατάλογος. Σας διαβάζω τα ονόµατα, Κ ασαπάκης, Ορφανός, ∆ολαψάκης,
Φανουράκης, Μπριλάκις, Ασσαριωτάκης, Ποβάσκη, είναι ένας, δύο, τρεις,
τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Α πό τέσσερα λεπτά είναι αρκετά νοµίζω, έτσι;
Λοιπόν θα τοποθετηθείτε συνάδελφοι σ’ αυτά που ακούστηκαν και
από ‘κει και πέρα θα πιάσουµε ένα – ένα άρθρο αυτά τα άρθρα που σας
είπα και θα τα εξετάζουµε. Λοιπόν, ο συνάδελφος Κ ασαπάκης έχει το
λόγο.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κ ουβεντιάζουµε τόσα χρόνια για την αλλαγή του θεσµικού
πλαισίου...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μην το πειράζεις εκείνο.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Α υτό το οποίο εγώ τουλάχιστον θέλω να πω είναι ότι
πρέπει να βρεθούνε οι ασφαλιστικές δικλείδες, ούτως ώστε τα άτοµα τα
οποία ασχολούνται να ασχολούνται µόνο για το Τεχνικό Επιµελητήριο και
όχι να έχουν αλληθωρισµό.
Με αυτό το πνεύµα λοιπόν δέχοµαι ορισµένα πράγµατα και απ’ αυτά
τα οποία άκουσα θα τοποθετηθώ. Η τοποθέτηση για καθολική εκλογή του
Προέδρου µε βρίσκει τελείως αντίθετο, δηλαδή από έναν Πρόεδρο να µας
τον εµφυτεύουν τα κόµµατα, για να λέµε τα πράγµατα µε την αλήθεια, και
από ‘κει και ύστερα αυτός ο αποτυχών πολιτευτής να έχει τη θέση έτοιµη
και το ότι η θέση αυτή ακολουθεί και ότι δεσµεύσεις αναλαµβάνει
απέναντι στο κόµµα που τον στηρίζει.
Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής υπάρχει τώρα, που είναι κάτι το
υπαρκτό, ο Κ ατσιγιάννης πολιτευτής από το νοµό Ιωαννίνων, αυτή τη
στιγµή εχρήσθη και εκλέχθη Πρόεδρος της ∆ΚΜ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Άλλος αυτός.
Φανταστείτε λοιπόν όταν ένας Πρόεδρος, αποτυχών πολιτευτής, τον
χρήζει το κόµµα του, αυτοµάτως γίνεται Πρόεδρος του Τεχνικού
Επιµελητηρίου, καλά να είναι ικανός, αν δεν είναι; Πολιτευτής.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πολιτευτής είπε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πολιτευτής.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πολιτευτής..., ε και Βουλευτής, αποτυχών Βουλευτής στα
Γιάννενα, ο πατέρας...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
συνάδελφε...

Όχι

δεν

είπε

αυτό

το

πράγµα

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα δεν είπα εγώ απαγορεύεται συνάδελφε, δεν είπα εγώ
απαγορεύεται.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν συνέχισε, µη διακόπτετε.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ε γώ δεν είπα ότι απαγορεύεται, γι’ αυτό ακριβώς και µε
βρίσκει µετά σύµφωνο η πρόταση, αµέσως αυτή την οποία κατεβάζετε
εσείς και λέτε περιορισµός δύο θητείες, έκανες µια, έκανες δυο, πήγαινε
στο σπίτι σου. ∆ηλαδή να βρούµε αυτές τις δικλείδες που και τα άτοµα
τα οποία..., και ειδικά µιλάµε για το κεντρικό Επιµελητήριο που εκεί είναι
θέσεις οι οποίες λύνουνε και δένουνε, το κεντρικό.
∆εν µπορούµε δηλαδή να έχουµε αποτυχόντες πολιτευτές να τους
έχουµε Προέδρους και συνάµα ύστερα ως Πρόεδροι του Επιµελητηρίου
µέλη εταιρειών, µέλη από ‘δω, και µέλη από ‘κει, κάποια στιγµή αυτά τα
άτοµα..., και να γίνει και έτσι ανανέωση, πρώτη θητεία, δεύτερη, στο
τέλος τρίτη, στο σπίτι σου.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, συµφωνώ µε την Α ΜΑ Κ, µε την Α ΜΑ Ν την
πρόταση που κάνει, κάποια στιγµή να δούµε και αυτό το πράγµα.
∆ηλαδή να κυνηγάµε τους δηµόσιους υπάλληλους επειδή, µην
κρυβόµαστε, γιατί να το κρύψουµε άλλωστε που λέει και ο πατριώτης
µας, είναι συλλέκτες ψήφων µε το καλό ή το κακό, πώς να το κάνουµε;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: ∆εν είπα εγώ..., να βάλουµε ένα όριο, δεν µπορεί να
βάζετε εσείς οι παρατάξεις οι οποίες έχετε την πολιτική εξουσία, όλους
τους δηµόσιους υπάλληλους και ανάλογα να βλέπετε ότι εκλέγονται
συνεχώς, που θέλετε λοιπόν αυτό το όργανο να αναβαθµιστεί;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ναι καλά µε τους λιγότερους ήσασταν, αυτή τη φορά ίσως
όχι, άλλες φορές όµως τι; Τέλος πάντων, τέλος πάντων.
Και επιτέλους να αναλάβουµε το κουράγιο και να δούµε την αλήθεια
κατάφατσα, να δούµε επιτέλους τι και ποιος µπορεί και τι δικαίωµα έχει
να υπογράφει. ∆ηλαδή να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλο µας,
επειδή οι πολιτικοί µηχανικοί και οι αρχιτέκτονες είναι µια ζωή η
πλειονότητα στο Σώµα των µηχανικών, να φοβούνται να πούνε ποιος και
τι να υπογράψει.
Γιατί κακά τα ψέµατα δεν υπογράφουνε όλοι οι
µηχανικοί, και υπογραφή σηµαίνει και επιβίωση. Αυτό πρέπει κάποια
στιγµή να το πούµε και να το δούµε κατάφατσα, να µην υπεκφεύγουµε και
να λέµε, µα ξέρεις εµείς οι πολιτικοί..., ποιος σας είπε ότι εσείς είσαστε
οι πολιτικοί και οι αρχιτέκτονες, οι υπόλοιποι τι είναι;
Ασφαλιστικές δικλείδες λοιπόν που να µπορούνε αυτά τα άτοµα να
πηγαίνουν και στα σπίτια τους, όπως κάποιοι λένε να φύγουνε οι γέροι
και να έρθουνε οι νέοι, εντάξει, αλλά και οι νέοι πολλές φορές έρχονται
γιατί νοµίζουνε ότι από τη µια στιγµή στην άλλη θα λύσουν τα
προβλήµατα τους χωρίς ούτε καν να καταλάβουνε γιατί και πως. Αυτά
όλα τα πράγµατα, και θα τοποθετηθώ και σε κατ’ άρθρο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Μια κριτική σε προτάσεις που ακουστήκανε απόψε από τις
παρατάξεις θα κάνω µε βάση τη δική µας πρόταση που είχε αναλυθεί σε
προηγούµενη συνεδρίαση.
Εµείς είχαµε πει ότι για να κάνει κάποιος προτάσεις για το θεσµικό
πλαίσιο, έχει σηµασία να κάνει µια σωστή διάγνωση κατ’ αρχάς των
προβληµάτων. Από ‘κει πρέπει να ξεκινήσει, γιατί διαφορετικά χωρίς µια
τέτοια διάγνωση οι όποιες προτάσεις µπορεί να είναι αποσπασµατικές,

Συ νε δ ρί α σ η 6 η

5 η ς Μ α ΐ ου 20 08

σε λ ί ς

42/ 9 6

µπορεί να είναι σοβαρές, µπορεί να είναι σοβαροφανείς ή και
βαρύγδουπες, αλλά µπορεί να είναι και αποπροσανατολιστικές ή και
γελοίες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βαϊλάκη.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Έχει σηµασία λοιπόν πρώτα να κάνει κανείς τη διάγνωση.
Εµείς είχαµε κάνει τη διάγνωση και µε βάση αυτό τοποθετηθήκαµε και σε
κάποιες προτάσεις για το θεσµικό πλαίσιο, ότι για τα προβλήµατα του
Τεχνικού Επιµελητηρίου σήµερα έχει να κάνει ως πρώτο πρόβληµα και
πρώτη αιτία η πολιτική κατεύθυνση που έχουνε οι διάφορες παρατάξεις,
αλλά και τα όργανα του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου.
Και όταν λέµε πολιτική κατεύθυνση εννοούµε σαφέστατα ότι δεν
µπορεί να περιµένει ο µηχανικός, ο εργαζόµενος µηχανικός, καλλιµέντο
να το πω έτσι από ένα Τεχνικό Ε πιµελητήριο, από µια παράταξη η οποία
ως πρώτο στην πολιτική της, στην πολιτική της κατεύθυνση, έχει το ότι η
ανάπτυξη της χώρας και τα τεχνικά έργα κατά συνέπεια δηµόσια ή
ιδιωτικά θα πρέπει να ανατεθούνε στο µεγάλο κεφάλαιο και στις µεγάλες
εταιρείες. Α υτό είναι το βασικό.
∆ηλαδή να συζητάµε για µια παράταξη, να συζητάµε για τα κόµµατα
ως δαίµονες οι οποίοι και οι παρατάξεις και τα κόµµατα κηδεµονεύουνε τη
λειτουργία των οργάνων, των φορέων, των Επιµελητηρίων, αλλά να µην
κάνουµε κουβέντα για την πολιτική που έχουν οι παρατάξεις ή τα
κόµµατα, γιατί και ένας εµφανιζόµενος ως ανεξάρτητος οργανωτικά από
µια παράταξη ή από ένα κόµµα, ανεξάρτητος, έχει µια πολιτική, υιοθετεί
µια πολιτική σ’ αυτά τα βασικά ζητήµατα, δηλαδή σε ποια κατεύθυνση θα
οδηγηθεί η ανάπτυξη, σε ποια κατεύθυνση θα στηριχτεί η εκτέλεση των
τεχνικών έργων δηµόσιων ή ιδιωτικών. Κανείς δεν είναι ανεξάρτητος µ’
αυτή την έννοια σήµερα, οργανωτικά µπορεί να είναι ανεξάρτητος,
πολιτικά κανείς δεν είναι ανεξάρτητος, έχει θέση έτσι ή αλλιώς. Εµείς δεν
θεωρούµε ότι...
Επειδή λοιπόν εµείς έτσι τοποθετήσαµε το ζήτηµα, θεωρούµε το ότι
να κάνει κανείς επιµέρους προτάσεις για τον τρόπο εκλογής του
Προέδρου, για τα πρόσωπα αν θα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί
υπάλληλοι, αν θα είναι µεγάλοι στην ηλικία ή µικροί στην ηλικία κ.λ.π.,
δηλαδή το να ανάγεται το πρόβληµα της πολιτικής κατεύθυνσης που θα
έχουν οι παρατάξεις µέσα στη δράση του Επιµελητηρίου σε πρόβληµα
ικανότητας προσώπων ή επαγγελµατικής ειδικότητας, ή σε πρόβληµα
ηλικίας, νοµίζουµε ότι είναι αποπροσανατολιστικό, µε βάση τη δική µας
την τοποθέτηση.
∆εν τοποθετείται δηλαδή όποιος κάνει τέτοιου είδους προτάσεις στο
βασικό πρόβληµα ποιο είναι, ποιο θεωρεί ότι είναι; Το αποφεύγει να το
πει, ή εν πάση περιπτώσει διαφωνεί ότι είναι το πολιτικό πρόβληµα, η
πολιτική κατεύθυνση, αν δηλαδή η ανάπτυξη της χώρας θα γίνει στη βάση
των εταιρειών και του µεγάλου κεφαλαίου, διαφωνεί αλλά δεν το λέει, και
κρύβεται πίσω από το αν θα είναι η εκλογή άµεση ή δεν ξέρω..., διάφορα
τέτοια, του Προέδρου και δεν ξέρω..., ή αν θα είναι ο Πρόεδρος τέτοιος ή
αλλιώτικος λες..., και ένας Πρόεδρος που το είπε χαρακτηριστικά µε τον
τρόπο του, δικτατορίσκος εκλεγµένος, ο Ριχάρδος, ένας Πρόεδρος θα σου
λύσει το πρόβληµα. ∆ηλαδή θα έχει απαντήσει η εκλογή του Προέδρου,
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αν γίνει µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, στο πρόβληµα ποια κατεύθυνση
δράσης θα έχει το Τεχνικό Επιµελητήριο, απαντάει;
Ο τρόπος εκλογής του Προέδρου από µόνος του είναι το πρόβληµα
και απαντάει η άµεση ή έµµεση εκλογή του Προέδρου σ’ αυτό το
πρόβληµα; Α ν είναι δηλαδή η πολιτική κατεύθυνση του Επιµελητηρίου ή
όχι; Εµείς θεωρούµε ότι αποφεύγετε να τοποθετηθείτε σ’ αυτό το θέµα
και το στρίβετε στα πρόσωπα.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Να πω κάτι ακόµα σε σχέση µε τις παρατάξεις, συνεχίζω
άκουσε Θεόδουλε, για να εξεγερθείς λίγο περισσότερο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κατεύθυνση...

Το θεσµικό πλαίσιο είναι η πολιτική

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Συνεχίζω την τοποθέτηση µου...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ...στους στόχους και στους σκοπούς
συνάδελφε, δεν είναι µόνο η εκλογή του Προέδρου.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...για να εξεγερθείς λίγο περισσότερο. Συνεχίζω για να
εξεγερθείς και άλλο, άκουσε να δεις, στο πολιτικό πρόβληµα που
υπάρχει, δηλαδή τι θέση έχει κάθε παράταξη στο αναπτυξιακό που είναι
υπ’ αριθµόν ένα πολιτικό πρόβληµα της χώρας και των τεχνικών, του
τεχνικού κόσµου σήµερα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πασχαλίδη σε παρακαλώ.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...εµείς θεωρούµε ότι οι παρατάξεις και ιδιαίτερα οι µεγάλες,
αυτές που έχουνε το κουµάντο στη ∆ιοικούσα δηλαδή την κεντρική και τα
περιφερειακά, άλλο εφεύρηµα κατά τη γνώµη µας αθηνοκεντρικό ή
περιφερειακό, πάλι δηλαδή υπεκφεύγουµε µε αυτό το δίληµµα, το βασικό
δίληµµα, ποια πολιτική κατεύθυνση έχει η κάθε παράταξη.
Επειδή λοιπόν σε όλα αυτά τα προβλήµατα θεωρούµε εµείς οι
µεγάλες παρατάξεις και κάποιες µικρότερες, και κάποιες ανεξάρτητες
ακόµα, συµφωνούνε στην ουσία στην πολιτική κατεύθυνση αλλά µε
επιµέρους διαφορές, επειδή συµφωνούνε ψάχνετε, να το πω έτσι και σε
δεύτερο πληθυντικό, ψάχνετε να βρείτε τρόπους αυτή η πολιτική
συµφωνία να µη φαίνεται τόσο πολύ και µάλιστα να µην αναδύει τόσο
µεγάλη µπόχα κάθε φορά που είναι να συγκροτηθούν τα όργανα και να
εκλεγεί ο Πρόεδρος. Γιατί τα (...) µεταξύ παρατάξεων που συµφωνούνε
είναι λογικό να γίνονται και γίνονται, το παράλογο και η µπόχα θα έλεγα
να το ξαναπώ, η πολιτική µπόχα άλλη µια φορά να το πω, είναι επειδή
γίνεται προσπάθεια αυτή η σύγκλιση ή η ταύτιση η πολιτική να κρυφτεί
και να µη γίνει αισθητή στον κόσµο.
Γιατί λοιπόν συνάδελφε Ινιωτάκη είναι απαράδεκτο να βρίσκονται ο
ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά και να βρίσκονται κάτω από τον ίδιο
Πρόεδρο; Γιατί δεν είναι ένας δεξιά και ένας αριστερά, είναι το ίδιο µε
µικροδιαφορές.
Εσείς λοιπόν ψάχνετε να βρείτε αυτή η πολιτική σύγκλιση που έχετε
σε µια κατεύθυνση ανάπτυξης της χώρας και εκτέλεσης των έργων από το
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µεγάλο κεφάλαιο και από τις µεγάλες εταιρείες να κρυφτεί, να µην
εκδηλώνεται µε τον τρόπο που εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια στην
εκλογή των Προέδρων και γι’ αυτό ψάχνετε να µας βρείτε τρόπους να
γίνεται µε µια αυτόµατη διαδικασία, που θα τα ρίχνουµε λοιπόν στον
αυτοµατισµό του συστήµατος, του εκλογικού συστήµατος και δεν θα
βάζουµε σε σκέψεις και σε προβληµατισµό τους συναδέλφους, µα γιατί
τώρα παρατάξεις που µου λένε διαφορετικά πράγµατα καταλήξανε στον
ίδιο Πρόεδρο; ∆ιότι θα σου πει είτε έχει το 20% ο πρώτος, είτε το 15 ένα
δίληµµα που µπήκε από κάποιον συνάδελφο, ε ο πρώτος εκλέγεται. Μη
ρωτάς θα του λέµε του απλού συναδέλφου που προβληµατίζεται, πως
έγινε να βγει Πρόεδρος ο Αλαβάνος και να εκφράζει στην πράξη τις
θέσεις της ∆Κ Μ ή της ΠΑΣΚ Ε πως έγινε; Έ γινε λόγω του συστήµατος θα
του απαντάµε, αυτό θέλετε.
Λοιπόν ή θα κάνουµε µια σωστή διάγνωση των προβληµάτων του
Τεχνικού Επιµελητηρίου, που για µας βρίσκεται στην πολιτική κατεύθυνση
που έχουνε τα όργανα του και οι παρατάξεις του, του Επιµελητηρίου, ή τα
υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόµαστε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος ∆ολαψάκης.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Συγνώµη, για το εκλογικό σύστηµα εµείς υποστηρίζουµε την
απλή αναλογική και έµµεση εκλογή του Προέδρου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι, παρακαλώ.
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:
Συνάδελφε Πρόεδρε είναι ευχής έργο το ότι υπάρχει
διάθεση για διάλογο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε Βαϊλάκη...
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: Λοιπόν συνάδελφε Βαϊλάκη...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, ναι έλα συνάδελφε.
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: Ξέρω ότι πονάς αλλά και εγώ πονάω στη µέση και δεν
µπορώ να στέκοµαι πολύ ώρα.
Λοιπόν συνάδελφε Πρόεδρε ήθελα να ξεκινήσω από µια ατάκα του
Στέλιου του Ορφανού για το τι διαδικασίες θεωρούµε γιαλαντζί και τι
διαδικασίες αυθεντικές.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι ο ρόλος του Τ.Ε.Ε . και η λειτουργία του
στηρίζεται στις πολιτικές των παρατάξεων. Ξέρουµε πολύ καλά ότι κάθε
παράταξη εδώ κουβαλάει µια πολιτική, η οποία µπορεί να είναι άµεση,
έµµεση, ευθεία, λοξά, οτιδήποτε από ένα πολιτικό χώρο, αλλά µπορεί να
έχει και ένα λόγο ο οποίος να είναι πολύ ευθύς και καµιά φορά πολύ
ανεξάρτητος από τους κοµµατικούς συµπαραστάτες του, να το πω απλά –
απλά.
Όµως θα πρέπει να δεχτούµε ένα πράγµα ότι τουλάχιστον, αν µου
επιτρέπετε να έχω µια ιστορική µνήµη, όλα τα κακά που ζήσαµε και µέχρι
να συνεφέρουµε είχε περάσει πάντοτε η µισή θητεία της ∆ιοικούσας και
της Α ντιπροσωπείας, ήταν να συνεφέρουµε από τις διαπραγµατεύσεις
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τοπικές ή πανελλήνιες που γινότανε για να λύσουµε τα προβλήµατα είτε
αυτή λεγότανε δηµοκρατική συνεργασία, είτε δεν λεγότανε δηµοκρατική
συνεργασία, ή ήτανε µίνιµουµ δηµοκρατική συνεργασία ή µάξιµουµ, ή αν
θα πρέπει να εκλέξουµε κάποιον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας µε µια
άλλη αυτή..., και µε µια άλλη να εκλέξουµε στο τοπικό, νοµίζω ότι δεν
πρέπει να κρυβόµαστε, αυτά γινότανε µέχρι τώρα.
Και αυτά, µια µικρή παράταξη στο χώρο της Κ ρήτης πιθανόν να
σκέφτεται, για κείνο ήτανε και η διαδικαστική πρόταση που υπέβαλα
προηγουµένως, είναι ότι θα ήθελα πραγµατικά να ξέρω πως σκέφτονται
στην άλλη Ε λλάδα. Ίσως Πρόεδρε να έχω ένα έλλειµµα απ’ αυτό το site,
δεν είχα το χρόνο, ειλικρινά δεν είχα το χρόνο να το δω, αλλά θα το δω
άµεσα και δεν µε ενδιαφέρει..., και την απόφαση που θα πάρουµε, να δω
τουλάχιστον εάν µετά από τα τόσα συνέδρια που έχουνε γίνει, ο
µηχανικός τη δεκαετία του ’70, ο µηχανικός τη δεκαετία του ’80, ο
µηχανικός τη δεκαετία του ’90, του 2000, του 2010 αν τελικά έχουνε
βγάλει αυτοί που ασχολούνται τόσα χρόνια µε το θεσµικό πλαίσιο, αν
έχουνε
βγάλει ένα
συµπέρασµα,
αυτό που έλεγε
ο Στέλιος
προηγουµένως.
Ανάθεµα τα για συµπεράσµατα δεν το έχω δει στο
Επιµελητήριο ακόµα, συµπεράσµατα όµως τα οποία να έχουνε την
επόµενη φορά που κουβεντιάζουµε το θεσµικό πλαίσιο κάποια πρόταση.
Εγώ επέτρεψε µου δεν έχω δει µια τέτοια ευθεία συνάρτηση
συµπερασµάτων και προτάσεων, κάθε φορά ανάλογα µε τις δυνάµεις
βγαίνει η επόµενη πρόταση του θεσµικού πλαισίου και όποιος µπορεί να
µου αποδείξει το αντίθετο, τον προκαλώ.
Με αυτή τη σκέψη πιστεύω ότι θα πρέπει έστω µικρές προτάσεις οι
οποίες ακουµπάνε το κυρίαρχο στοιχείο του κακού µέχρι τώρα και αυτό
ήταν η εκλογή του Προέδρου, να προβληµατίζουν τις παρατάξεις, να
σκεφτούµε, εγώ πιστεύω ότι δεν είµαστε έρµαιοι και δεν είµαστε...,
όµηροι µάλλον όχι έρµαιοι, όµηροι ενός χρόνου που µας είπε από την
Αθήνα ο κ. Θεοδωράκης ή ο οποιοσδήποτε άλλος, πιστεύω ότι πρέπει να
προβληµατιστούµε σοβαρά.
Εγώ δέχοµαι ότι δεν είµαι απ’ αυτούς που έχω αφιερώσει πολύ
καιρό, µεταφέρω µια κακή εµπειρία που έχω τόσα χρόνια, προσπαθώ στα
πλαίσια της ΠΑΣΚ να προβληµατιστώ στο θέµα του Προέδρου. Υπάρχουν
τόσα πολλά αρνητικά τα οποία θα µπορούσε να δει κανείς στα επόµενα
στάδια της υλοποίησης αυτής της πρότασης, γιατί είναι η εκλογή του
Αντιπροέδρου, το πώς θα λειτουργούν τα άτοµα που εκλέγονται µε απλή
αναλογική στην Αντιπροσωπεία, γράφω εδώ πέρα ότι θα πρέπει να γίνει
αναβάθµιση του ρόλου της Αντιπροσωπείας σαν δικλείδα ασφαλείας στην
εκτελεστική εξουσία της ∆.Ε ., είναι κάτι που πιστεύω το δεχόµαστε όλοι.
Είναι κάτι που το δεχόµαστε όλοι.
Αµέσως δηλαδή οποιαδήποτε πρόταση γίνει για το θέµα της
∆ιοικούσας, το πώς θα υλοποιηθεί, πως θα ενισχυθεί ο ρόλος του
Προέδρου και πως θα ενισχυθεί η πρώτη παράταξη τέλος πάντων να
εφαρµόσει κάποια πολιτική, νοµίζω ότι πρέπει να δούµε και την
αναβάθµιση του ρόλου της Α ντιπροσωπείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Φανουράκης.
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ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Συνάδελφοι εγώ θα πω λίγα και ίσως να µην πρέπει να
µιλήσω και καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πω δυο κουβέντες
µόνο. Κ ατ’ αρχήν συµφωνώ µε το Μανόλη γιατί ο προβληµατισµός που
βάζει είναι ότι ανεξάρτητα πόσες φορές το έχουµε κουβεντιάσει που είναι
κρεµασµένες οι απόψεις..., το θέµα είναι πολύπλοκο και άπτεται της ζωής
µας ολόκληρης, δηλαδή από θέµατα παιδείας, την Ε υρωπαϊκή Έ νωση
που δεν την αναφέραµε καθόλου, η άσκηση του επαγγέλµατος, δηλαδή
είναι δύσκολο το θέµα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και όσο και αν το
κουβεντιάζουµε πάντα θα είµαστε σε ένα χάος.
Τώρα εγώ θέλω να κάνω µια τοποθέτηση µε µορφή ερώτησης η
οποία απευθύνεται πιο πολύ προς το συνάδελφο τον Πρόεδρο, δηλαδή
στην ΠΑΣΚ , ήθελα να καταλάβω παρ’ όλο που δεν µπορείτε να µου
απαντήσετε ίσως, ότι σήµερα έχουµε ένα ισχυρό ή ένα αδύναµο Πρόεδρο;
Είναι ισχυρός...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εδώ ή στην Α θήνα;
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Στην Α θήνα µιλάµε, έχουµε ισχυρό ή αδύναµο Πρόεδρο;
Και δεύτερον, όπως είχαµε ενηµέρωση στην αρχή, πάνω στη
συνδιάσκεψη, ένοιωθες και εσύ µοναξιά Πρόεδρε που νοιώθουν και άλλοι
ίσως εδώ µέσα και µας είπες προχθές, δηλαδή ο Πρόεδρος δεν ενεργεί
επειδή είναι αδύναµος, επειδή τον εµποδίζουνε οι άλλοι να ενεργήσει;
Και επίσης να θυµηθούµε ότι µετά την εκλογή του Προέδρου, η
ΠΑΣΚ στο ενηµερωτικό δελτίο έγραφε στην πάνω µεριά ότι επιτεύχθηκε ο
στρατηγικός στόχος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μπριλάκις.

Τελείωσες κιόλας;

Ο συνάδελφος

ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Ε πιτρέψτε µου να βγω και λίγο έξω από το θέµα. Πρώτον,
συγχαρητήρια στον Τρουλλινό το Γιώργο γιατί είπε, παραιτούµαι γιατί δεν
µπορώ να είµαι συνεπής.
Λοιπόν, πρέπει να προβληθεί αυτό, γιατί
ανεχόµαστε όλες οι παρατάξεις κάτι τέτοιους τύπους που δεν κάνουν
αυτό που έκανε ο Γιώργος και µπράβο του.
Και το άλλο το θέµα της εντιµότητας στο θέµα του τι είναι το
Τεχνικό Επιµελητήριο, και να ξέρουµε τι είναι και τι κάνει, από το νόµο
παιδιά δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Υπάρχει µια λύση για µένα άλλη,
όχι να αλλάξουµε το θεσµικό πλαίσιο, αλλά να φτιάξουµε ένα
δευτεροβάθµιο όργανο και να στεγάσουµε τους συλλόγους, όλοι οι
σύλλογοι να είναι κάτω από κάποιο τριτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο δεν ξέρω
τι και να οργανώσουµε το συνδικαλιστικό κίνηµα να εκπροσωπεί τα
συµφέροντα των µηχανικών. Το Τεχνικό Ε πιµελητήριο να µην µπορούνε
να το πούνε συντεχνία, διότι εµείς έχουµε το δόλο να χρησιµοποιήσουµε
το σύµβουλο του κράτους για να µας κάνει τη δουλειά µας, ή αν δεν τον
έχουµε το δόλο εµείς, µας τον καταλογίζει ο ελληνικός λαός.
Έχουνε σχέση και τα δυο όσον αφορά να έχουµε µια έντιµη θέση
απέναντι στο λαό, συνδικαλισµός; Συνδικαλισµός, τα συµφέροντα µας,
τελείωσε, καθαρές δουλειές.
Τεχνικό Ε πιµελητήριο σύµβουλος του κράτους, όταν λέµε του
κράτους δεν εννοούµε της Κυβέρνησης, εννοούµε και της Νοµαρχίας, και
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της ΤΥ∆Κ , και της Κυβέρνησης, και του Υπουργείου και όλα αυτά και
βασική µας θέση η αναβάθµιση του κράτους.
Και κάτι άλλο ακόµα επειδή είµαι µάλλον ο µοναδικός που έχω
τελειώσει το Πολυτεχνείο µε οχτάωρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και εγώ.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Α, είναι και άλλοι.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Ο Γιάννης δεν τέλειωσε το Πολυτεχνείο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν το τέλειωσε;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τετραετής είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α, τετραετούς φοίτησης είναι, βέβαια.
Μπράβο άρα είναι πολύ..., δεν ξέρω πότε άλλαξε το
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
καθεστώς. Η εξέταση µε οχτάωρα ήτανε ουσίας. Το ’81; Τόσο αργά; Η
εξέταση παιδιά µε οχτάωρα ήτανε ουσίας, µετά κατάντησε περίγελος, σαν
να καταργήθηκε. Ήτανε ουσίας, δηλαδή µε ανοιχτά βιβλία, οχτώ ώρες να
λύσεις στην ουσία ένα πρόβληµα, µετά καταργήθηκαν. Εγώ νοµίζω ότι
πρέπει να επαναφερθούν, τώρα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Α σσαριωτάκης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφε Σταµατάκη.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Παρακολουθώντας τη συζήτηση απόψε το µεγαλύτερο
µέρος της κουβέντας έχει να κάνει µε την εκλογή του Προέδρου, η
πρόταση της ΠΑΣΚ ήταν µοναδική, µόνο για το θέµα της εκλογής.
Είπε ο Πρόεδρος προηγουµένως ότι είναι η γενεσιουργός αιτία
πολλών προβληµάτων που έχει το Τεχνικό Ε πιµελητήριο, έχω την
αίσθηση ότι δεν είναι αυτό. Πρέπει να αναρωτηθούµε γιατί ενδιαφέρονται
οι παρατάξεις και οι συνδικαλιστές να παίρνουν αυτές τις θέσεις.
Νοµίζω το κυριότερο που πρέπει να βάλουµε µπροστά είναι το
ασυµβίβαστο, δεν µπορεί να είναι Πρόεδρος των µηχανολόγων
πανελλήνιου συλλόγου ο Πρόεδρος ΤΣΜΕ∆Ε , ο Πρόεδρος της εταιρείας
τάδε.
Το θέµα λοιπόν του ασυµβίβαστου που έχουµε πρόταση σαν
παράταξη, θεωρούµε ότι είναι βασικό.
Θα συµφωνήσω απόλυτα µε την πρόταση της ∆Κ Μ για δύο θητείες
Πρόεδρε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αλλά όχι έτσι που θα βγαίνει.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Όχι έτσι που θα βγαίνει.
∆εύτερο σηµείο πολύ σηµαντικό, κατά την άποψη µου είναι η
ίδρυση περιφερειακού τµήµατος Α ττικής. Αυτή τη στιγµή τα περισσότερα
µέλη..., έχουµε µια Αντιπροσωπεία από 200 άτοµα, τα 155 εκλέγονται
αναλογικά, τα 45 κατά κύριο λόγο είναι από την Α θήνα. Είναι όπως τις
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επιστηµονικές επιτροπές, απλά εάν τα µέλη των επιστηµονικών
επιτροπών δεν είναι µέλη της Αντιπροσωπείας, ας το ξεχάσουµε αυτό,
και έχουµε αναλογική εκπροσώπηση όλων των περιφερειακών τµηµάτων
µαζί µε του περιφερειακού τµήµατος Αττικής, αµέσως – αµέσως όλη η
κατάσταση µε αυτή την απλή κίνηση γίνεται αναλογικότερη..
Έ τσι
ενισχύουµε τα περιφερειακά τµήµατα.
Έχω µια απορία σχετικά µε την πρόταση της ∆ΚΜ, µάλλον µε δύο
προτάσεις. Μιλήσατε για απ’ ευθείας εκλογή Προέδρου ουσιαστικά, αλλά
ταυτόχρονα είπατε ότι η ∆.Ε. ουσιαστικά είναι ένα συµβούλιο, θα
αποτελείται από τους Προέδρους των περιφερειακών τµηµάτων. Αυτό
όµως µπορεί να δηµιουργήσει κάποια προβλήµατα, δεν βγαίνει δηλαδή,
δεν µπορεί να είναι έτσι. Αν τα µέλη της ∆.Ε . είναι και οι Πρόεδροι των
περιφερειακών τµηµάτων πως θα έχει η πλειοψηφούσα παράταξη..., δεν
θα έχει εξ ανάγκης δηλαδή την πλειοψηφία στη ∆.Ε ., έρχεται λίγο σε
αντίφαση το ένα µε το άλλο.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Τι;
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Α υτό προσπαθούµε να αποφύγουµε.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Ναι αλλά οι προτάσεις σας οι δύο έχω την αίσθηση ότι
είναι αντικρουόµενες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει, θα δευτερολογήσεις.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Κάτι τελευταίο σχετικά µε το θέµα της υπογραφής, αν
και θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα να συζητήσουµε τα θέµατα των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Θεωρώ κατ’ αρχήν λάθος µας κάθε φορά,
ειδικά σ’ αυτή την αίθουσα, να µιλάµε για θέµατα υπογραφών. Πρέπει να
καταλάβουµε πρώτα απ’ όλα εµείς, να σεβαστούµε µάλλον αυτό το οποίο
έχουµε σπουδάσει, πρέπει να έχουµε αυτοσεβασµό κατ’ αρχήν και µετά
να απαιτήσουµε και από τους άλλους. ∆εν µπορούµε να ερχόµαστε εδώ
και να µιλάµε για υπογραφές, είναι λάθος αντίληψη, όποτε ξεκινάµε αυτή
την κουβέντα, απ’ αυτό το σηµείο, ξεκινάµε εξ αρχής λάθος, ή µελετητές
θα είµαστε, ή κατασκευαστές, οι υπογραφές είναι δευτερεύον, δεν
µπορούµε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Σε παρακαλώ πολύ.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: ∆εν αναφέρθηκα σ’ αυτό Γιάννη, αναφέρθηκα σε κάτι
άλλο, αναφέρθηκα σε..., δεν αναφέρθηκα σ’ αυτό, στο οποίο θα
συµφωνήσω, δεν αναφέροµαι σ’ αυτό που λες τώρα, εγώ αναφέροµαι στο
θέµα του τρόπου αντιµετώπισης του προβλήµατος, ότι δεν είναι θέµα
υπογραφής.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Ε υχαριστώ.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι να τοποθετηθώ και
εγώ. ∆ηλώνω ξεκάθαρα ότι είµαι τελείως αντίθετος µε την άποψη της
ΠΑΣΚ, δεν µπορώ να διανοηθώ συνάδελφοι ότι αυτή η πρόταση µπορεί
να σταθεί σε κάθε δηµοκρατικό κράτος µε οποιαδήποτε δηµοκρατική
διαδικασία, δεν είναι δυνατόν ο Πρόεδρος να έχει την πλειοψηφία µέσα
στη ∆ιοικούσα.
Αν πάρουµε και πρακτικά προβλήµατα µε την πρόταση της ΠΑ ΣΚ,
µπορεί να έχει την πλειοψηφία της ∆ιοικούσας.., γι’ αυτό ρώτησα
προηγουµένως τον Πρόεδρο τι γίνεται µε την Α ντιπροσωπεία, αλλά ανά
πάσα στιγµή η Αντιπροσωπεία µπορεί να τους καθαιρέσει. Κ αι τίθεται το
εξής ερώτηµα, πως ένας ο οποίος εκλέγεται καθολικά µπορεί να τον
καθαιρέσει αυτό το Σώµα; Όπως γίνεται και στη Β ουλή, έτσι δεν είναι;
Λοιπόν ανά πάσα στιγµή θα είναι και εκεί δεσµευµένος από τις µικρές
παρατάξεις.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε µένα ήταν δική µου πρόταση αυτή η
οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία, δεν βλέπω να έχετε τέτοια πρόταση.
Όσον αφορά στις εξετάσεις, εγώ συνάδελφε Κ απετανάκη είµαι υπέρ
των σκληρών και αυστηρών εξετάσεων. Το Τεχνικό Επιµελητήριο επειδή
είναι επιστηµονικός φορέας, είναι διαπιστευµένο να ελέγχει και αυτό το
πράγµα. Τα Πανεπιστήµια..., υπάρχουν πάρα πολλά Πανεπιστήµια, και
λέµε ότι υπάρχουν πολλών διαβαθµίσεων Πανεπιστήµια, κάποιος πρέπει
να τα αξιολογεί αυτά τα Πανεπιστήµια, δεν είναι δυνατόν το Πανεπιστήµιο
να αξιολογεί τον εαυτό του.
Ήδη έχουµε ψηφίσει συνάδελφε..., ο Ζαχαρίας το είπε; Ναι, ήδη
έχουµε ψηφίσει την κατάργηση των επιστηµονικών επιτροπών να είναι
µέλη της Α ντιπροσωπείας, το έχουµε καταψηφίσει αυτό.
Εγώ θεωρώ αντίθετα, συνάδελφε Πρόεδρε, ότι ο Αλαβάνος είναι
ένας ισχυρότατος Πρόεδρος και διαφωνώ µε την άποψη σας και για ένα
άλλο λόγο ότι, ή θα υποχρεώσετε ορισµένες µορφές υψηλού επιπέδου να
ενταχθούν στα µεγάλα κόµµατα ή τους αποκλείετε από τις διαδικασίες.
Αυτό και αν είναι τελείως αντιδηµοκρατικό.
∆ηλαδή εδώ συνάδελφοι υπογράφω άσχετος µε παρατάξεις, και
δίνω τη δυνατότητα στον κάθε ένα, στο κάθε µέλος της Αντιπροσωπείας
να διεκδικήσει µία θέση στη ∆ιοικούσα. Το έκανα στο παρελθόν και ήρθα
σε σύγκρουση µε την παράταξη µου, γιατί; ∆ιότι θεωρώ αντιδηµοκρατικό
να τους στερείς αυτή τη δυνατότητα.
Εµένα η πρόταση µου θα ήταν να καταργηθεί και αυτό το 10 και το
5%, µέσα στην Αντιπροσωπεία να σηκώνεσαι και να λες διεκδικώ τη θέση
του Προέδρου, και όχι να βρίσκεις 10 ανθρώπους στην κεντρική
Αντιπροσωπεία που θέλει 20 υπογραφές να διεκδικήσεις τη θέση.
∆ηλαδή µε 19 υπογραφές δεν έχεις το δικαίωµα να διεκδικήσεις τη θέση
του Προέδρου και αυτό για µένα είναι αντιδηµοκρατικό πάλι, µπορείς να
σηκωθείς και να πεις, κύριε διεκδικώ τη θέση του Προέδρου, όποιος σε
ψηφίσει σε ψήφισε, όποιος αναγνωρίζει τη δυνατότητα σου και την αξία
σου να σε ψηφίσει.
Όσον αφορά τώρα την άποψη ότι οι διαδικασίες πάνε εις µάκρος
γιατί γίνονται συµφωνίες κάτω από το τραπέζι, αν είχατε διαβάσει τα
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χαρτιά που σας έστειλα, το υπ’ αριθµ. 8 που έχει τις προτάσεις της
∆ιοικούσας της συνεδρίασης της 08.02.2006 αντιµετωπίζεται το
πρόβληµα, τροποποίηση των διατάξεων απαρτίας για την εκλογή των
οργάνων, στερεί τη δυνατότητα να γίνονται τα παιχνίδια, από τη στιγµή
που θα µπείτε µέσα κύριοι θα αποφασίσετε και θα εκλεγεί ο Πρόεδρος.
Αυτή τη στιγµή φεύγουν και δεν έχουν απαρτία και αναφέρει εδώ η
διάταξη θα προβλέπει ότι, αφού θα επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία, η
απαρτία αυτή θα πάψει να υπάρχει µόνο αν ο αριθµός των παρόντων
µελών µειωθεί κάτω από το 25% συν 1.
Αν τα διαβάζατε
αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα, η διαδικασία η εκλογική είναι το πιο
εύκολο πράγµα να αντιµετωπιστεί.
Πρόεδρε ξέρεις γιατί δεν αντιµετωπίζεται κατά την άποψη µου;
∆ιότι οι δύο µεγάλες παρατάξεις δεν θέλουν να το αντιµετωπίσουν. Κ αι
πολύ σωστά στην Α θήνα ο Γρηγοριάδης της Πανεπιστηµονικής έθεσε
ορισµένα θέµατα σε πολιτική βάση, µε την άποψη του...
(αλλαγή
κασέτας)
...καταλήξουµε σ’ αυτό που είπε ο
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Στέλιος ο Ορφανός, τι Επιµελητήριο θέλουµε.
Προηγουµένως είπε ο συνάδελφος Ρουκουνάκης ότι θα πρέπει να
εξετάσουµε τις ειδικότητες, τις επιστηµονικές ή τις επαγγελµατικές;
Προηγουµένως έθεσε κάτι παρόµοιο ο Ασσαριωτάκης.
Μέσα στο
Επιµελητήριο είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, εργολήπτες, µελετητές και
ελεύθεροι επαγγελµατίες που βγάζουν ας πούµε άδειες και τέτοια, αυτοί
τι ρόλο παίζουν µέσα στο Ε πιµελητήριο και πως µπορούν να κατευθύνουν
την άποψη που έχει το Επιµελητήριο για το ρόλο του µηχανικού; Γιατί οι
ειδικότητες οι επιστηµονικές και όχι οι επαγγελµατικές ειδικότητες;
Τίθεται και ένα τέτοιο θέµα, τι σόι Επιµελητήριο θέλουµε να έχουµε.
Όσον αφορά δε..., θα επαναλάβω..., η θέση της ΠΑΣΚ Πρόεδρε,
υποβάλατε µια πρόταση, αυτή η πρόταση έχει σωρεία άλλων θεµάτων
που πρέπει να εξεταστούν, πρώτα απ’ όλα πως θα είναι η καθαίρεση, δεν
µπορεί να βγει το τµήµα και να πει ότι ξέρετε εµείς θέλουµε ο Πρόεδρος
να βγαίνει απ’ ευθείας από τους µηχανικούς.
Από ‘κει και πέρα
υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα τα οποία να µελετηθούν.
Εσείς µου δώσατε την αίσθηση ότι το µόνο πράγµα που σας
ενδιαφέρει είναι πως θα εκλέγεται ο Πρόεδρος, και ότι αν ο Πρόεδρος
είναι ισχυρός µέσα στη ∆ιοικούσα επιλύονται τα προβλήµατα του
Επιµελητηρίου. Αυτό κατάλαβα εγώ από την όλη τοποθέτηση της ΠΑ ΣΚ
και τις διαβουλεύσεις τις οποίες έκανε, ότι εάν είναι ισχυρός..., αν ο
Πρόεδρος έχει την πλειοψηφία µέσα, το Ε πιµελητήριο πάει σωστά, αν δεν
την έχει..., εγώ πιστεύω ότι όταν θα την έχει θα πηγαίνει χειρότερα απ’
ότι πηγαίνει. Ευχαριστώ, τελείωσα.
Λοιπόν θα προχωρήσουµε αυτή τη στιγµή όπως είπαµε, όπως αυτά
που σας διάβασα, ένα – ένα. Υπάρχει και η δυνατότητα αν θέλετε να το
θέσουµε σε ψηφοφορία, την πρόταση την οποία έχει κάνει ο συνάδελφος
ο ∆ολαψάκης, δηλαδή να µην το αποφασίσουµε, θέλετε να το µελετήσετε;
είναι δικό σας θέµα, ούτως ή άλλως είµαστε καθυστερηµένοι, είµαστε
εκτός χρονοδιαγράµµατος, υπάρχει και µια πιθανότητα να βγει και η
Αθήνα, Β άννα αν δεν κάνω λάθος θα κουβεντιαστεί στη Θεσσαλονίκη; Τι
θα κουβεντιαστεί στη Θεσσαλονίκη που έχετε συνεδρίαση στις 29 Ιουνίου;
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πρόσκληση δεν έχω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά έχει γίνει µια συζήτηση, τι θα
συζητηθεί, Άρα υπάρχει περίπτωση να µη συζητηθεί, οπότε αν δεν
συζητηθεί θα δοθεί πάλι παράταση.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Υποτίθεται ότι θα συζητηθεί το πρώτο µέρος..., (δεν
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..., αλλά να το δω και
γραπτώς.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά άµα θα το δεις τότε θα είναι
αργά.
Λοιπόν εάν θέλετε µπορούµε να προχωρήσουµε ένα – ένα τα
άρθρα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ά µα θέλετε να δευτερολογήσετε, θέλετε
να δευτερολογήσετε;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι η διαδικασία που θέλω να
ακολουθήσω είναι η εξής, θα πάρουµε το άρθρο 1, θα δούµε τι έχουµε
προτείνει εµείς, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω και τι λέει το άρθρο 1, θα
δούµε τι έχουµε προτείνει εµείς ως τµήµα, ο καθένας ξέρει τις δικές του
τις προτάσεις, δεν νοµίζω ότι µέχρι στιγµής το θέµα του Προέδρου και
τέτοια εντάσσονται στα πρώτα άρθρα που θέλουµε να κουβεντιάσουµε.
Λοιπόν και από ‘κει και πέρα θα προχωρήσουµε, έτσι τη βλέπω τη
διαδικασία.
Εάν κάποιος..., θέλετε να δευτερολογήσετε συνάδελφοι; Πρόεδρε
της ∆ιοικούσας θέλετε να δευτερολογήσετε; Εσύ κάτι ήθελες να πεις
έτσι;
Συνάδελφε Ρουκουνάκη;
Ναι, ναι στο βήµα, η συνάδελφος
Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να προτείνω το εξής, επειδή άµα πιάσουµε άρθρο –
άρθρο είναι πάρα πολλά, µήπως να συζητούσαµε µόνο αυτά που έχουν
προταθεί και που τα ξέρεις εσύ και τα έχεις συγκεντρωµένα στο βαθµό
που διαφοροποιούνε αυτά που ήδη έχουµε αποφασίσει; Ούτως ή άλλως
από τη στιγµή που είπες ότι δεν συζητάµε τα εκλογικά γιατί δεν επείγει,
δεν θα συζητήσουµε τα εκλογικά.
Μήπως να διορθώσουµε, εντός
εισαγωγικών, να επικαιροποιήσουµε µάλλον την παλιά µας απόφαση
µόνο µε βάση τις προτάσεις που έχουν γίνει τώρα και που τη
διαφοροποιούν;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Το δύσκολο είναι ότι εµείς την
απόφαση µας τώρα είχαµε γράψει.., σε ορισµένα είχαµε γράψει το άρθρο
που αντιστοιχεί, σε ορισµένα ήταν γενικές διατάξεις.
Λοιπόν το θέµα είναι το εξής, ότι θα πρέπει να τεθούν σε
ψηφοφορία, πρώτα απ’ όλα η πρόταση την οποία είχα κάνει εγώ, η
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πρόταση µου είναι κατάργηση ή µη της κεντρικής Α ντιπροσωπείας και να
είναι η συνέλευση που είπα των µηχανικών, δεν ξέρω αν τη θυµάστε την
πρόταση.
Η
πρόταση
µου
ήταν
κατάργηση
της
κεντρικής
Αντιπροσωπείας, δηµιουργία Α ντιπροσωπείας Αττικής, δεν θα υπάρχουν
περιφερειακά τµήµατα, θα είναι δεκαοκτώ τµήµατα τα οποία θα
απαρτίζουν το Τεχνικό Επιµελητήριο, δεν θα υπάρχει κεντρική
Αντιπροσωπεία.
Τον απαιτούµενο έλεγχο που θα πρέπει να ασκείται στη ∆.Ε . η
οποία θα είναι εικοσαµελής, κατά την πρόταση τη δική µου, δεν θα
εκλέγεται ο Πρόεδρος της εικοσαµελούς επιτροπής από το Σώµα των
µηχανικών, αλλά θα εκλέγεται από τη ∆.Ε. και θα ελέγχεται από τη
συνέλευση. Α υτή είναι η µία πρόταση.
Η άλλη πρόταση είναι να παραµείνει το σύστηµα ως έχει, κεντρική
Αντιπροσωπεία.
Τώρα υπάρχει και η άλλη πρόταση να δηµιουργηθεί τµήµα Αθηνών,
εάν θα δηµιουργηθεί τµήµα Αθηνών θα υπάρχει και κεντρική
Αντιπροσωπεία; Η οποία και η κεντρική Α ντιπροσωπεία πλέον θα πρέπει
να αλλάξει µορφή, δεν θα µπορεί να είναι περισσότεροι οι Αθηναίοι, θα
πούµε να υπάρχει µια..., αναλογικά θα πρέπει να είναι, θα είναι
δευτεροβάθµιο όργανο κατά κάποιο τρόπο αναλογικό.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά δεν είχαµε πει τι θα γίνει, το
συσχετισµό. Λοιπόν, µπορείτε να καθίσετε συνάδελφοι; Με ακούσατε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε να πω κάτι διαδικαστικά;
Έ λα στο Βήµα.
Η δουλειά είναι
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δύσκολη και επίπονη συνάδελφοι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγµατα,
πάρα πολύ δύσκολη είναι η δουλειά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Λοιπόν, εγώ νοµίζω – αφού ακουστήκανε
σήµερα όλες οι απόψεις – µπορείς εσύ µε ευθύνη δικιά σου να µαζέψουµε
όλες τις προτάσεις τις οποίες έχουµε καταθέσει σαν τµήµα, και να
βάλουµε, να κωδικοποιήσουµε και αυτά τα οποία ακούστηκαν και πρέπει
να µπουν σε ψηφοφορία µετά τις προτάσεις όλων των παρατάξεων, να τις
πάρουµε και οι 50 στα χέρια µας, να ορίσουµε µία Αντιπροσωπεία αφού
θα τις έχουµε συζητήσει και µεταξύ µας, θα έχουν γίνει κάποιες
συζητήσεις µεταξύ µας και µεταξύ µ’ εσένα, µε όλους, γιατί εγώ νοµίζω
ότι υπάρχει µεγάλη συµφωνία στα περισσότερα απ’ ότι ακουστήκανε για
να µην πω στο 90%, στα περισσότερα υπάρχει συµφωνία.
Να τα συζητήσουµε λίγο, να τα έχουµε κωδικοποιηµένα, να τα
έχουµε σε ένα τευχάκι όλα, αυτό που εν τέλει θα πάει πάνω, και στην
επόµενη Αντιπροσωπεία να έρθουµε και να τα ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ηλαδή...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Και να έχουµε µεγαλύτερη πλειοψηφία των
30 ατόµων που είναι σήµερα. Ε γώ αυτό θα πρότεινα, δηλαδή να τα

σε λ ί ς 53 /9 6 Π ΡΑΚ ΤΙ ΚΑ ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ ΠΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α.Κ .

κωδικοποιήσουµε πρόταση – πρόταση, να τα φτιάξουµε από κοινού, να
καθίσουµε να τα συζητήσουµε οι παρατάξεις και να λέµε πρόταση για το
ασυµβίβαστο, ναι ή όχι; Ερχόµαστε και ψηφίζουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κάθε παράταξη;

∆ηλαδή θα οριστεί εκπρόσωπος από

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ε νδεχοµένως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ιότι για να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά
που προτείνεις είναι πολλή δουλειά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Όχι βέβαια, µα εγώ λέω να σε βοηθήσουν οι
παρατάξεις, πρόταση για το ασυµβίβαστο ποιοι λένε δύο θητείες, ποιοι
όχι, και να τα έχουµε κουτάκια και να τα ξέρουµε, και να είναι
µορφοποιηµένα, να έχουν συζητηθεί και στις παρατάξεις και να έρθουµε
την επόµενη φορά εδώ µε καθαρή εικόνα, και πιστεύω ότι θα πετύχουµε
και πολύ µεγάλες πλειοψηφίες, αν εξαιρέσεις βέβαια το..., (δεν
αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ. Πρόεδρο της
Αντιπροσωπείας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κ αι να µην περιοριστούµε στα..., να
µην το διασπάσουµε στα δύο, δηλαδή στην ολότητα του να το πάµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, να το πάµε στην ολότητα του.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διασπάσουµε...

Θα το πάµε στο σύνολο, δεν θα το

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε , βέβαια µα η βάση θα είναι η παλιά η
απόφαση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Α λλά ταυτόχρονα να έχουµε και στα χέρια
µας όλα όσα έχουµε αποφασίσει σαν τµήµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα τα έχετε στα χέρια σας συνάδελφοι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
τεύχος µαζί µε...

Να τα βάλουµε να τα ξαναέχουµε σε ένα

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
δεν τα διαβάσετε.

Όλα τα έχετε στα χέρια σας, άλλο αν

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να κωδικοποιήσουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:
πρόταση µου.

Να

τα

κωδικοποιήσουµε,

αυτή

είναι

η
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Καµία αντίρρηση, συµφωνώ απόλυτα.
Ναι αλλά συνάδελφοι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, ένα λεπτό συνάδελφοι, αυτή τη
στιγµή όµως, αυτή τη στιγµή θα πρέπει να ψηφίσουµε εάν θα καταργηθεί
ή όχι η Αντιπροσωπεία, διότι αν θα καταργηθεί είναι τελείως διαφορετικό
το θέµα, εάν όχι είναι πιο εύκολο το θέµα, θα το βάλουµε απλά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κεντρική Α ντιπροσωπεία µιλάω.

Α ν ψηφιστεί να καταργηθεί, για την

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Βεβαίως είναι πολύ σοβαρό αυτό το
σηµείο, διότι θα αλλάξει όλη η φιλοσοφία, διότι πρέπει να αλλάξουν πάρα
µα πάρα πολλά άρθρα µέσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εισήγηση συνάδελφε.

Εγώ βέβαια, εγώ έφερα ολόκληρη

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Η κεντρική.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η κεντρική.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Η κεντρική.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μιλάω για την κεντρική.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τεράστια είναι τα έξοδα της.

∆εν

συζητάµε

για

τα

έξοδα

της,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι και στην Α θήνα, αλλά το λεπτό
σηµείο της υπόθεσης είναι πως θα ελέγχεται.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν θα το δεχτούνε αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Γιατί τα άλλα θα τα δεχτούνε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ λα πάνω, ναι.
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)...,
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
ανεξάρτητα από οποιοδήποτε θέµα, προτείνω να γίνει η αναβολή των
θεµάτων στην επόµενη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συνδυάζεται αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι, αυτό το συµφωνήσαµε, δεν
χρειάζεται να το ψηφίσουµε. Συµφωνήσαµε κάτι τέτοιο, συµφωνήσαµε, το
µόνο θέµα όµως...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα δεν είναι, η συνολική πρόταση...,
ναι αλλά είναι τεράστιο το θέµα. Συνάδελφοι έχει πάρα πολύ δουλειά
αυτό που λέτε. Στις προτάσεις όλοι είσαστε µάνες από κάτω, στο να
γράψει κανείς..., ελάχιστοι γράφουν, εξαιρείσαι εσύ που σε κοιτάζω.
Λοιπόν εγώ την εισήγηση, την εισήγηση της 1802.2008 σας την έχω
κοινοποιήσει, σας την έχω διαβάσει και έχει γίνει µια ψιλοσυζήτηση.
Λοιπόν, η πρόταση µου ήταν κατάργηση της κεντρικής Αντιπροσωπείας,
διότι θεωρώ ότι τα έξοδα είναι υπέρµετρα όπως είπε και ο Σταµατάκης,
δεν γίνεται δουλειά. Ε δώ αν δείτε σ’ αυτό το τεύχος που έχω τυπώσει
την πρώτη συνεδρίαση, απορούσαν και οι ίδιοι πως είναι δυνατόν να
υπάρχουν τόσα άτοµα όταν ψήφισαν την εκλογή της Νοµαρχιακής
Επιτροπής Κυκλάδων, απορούσαν και οι ίδιοι πως κατάφεραν και έχουν
τόσους ανθρώπους, καµιά εκατοστή ήταν.
Α υτό
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τεράστιο, είναι τα έξοδα µε το αποτέλεσµα.

είναι

τεράστιο,

αυτό

είναι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ψήφισαν 119 άτοµα, και απορούσαν
πως ήταν 119 άτοµα, είναι το 50% και κάτι.
Λοιπόν συνάδελφοι, εγώ επιµένω ότι θα πρέπει να θέσουµε σε
ψηφοφορία αν θα καταργηθεί ή όχι η κεντρική Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έκανα..., µα σου την έχω στείλει την
πρόταση και το έχουµε κουβεντιάσει συνάδελφε, η κατάργηση...,
διαφοροποιώ τα όργανα και θα είναι, τα κεντρικά όργανα θα είναι η
συνέλευση των αντιπροσώπων, η ∆.Ε., ο Πρόεδρος της ∆.Ε. στην Αθήνα,
αυτή τη θέση.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
αυτή, θέλουµε να το ψηφίσουµε.

Μα την έχουµε κάνει την κουβέντα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
∆εν την έχουµε κάνει, δεν ψηφίζεται αυτό χωρίς
κουβέντα.
Ε ξήγησε το συνοπτικά, να το κουβεντιάσουµε, να
καταλήξουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι αλλά
συνάδελφοι για να στείλετε αντίστοιχη πρόταση.

σας

το

είχα

στείλει

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Έχετε καταθέσει, ναι µα και η
Πανεπιστηµονική έχει καταθέσει, και η ΠΑΣΚ, και η Α ΜΑ Ν, οι πάντες,
αλλά ο καθένας έχει καταθέσει προτάσεις σ’ αυτά που τον ενδιαφέρουν,
δεν έχει καταθέσει συνολική πρόταση.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, σε οµάδα θα βάλουµε..., εσένα
που δουλεύεις, εσένα που κοιταζόµαστε.
Ναι, ναι, τι έχεις;
Ε γώ
προτείνω από την ΑΜΑΚ να µπει ο Μονιάκης.
Να κάτσουµε να το
επεξεργαστούµε αυτό, να φέρουµε ενιαίο κείµενο, υπάρχει διαφωνία από
την Α ΜΑ Κ;
Θες να µπεις εσύ;
Λοιπόν, η ∆ΚΜ ποιον προτείνει;
Προτείνουµε την..., ναι θα προτείνετε τη Μαρία η οποία θα είναι και στην
Αθήνα για να ψηφίσει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Οπότε θα αναγκαστεί να τα δουλέψει τα
θέµατα για να τα κατέχει. Λοιπόν, από τη ∆ΚΜ θα είναι η Μαρία Λυδάκη,
ο Μύρωνας Μονιάκης, από την Πανεπιστηµονική;
Ε;
Ό χι, λίγο θα
κουβεντιάζουµε, Ορφανέ, λίγο – λίγο θα κουβεντιάζουµε µε τον Κώστα
Φανουράκη, εντάξει δεν θα σε φορτίσουµε αλλά θα πρέπει να έχουµε µια
επαφή εντάξει; Από την ΠΑΣΚ ποιος θα είναι; Κάποιος ο οποίος έχει
όρεξη, έχω την εντύπωση ότι ο Αλιφιεράκης είναι καλός εκτός αν έχεις
φόρτο, αν έχεις πολύ φόρτο δουλειάς γιατί έχεις και άλλη άποψη από την
άλλη.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Έ ναν δηµόσιο υπάλληλο της ΠΑΣΚ.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Από την ΑΜΑΝ βάλαµε το Σταµατάκη;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι από την ΑΜΑΝ θα βάλουµε ποιον;
Το Ρουκουνάκη, όχι, την Ελευθερία θα βάλουµε, ποιον, τρεις είσαστε, ο
Ρουκουνάκης είναι Λασίθι, την Ελευθερία βάλαµε, περιµένω την πρόταση
της ΠΑ ΣΚ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πρότεινε εσύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρότεινε αφού..., λοιπόν συνάδελφοι
της ΠΑ ΣΚ , το Β αϊλάκη προτείνετε; Παιδιά πρέπει να είναι κάποιος που τα
ξέρει τα θέµατα καλά και να έχει και όρεξη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Άµα βάλετε και τους δυο δεν θα πούµε και όχι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ά µα βάλετε δυο, ακριβώς, δεν θα
πούµε και όχι. Βάλαµε έναν από τη ∆ΚΜ, η Α ΜΑ Ν έβαλε, η ΑΜΑΚ
έβαλε...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Η ΑΜΑΝ ποιον έβαλε; Για να ξέρουµε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η ΑΜΑΝ την Ελευθερία.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Βέβαια για να τα ξέρει τα θέµατα,
βέβαια οπωσδήποτε. ∆εν άκουσα.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η ∆Κ Μ έβαλε τη Λυδάκη, εδώ βάλαµε
και της κεντρικής, εσείς ποιον θα βάλετε; Όχι, θα βάλετε από ‘δω µέσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θέλει λίγη τριβή µε το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ε γώ θα βάλω κάποιον τώρα, την
Εµµανουέλα να γράψει όλο το νόµο και πάνω εκεί θα κάνουµε τις
αλλαγές.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα είναι και αυτός, ούτως ή άλλως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, το Βαϊλάκη, γιατί κάνεις έτσι; Αν
και δεν διαθέτει και πολύ χρόνο και ο γραµµατέας, εντάξει, δεν έχω
αντίρρηση. Λοιπόν έκλεισε αυτό το θέµα.
Προχωρούµε στο επόµενο θέµα. Είναι λίγο να ξεµπερδεύουµε µε τα
θέµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ναι.

Ναι, ναι έλα, σήκω πάνω, ο Α γαπάκης

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, δικαιώµατα έχεις υποχρεώσεις δεν
θες να έχεις; ∆εν έχει σηµασία, παρακαλώ ένα λεπτό, ο συνάδελφος
Αγαπάκης θέλει να κάνει µια πρόταση, επί της διαδικασίας.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να κάνω µια πρόταση Πρόεδρε διαδικαστική, σε
ότι αφορά τη συζήτηση του θέµατος περί ολοκλήρωσης του Βόρειου
Οδικού Ά ξονα Κ ρήτης, επειδή όπως δείχνουν τα πράγµατα και για
τέταρτη φορά σήµερα δεν θα µπορέσει να γίνει δυνατό να συζητηθεί αυτό
το θέµα το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό και πρέπει να αναπτυχθεί και
ιδιαίτερος προβληµατισµός, απ’ ότι βλέπω µάλλον θα συνεχιστεί το
Σάββατο αν κατάλαβα καλά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, όχι δεν θα συνεχιστεί, θα πήγαινε
το Σάββατο άµα δεν είχαµε απαρτία, επαναληπτική θα ήταν. Ε γώ έκανα
πρόταση να τη συνεχίσουµε την Τετάρτη αλλά δεν έγινε αποδεκτή, εκτός
αν γίνει τώρα.
Συνάδελφοι...
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Τώρα ποιο; Η συζήτηση, η συζήτηση για το Β ΟΑΚ εννοείς;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Όχι, άλλο
αποφασίσουµε τώρα να συνεχίσουµε την Τετάρτη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τόσο λίγος, όχι.

λέω,

µπορούµε

να

Όχι δεν είναι, ο ΒΟΑ Κ δεν είναι και

ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Πρόεδρε εγώ προτείνω το εξής...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
σε µισή ώρα.

Ο ΒΟΑ Κ δεν φτάνει να κουβεντιαστεί
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ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Όχι, όχι, πράγµατι, πράγµατι. Εγώ προτείνω το εξής, έτσι
και αλλιώς έχει πάει τέσσερις συνεδριάσεις πίσω, µπορεί να πάει πέντε,
µπορεί να πάει έξι, το θέµα βέβαια είναι σοβαρό δεν πρόκειται να το
λύσουµε αυτή τη στιγµή, προτείνω όχι στην επόµενη συνεδρίαση, στη
µεθεπόµενη να είναι ένα από τα πρώτα θέµατα, να µην πάει πάλι 10 ο ή
11 ο κ.λ.π., να είναι νούµερο 2 αν είναι δυνατόν.
Γιατί χρειάζεται πραγµατικά ιδιαίτερη προσοχή, να αναπτυχθούν
διάφορες απόψεις, διάφορα θέµατα πιστεύω ότι πρέπει πρώτα απ’ όλα να
ενηµερωθείτε προσωπικά για κάποια πράγµατα, για τα οποία δεν είναι
ενηµερωµένοι το καταθέτω αυτό, και από ‘κει και πέρα εγώ µε τη διπλή
ιδιότητα που έχω δεν αποσκοπώ σε κάτι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι εντάξει.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Να υπάρξει ένας προβληµατισµός, εδώ είµαστε να πάρουµε
και µια θέση.
Λοιπόν, προτείνω λοιπόν όχι συνεδρίαση εµβόλιµα, στην επόµενη
κανονική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας αν συµφωνείτε, αν συµφωνείς
Πρόεδρε και το Σώµα αν συµφωνεί, να είναι δεύτερο ή τρίτο θέµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να υπάρχει και εισήγηση όµως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Υπάρχει, η εισήγηση έχει σταλεί, και
σχέδιο απόφασης υπάρχει, όλα υπάρχουνε. Είπε ο συνάδελφος ότι είναι
η τέταρτη φορά που θα αναβληθεί, υπάρχουνε, από την πρώτη έχουνε
σταλεί και πρωτοκολληµένα µάλιστα. Ναι, Πρόεδρε της ∆ιοικούσας ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Με την οποία θα διαφωνήσω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Λοιπόν σε σχέση µε όλα όσα ερωτήθηκα και
από τον Πρόεδρο της Α ντιπροσωπείας για τα µεγάλα θέµατα τα οποία θα
πρέπει να έρχονται στην Αντιπροσωπεία, και σε σχέση µε αυτό που είπε
τώρα ο Γιώργος ο Αγαπάκης ότι το θέµα είναι πολύ σοβαρό και σε µισή
ώρα του ποδαριού δουλειές δεν µπορείς να κάνεις σαν Τεχνικό
Επιµελητήριο για τόσο σηµαντικά θέµατα, θέλω να κάνω την εξής πολύ
συγκεκριµένη και νοµίζω χρήσιµη πρόταση.
Να υπάρξει συνεδρίαση
διευρυµένης ∆.Ε ., δηλαδή στον Άγιο Νικόλα, της ∆ιοικούσας και του
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας Ανατολικής και ∆υτικής Κρήτης, όπου θα
προετοιµάσουν
ουσιαστικά
µια
κοινή
εισήγηση
του
Τεχνικού
Επιµελητηρίου Κρήτης προς τις δύο Αντιπροσωπείες και όπου θα υπάρξει
µετά στη συνέχεια κοινή συνεδρίαση. Α ν µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο
Πρόεδρε και νοµίζω ότι το είχαµε κάνει και σε κάποιες προτάσεις στην
προηγούµενη Α ντιπροσωπεία, αυτή τη φορά ενδεχοµένως στο Ρέθυµνο,
όπου
θα
αποφασίσουν
οι
δύο
Α ντιπροσωπείες
του
Τεχνικού
Επιµελητηρίου Κρήτης για το τεράστιο θέµα του ΒΟΑΚ .
∆ηλαδή
να
αφιερώσουµε
εξ
ολοκλήρου
και
συνεδρίαση
προετοιµασίας και µια ολόκληρη Αντιπροσωπεία και των δύο τµηµάτων,
και να βγάλουµε άποψη κοινή όπως κάναµε και στο χωροταξικό. Αυτή
την πρόταση σας καταθέτω, και µάλιστα µέσα σε συγκεκριµένο
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χρονοδιάγραµµα. Ήδη το έχω συζητήσει µε τον Αντώνη τον Πιταριδάκη
και είναι σύµφωνος κατ’ αρχάς, αρκεί να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη και
των οργάνων.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι έπ’ αυτού ήθελα να πω το
εξής, έγινε στα Χανιά στις 30.01.2008 η συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, ελήφθη µια απόφαση τότε µετά από πρόταση των
Νοµαρχών, µιας ευέλικτης υποτίθεται επιτροπής, η οποία θα
παρακολουθήσει το θέµα, όπου συµµετέχει και το Τεχνικό Επιµελητήριο.
Εσύ αν δεν κάνω λάθος Α γαπάκη πρέπει να ήσουν εκεί τότε που
συζητήθηκαν αυτά τα πράγµατα.
Ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος του Ε πιµελητηρίου; ∆ιαφωνώ µε την
άποψη ότι αυτά τα θέµατα δεν είναι ούτε Χ ανιά, ούτε Ηράκλειο, ποιος θα
είναι ο εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου;
Έ χω την εντύπωση ότι θα
πρέπει να συζητηθεί στη δική µας την Αντιπροσωπεία, να βγει η άποψη
της δική µας της Αντιπροσωπείας, η άποψη των µηχανικών της
ανατολικής Κρήτης και µετά θα γίνει µια συζήτηση, διότι δεν µπορεί οι
∆ιοικούσες οι δύο, να ψηφίσουν τι; Θα πρέπει να γίνει συζήτηση εδώ
πέρα όπως το έχει προτείνει η ∆ΚΜ να καταλήξουµε εµείς τι θέλουµε,
πως το θέλουµε και στη συνέχεια να γίνει µια κοινή συνεδρίαση,
σύσκεψη, συνάντηση, όπως θέλετε να τη χαρακτηρίσετε, διότι από τη
στιγµή που υπάρχει ήδη αυτή η απόφαση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: ∆εν κατάλαβα τι σχέση έχει η απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου µε αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πως δεν έχει σχέση, υποτίθεται ότι
µέσα στο ευέλικτο σχήµα που θα παρακολουθεί την απόφαση είναι και ο
εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου. Η πρόταση είναι να συµµετέχουν οι
Νοµάρχες, οι Πρόεδροι των ΤΕ∆Κ µε τους εκπροσώπους και όπου
χρειάζεται πολιτική παρουσία να υπάρχει πολιτική παρουσία και φυσικά
εκεί έγινε µια διακοπή από τον Κ αµπιτάκη και Πιταριδάκη, να συµµετέχει
και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
∆εν θα τη συγκεράσουµε, άµα δεν
έχουµε εµείς πρόταση, αν δεν έχει άποψη η Αντιπροσωπεία η ∆ιοικούσα
τι άποψη θα θέσει; Λοιπόν, θα σου δώσω το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, η πρόταση είναι οι ∆ιοικούσες να
συναντηθούν µε τα Προεδρεία, οι ∆ιοικούσες.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Βήµα.

Ναι, συνάδελφε Αγαπάκη έλα στο

ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, το Τ.Ε.Ε . ∆υτικής Κρήτης
ήδη έχει πάρει µια θέση, ήδη...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ήδη ναι.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ:
...η θέση αυτή λέει χρηµατοδότηση από δηµόσιες
επενδύσεις όσο γίνεται µεγαλύτερου ποσού, µιλάει για ένα νούµερο της
τάξης του 1 δις και από ‘κει και πέρα εντάξεις σε διάφορα προγράµµατα
ακόµα και παραχωρήσεων. Ήδη έχει εκφράσει θέση το Τ.Ε .Ε. ∆υτικής
Κρήτης.
Εγώ θα έλεγα το εξής, αν επιτρέπεται Πρόεδρε να πω την άποψη
µου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ:
Ε γώ θα έλεγα να γίνει η συζήτηση αυτή εδώ στην
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε . Ανατολικής Κρήτης, να διαµορφωθεί ένας
προβληµατισµός, να γίνει µια ενηµέρωση, και από ‘κει και πέρα να
πάρουµε ό,τι απόφαση πάρουµε, και στη συνέχεια προτείνω τη σύσταση,
τη δηµιουργία µιας ηµερίδας, παρουσία και των δύο Επιµελητηρίων, από
την οποία θα προκύψουν κάποια πορίσµατα, και τα όποια πορίσµατα σαν
ενιαία µορφή προτάσεων να πάνε στο ΥΠΕ ΧΩ∆Ε.
Εγώ αυτό προτείνω, βέβαια και αυτό που λέει και ο Πρόεδρος της
∆ιοικούσας είναι µια άποψη αλλά εµείς δεν έχουµε σαν Τ.Ε.Ε./Τ.Α .Κ.
διαµορφωµένη άποψη, πέραν της αποφάσεως του 2005 που είναι γνωστά
λίγο – πολύ, τότε µε οριακή πλειοψηφία όπως θυµάστε.
Προτείνω
λοιπόν, κοιτάξτε κατ’ αρχήν εµείς σαν Α ντιπροσωπεία πρέπει να πάρουµε
µια θέση για κάποια πράγµατα αφού λάβουµε γνώση σε κάποια άλλα, τα
οποία δεν τα γνωρίζουµε σήµερα, εγώ επιµένω δεν είναι γνωστά.
Ακριβώς, από ‘κει και πέρα προτείνω συνεργασία Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ . µε Τ.Ε .Ε.
∆υτικής Κρήτης, µια ηµερίδα κάπου, δεν έχει σηµασία το κάπου, µπορεί
να είναι στο Ρέθυµνο, µπορεί να είναι στον Άγιο Νικόλαο συµβολικά,
όπου εκεί να τεθούν όλα τα θέµατα, να τεθούν τοποθετήσεις και να
προκύψουν κάποια συµπεράσµατα τα οποία να αποσταλούν πλέον σαν
ενιαία γραµµή ενδεχοµένως προς το ΥΠΕΧ Ω∆Ε . αυτή είναι η πρόταση
µου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ένα λεπτό να πω κάτι. Συνάδελφοι εδώ
ο Πιταριδάκης είπε την εξής κουβέντα, είναι στη συνεδρίαση, «...τώρα
όσον αφορά την εισήγηση µου η οποία επαναλαµβάνω και για να
διευκρινίσω είναι η εισήγηση του Τ.Ε.Ε . Τµήµατος ∆υτικής Κρήτης.
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Α .Κ. έχει στείλει, έχει νοµίζω διανεµηθεί σε όλους, έτσι
δεν είναι κ. Γενικέ; Ένα ψήφισµα της Α ντιπροσωπείας του 2005 το δικό
µας, για θέσεις όσον αφορά τα Σ∆ΙΤ και ως εκ τούτου και για την άποψη
του το πώς µπορεί να προχωρήσει ναι ή όχι µε τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ όπως
αναφέρεται από το ΒΟΑΚ .
Ως εκ τούτου η επεξεργασία της εισήγησης που θα αναφέρω εγώ
είναι επεξεργασία που αφορά το τµήµα το δικό µας». ∆ηλαδή η ∆υτική
Κρήτη έχει εκφραστεί στη συνεδρίαση, έχει άποψη, δηλαδή τώρα θα
έρθουν να µας πούνε την άποψη τους µε την οποία θα συµφωνήσουµε ή
όχι; Ε γώ διαφωνώ µε την πρόταση σου Πρόεδρε, Βάννα συµπλήρωσε και
εσύ τι θέλεις να συµπληρώσεις.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε γώ θέλω να ζητήσω κάτι, κατ’ αρχήν εγώ συµφωνώ να
συζητήσουµε πρώτα µόνοι µας, αλλά επειδή εγώ διάβασα την εισήγηση
του συναδέλφου του Α γαπάκη και δεν µε καλύπτει, πιστεύω ότι
προκειµένου να γίνει µια καλή συζήτηση χρειάζονται περισσότερα
στοιχεία και να µας κάνει εδώ µια παρουσίαση. ∆ηλαδή να πω, Γιάννη ας
τον να ακούσει τώρα τι λέω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε, Βαϊλάκη...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Λοιπόν λέω ότι, αυτό που έχει πάρα πολύ µεγάλη
σηµασία, να µην ξεκινάµε από διαπιστώσεις, θέσφατα ο ΒΟΑΚ χρειάζεται
τόσα χρήµατα να τελειώσει, λέω ένα παράδειγµα, αλλά ένας ΒΟΑ Κ που
θα είναι πως θέλει τόσα χρήµατα να τελειώσει; Νοµίζω ότι χρειάζεται
δηλαδή πολύ πιο αναλυτική παρουσίαση προκειµένου να συζητηθούν
ορισµένα πράγµατα.
Αυτό αν δεν το κάνουµε, εµείς θα είµαστε σε
µειονεκτική θέση αν πάµε να συζητάµε µε το Τ.Ε .Ε . ∆υτικής Κ ρήτης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτό ναι, η πρόταση είναι αυτή, να
γίνει µια συζήτηση στη δική µας την Α ντιπροσωπεία, να ληφθεί απόφαση
από τη δική µας την Αντιπροσωπεία. Θεωρώ ότι ο συνάδελφος Α γαπάκης
η πρόταση την οποία έχει στην εισήγηση θα αναπτυχθεί περισσότερο, θα
δώσει περισσότερα στοιχεία προφορικά, ήταν ένα δείγµα ας πούµε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι το λέω αυτό γιατί µπορεί να θέλει µία προετοιµασία
όταν θα γίνει. (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Είναι έτοιµος, εγώ νοµίζω ότι είναι
έτοιµος, τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αφού είναι..., της υπηρεσίας του είναι
το θέµα, το ξέρει καλά, απλά δεν µπορούσε να γράψει 50 σελίδες, µ’ αυτή
την έννοια. Ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να είναι προετοιµασµένος ναι. Λοιπόν,
λοιπόν, όχι δεν...
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
δεδοµένη στιγµή θα συζητηθεί
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Προχωρούµε στο επόµενο θέµα
ο
συνάδελφοι που είναι το 7 θέµα, “Ε νηµέρωση δραστηριότητος Μόνιµης
Επιτροπής Έργων Ανάπτυξης”.
Το θέµα αυτό στην προηγούµενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
εγκρίθηκε ως θέµα εκτός Η.∆. και δεν συζητήθηκε, το είχαµε βάλει σε
σειρά Α γαπάκη πρώτο – πρώτο.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 περί ενηµέρωσης ∆.Ε. και
Αντιπροσωπείας του κανονισµού λειτουργίας Μονίµων Επιτροπών Τ.Ε .Ε.
και Περιφερειακών τµηµάτων Τ.Ε.Ε., όπως ψηφίστηκε από την
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε .Ε. στη συνεδρίαση της 10.02.1990, η
Αντιπροσωπεία ενηµερώνεται για το έργο κάθε Μόνιµης Επιτροπής µία
φορά το χρόνο µέσω της ∆ιοικούσας.
Στην προκειµένη περίπτωση..., επιµελήτρια είσαι; Η επιµελήτρια
της Μόνιµης Επιτροπής είναι η συνάδελφος Πόπη Τζαβλάκη, η οποία θα
αναπτύξει το θέµα.
Συνάδελφοι να σας ενηµερώσω ότι η επιτροπή έργων
ΤΖΑΒΛΑΚΗ:
ανάπτυξης έχει 20 µέλη, έχει κάνει µέχρι σήµερα 4 – 5 συνεδριάσεις,
µετά από αρκετή συζήτηση στην επιτροπή καταλήξαµε σε κάποιο
πρόγραµµα για την τριετία και το οποίο σας παρουσιάζω.
Μετά την πολύχρονη εµπειρία που αποκτήθηκε στα ζητήµατα
σχεδιασµού και προγραµµατισµού την εικοσαετία που πέρασε, θεωρούµε
ότι είναι επιβεβληµένο η 4 η προγραµµατική περίοδος να εστιαστεί στην
υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου και ισόρροπου σχεδίου βιώσιµης
ανάπτυξης του νησιού, µε έµφαση στην ενδοχώρα και τον πρωτογενή
τοµέα και κυρίως µε άλλο τρόπο διαχείρισης.
Οι στόχοι θα πρέπει να εστιάζονται στην ισόρροπη ανάπτυξη, στη
σύνθεση των παραγωγικών τοµέων της Κρήτης και στην ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της.
Αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την ανάπτυξη και οικονοµική
επιβίωση του νησιού αποτελεί ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός
περιφερειακού σχεδίου ολοκληρωµένης και ισόρροπης ανάπτυξης µε
έµφαση την ενδοχώρα.
Η Κ ρήτη πρέπει και µπορεί να γίνει τόπος παραθερισµού,
παραµονής και εργασίας, διατροφικός τροφοδότης της Ε υρώπης.
Το σχέδιο αυτό ολοκληρωµένης ανάπτυξης θα πρέπει να περιλάβει
τους τρεις βασικούς τοµείς ανάπτυξης της περιοχής, τον πρωτογενή, τη
µεταποίηση και τον τουρισµό, και να εξειδικεύεται σε στόχους άξονες
προτεραιότητας
και
µέτρα
µε
την
υποβοήθηση
συγκεκριµένων
αναπτυξιακών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί ή µπορεί να
αναπτυχθούν περισσότερο, όπως η έρευνα, η καινοτοµία, και οι
υποδοµές.
Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου ανάπτυξης πρέπει να είναι: η
δηµιουργία ενός ξεκάθαρου αναπτυξιακού περιβάλλοντος, η ανάδειξη και
η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του νησιού, η διασύνδεση
και η αλληλοστήριξη των τοµέων ανάπτυξης της Κρήτης και η βελτίωση
της ποιότητας και των πιστοποιηµένων χαρακτηριστικών των προϊόντων
και των υπηρεσιών.
Με βάση τους στόχους τώρα αυτού του σχεδίου ανάπτυξης
θεωρούµε ότι οι βασικοί άξονες παρέµβασης θα πρέπει να είναι:
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 η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η προώθηση της
βιώσιµης ανάπτυξης,
 η παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων ποιότητας σε όλους τους
τοµείς,
 η προώθηση και η µεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή τοµέα και η
σύνδεση τους µε τους υπόλοιπους τοµείς,
 η ανάπτυξη και η υποστήριξη των ήπιων και εναλλακτικών µορφών
τουρισµού µε παράλληλη αναβάθµιση του µαζικού τουρισµού,
 η βελτίωση των συνθηκών ζωής, υγεία, πρόνοια, παιδεία, πολιτισµός,
επικοινωνίες και δηµιουργία πόλων ανάπτυξης στην ενδοχώρα και
βέβαια η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδοµής.
Με βάση τις παραπάνω γενικές αρχές και τις προτάσεις που
διατυπώθηκαν και συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις µας, προτείνουµε τους
παρακάτω τοµείς ενασχόλησης της µόνιµης επιτροπής.
Για να σας προλάβω θα πω ότι, επειδή ακριβώς τα αναπτυξιακά
έργα είναι πολλά και ποικίλα, εκ των πραγµάτων εµπλέκονται µε
δραστηριότητες και άλλων µόνιµων επιτροπών. ∆εν το βλέπουµε σε
καµιά περίπτωση ανταγωνιστικά, το βλέπουµε σε συνεργασία µε άλλες
µόνιµες επιτροπές την όποια δράση µας σε πολλά απ’ αυτά τα θέµατα.
Επειδή είναι περασµένη η ώρα δεν θα τα πω αναλυτικά, θα πω τους
τοµείς που θεωρούµε ότι πρέπει να ασχοληθούµε, και από ‘κει και πέρα
όποιος θέλει µπορεί να κάνει ερωτήσεις και να πω περισσότερα
πράγµατα.
Ένα πρώτο θέµα, θεωρούµε ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί µια
οµάδα παρακολούθησης του Ε ΣΠΑ 2007 – 2013 µε στόχο την
προσέγγιση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Οµάδα εργασίας όχι οµάδα.
ΤΖΑΒΛΑΚΗ: Τι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Οµάδα εργασίας ή οµάδα;
ΤΖΑΒΛΑΚΗ: Όχι, δεν θεωρούµε οµάδες εργασίας αµειβόµενες, πιο πολύ
είναι τοµείς δράσεις, από ‘κει και πέρα για συγκεκριµένες οµάδες
αµειβόµενες θα γίνουν προτάσεις στη ∆ιοικούσα σε άλλη φάση.
Στόχος λοιπόν αυτής της οµάδας είναι η παρακολούθηση
συγκεκριµένων δράσεων και έργων, που θεωρούµε ότι πρέπει
οπωσδήποτε να ολοκληρωθούνε µέσα σ’ αυτή την προγραµµατική
περίοδο. Την παρακολούθηση των δράσεων όπως αυτές ανακοινώνονται
από το ΥΠΕΧ Ω∆Ε και άλλους φορείς.
Να αναδείξουµε τη φέρουσα
ικανότητα σαν συµβατική παράµετρο για την υλοποίηση κάθε δράσης, τον
έλεγχο της ετοιµότητας των εν δυνάµει φορέων υλοποίησης σε προτάσεις
και τυχόν βοήθεια στην κατεύθυνση της προετοιµασίας, και όταν..., µετά
την ψήφιση των σχετικών νόµων, τη µεταφορά πληροφόρησης στους
συναδέλφους και τους φορείς, στην κατεύθυνση της κατανόησης και της
σωστής υλοποίησης.
Θα µπορούσε να διοργανωθεί και µια ηµερίδα µε στόχο την
ενηµέρωση των εµπλεκοµένων µε τα νέα δεδοµένα.
Ένα δεύτερο θέµα που θεωρούµε ότι πρέπει να ασχοληθούµε είναι
η
συγκρότηση
οµάδας
παρακολούθησης
διασυνοριακών
και
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διαπεριφερειακών
συνεργασιών
µεταξύ
των
χωρών
µελών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προτείνεται λοιπόν πάλι η δηµιουργία µιας οµάδας..., α, δεν σας
είπα από πριν ότι επειδή ακριβώς τα µέλη της επιτροπής µας είναι
πολλά, είναι 20 µέλη, εκ των πραγµάτων δεν είναι δυνατόν 20 άνθρωποι
να ασχολούνται µε όλα αυτά τα θέµατα, έγινε και κάποιος πρώτος
καταµερισµός χωρίς να είναι αυστηρός, αλλά ένας πρώτος καταµερισµός
δουλειάς ανάµεσα στα µέλη της επιτροπής.
Μια άλλη οµάδα λοιπόν θα παρακολουθεί τις κατά καιρούς
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για διασυνοριακές συνεργασίες µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συντονισµό µε τη ∆ιοικούσα και να προωθεί
τέτοιες συνεργασίες.
Ε πιπλέον να ερευνά πιθανές δυνατότητες
σχηµατισµού τέτοιων συνεργασιών.
Θεωρούµε βέβαια ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή θα
πρέπει να είναι το ξεκαθάρισµα του ρόλου µας και οι προδιαγραφές του
όποιου προγράµµατος, ώστε να µην εµπλεκόµαστε σε διαδικασίες µε
απρόβλεπτες συνέπειες.
Ένας
τρίτος
τοµέας
είναι
η
συγκρότηση
µιας
οµάδας
παρακολούθησης
εφαρµογής
του
Χωροταξικού
Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού, προφανώς σε συνεργασία µε τη µόνιµη επιτροπή
χωροταξίας, µε στόχο την παρακολούθηση της θεσµοθέτησης των
Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και των ΣΧΟΟΑΠ, της εκπόνησης στους
υπόλοιπους ∆ήµους. Κατά κάποιο τρόπο αυτή η οµάδα θα παίξει το ρόλο
ενός παρατηρητήριου χωροταξίας.
Τέταρτος τοµέας το θέµα της διαχείρισης των υδατικών πόρων.
Στόχος µας να γίνει µια συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες µε
στόχο την ανάθεση εκπόνησης διαχειριστικής µελέτης για τα νερά της
Κρήτης και την προσπάθεια για εφαρµογή ενιαίας διαχείρισης υδάτινου
δυναµικού σε επίπεδο Κ ρήτης.
Πέµπτη δράση ας πούµε συγκρότηση µιας άλλης οµάδας για την
αξιοποίηση του φυσικού αερίου στην Κρήτη σε συνεργασία µε τη µόνιµη
επιτροπή ενέργειας, και ενδεχοµένως µε το Τµήµα ∆υτικής Κ ρήτης, µε
αντικείµενο την κατ’ αρχήν διερεύνηση του θέµατος και σε δεύτερη φάση
τη διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης ηµερίδας. Να σας πω ότι ήδη έχουµε
συνεργαστεί µε τη µόνιµη επιτροπή ενέργειας, και αύριο θα γίνει µια
ανοιχτή συνεδρίαση των δύο µόνιµων επιτροπών µε στόχο ακριβώς την
πρώτη διερεύνηση αυτού του θέµατος µεταξύ µας κατ’ αρχήν και όποιος
άλλος θα ήθελε να την παρακολουθήσει, και όχι µόνο στο θέµα του
φυσικού αερίου αλλά και ευρύτερα το ενεργειακό της Κ ρήτης.
Άλλη οµάδα, σχετικά µε το αεροδρόµιο Καστελλίου, µε στόχο να
γίνει η προσέγγιση όλων των πτυχών του θέµατος τεχνικά, οικονοµικά,
περιβαλλοντικά, κοινωνικά, και σε δεύτερη φάση διοργάνωση σχετικής
ηµερίδας.
Ένα άλλο θέµα συγκρότηση οµάδας µε αντικείµενο την αξιολόγηση
του δυναµικού της ανατολικής Κ ρήτης στη βιοµηχανία, βιοτεχνία ποτών
και τροφίµων, µε στόχο να εξετάσει το δυναµικό για ανάπτυξη της
βιοµηχανίας – βιοτεχνίας ποτών και τροφίµων στην ανατολική Κρήτη και
πως θα µπορεί να υποβοηθηθεί από αναπτυξιακά προγράµµατα τόσο του
4 ο υ Κοινοτικού Πλαισίου όσο και άλλων φορέων.
Και θεωρούµε ότι επίσης πρέπει να ασχοληθούµε για τις
εναλλακτικές µορφές τουρισµού όπως συνεδριακός, τουρισµός υγείας,
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θεµατικά πάρκα σε συνδυασµό µε τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής
και ότι καλό θα είναι να γίνει µια οµάδα που να διερευνήσει αυτές τις
δυνατότητες.
Βάζουµε και το θέµα σαν επιτροπή ότι απαραίτητο θεωρούµε τη
συνεχή επιµόρφωση και κατάρτιση των µηχανικών µέσω σεµιναρίων που
θα διοργανωθούν είτε από το ΙΕ ΚΕΜ Τ.Ε .Ε . είτε µε όποιο άλλο τρόπο.
Είναι σε εξέλιξη µια διαδικασία, φαντάζοµαι θα το έχετε δει και εσείς στην
ιστοσελίδα του τµήµατος, για εκδήλωση ενδιαφέροντος των συναδέλφων
για διάφορα σεµινάρια θα το παρακολουθήσουµε και θα προτείνουµε
συγκεκριµένες δράσεις.
Αυτά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, στη διάθεση σας.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι προχωρούµε στις
ερωτήσεις. Κ ατάλογος για ερωτήσεις, θέλει να ρωτήσει κανείς;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έκλεισε ο κατάλογος, όχι εγώ δεν θέλω
να ρωτήσω τίποτα, τοποθετήσεις; Θέλει να τοποθετηθεί κανένας; Ο
συνάδελφος Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Τώρα εµείς είµαστε σύµβουλος, δεν είµαστε σύµβουλος,
είµαστε συνδικαλιστές, τι είµαστε τέλος πάντων; Ή αυτά τα ζητήµατα θα
τα πιάνουµε έτσι όπως θα τα πιάνει η Περιφέρεια, όπως θα τα πιάνει η
Νοµαρχία, όπως θα τα πιάνει η Κ υβέρνηση, δηλαδή από την άποψη ενός
κρατικού φορέα που έχει µια πολιτική, που θέλει την ανάπτυξη της χώρας
να τη δοµήσει πάνω στο κεφάλαιο, πάνω στις εταιρείες, πάνω στις
κατευθύνσεις της Ε .Ε., δεδοµένα δηλαδή και καθόµαστε και ψάχνουµε
τώρα να δούµε πως αυτά θα τα συγκεκριµενοποιήσουµε στο χώρο µας,
µια δεδοµένη πολιτική.
Εγώ τώρα συνάδελφοι καταλαβαίνω ότι οι παρατάξεις και αυτές που
συµµετέχετε µε εκπροσώπους στις επιτροπές αυτές που κάνουνε τις
επεξεργασίες, έχετε συµφωνία µ’ αυτή την πολιτική, και δεν θα έλεγα
δηλαδή ας το βάλουµε ξέρω ‘γω κυρίαρχο ζήτηµα, γιατί λέτε.., ας πούµε
για το αεροδρόµιο Καστελλίου, λέει να δούµε τώρα τις τεχνικές, τις
οικονοµικές, τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα είναι
ιδιωτικό ή θα είναι δηµόσιο, δηλαδή θα το βάλουµε αυτό καµιά φορά; Ή
εν πάση περιπτώσει το..., να το βάλουµε που; ∆ηλαδή θα πούµε όλες τις
τεχνικές παραµέτρους και κάπου ας πούµε στη µία από τις άλλες πλευρές
θα είναι και το αν θα είναι ιδιωτικό ή δηµόσιο. Ή λένε ας πούµε για τον
τουρισµό.
ΤΖΑΒΛΑΚΗ: Και οικονοµικά.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Και οικονοµικά το λέει, αλίµονο το λέει η Κ υβέρνηση, το λέει,
µα και η Ε.Ε. το λέει να το δούµε και οικονοµικά. Οικονοµικά δεν είναι
απλώς αν θα είναι δηµόσιος ή ιδιωτικός ο φορέας ή αν θα είναι ο ΒΟΑΚ
δηµόσιος ή ιδιωτικός, δεν είναι οικονοµικά τα βάζουµε όλα µέσα,
εκφράζεται µια πολιτική στο πως το απαντάς το θέµα.
Εγώ λοιπόν λέω ότι, το καταλαβαίνω ότι εσείς συµφωνείτε µ’ αυτή
την πολιτική δηλαδή, που και που άντε να δούµε στα οικονοµικά, να το
ψάξουµε και το ζήτηµα αν θα είναι δηµόσιος ή ιδιωτικός ο φορέας. Ή
λέµε να το πω αλλιώς, λέµε τουρισµός, κολλήσαµε τώρα, δηλαδή δεν
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έχουµε καθόλου φαντασία, δεν έχουµε δηλαδή πρωτοτυπία να πούµε η
ανάπτυξη της Κ ρήτης θα βασίζεται στον τουρισµό να δούµε και
εναλλακτικές µορφές, κολλήσαµε.
∆ηλαδή να ρωτήσω κάτι, τουρισµός και ανάπτυξη είναι αυτό το
οποίο στηρίζεται στην υπερεκµετάλλευση των εργαζοµένων στον
τουρισµό, δηλαδή για τον ξενοδοχοϋπάλληλο, ο οποίος ζει σε ένα
καθεστώς Νταχάου µέσα στα ξενοδοχεία, µε µια υπερένταση της
εκµετάλλευσης.
Στις καµαριέρες έχετε ακούσει τι γίνεται;
Με µια
απέραντη αυθαιρεσία από την πλευρά των µικροµεσαίων και πολύ
περισσότερο φυσικά των µεγάλων ιδιοκτητών ξενοδοχείων, για να µην πω
δηλαδή τους tour operators τι γίνεται και πως µεταφέρεται η πίεση
δηλαδή στον τελευταίο ξενοδοχοϋπάλληλο, η πίεση όλη αυτή πως
µεταφέρεται. Α υτή την παράµετρο θα την εξετάσουµε εκεί στο κεφάλαιο
που λέγεται αγορά εργασίας;
∆ηλαδή είναι ανάπτυξη αυτή η οποία
παραδίδει τα πάντα στους tour operators και φέρνει.., συνοδεύεται
δηλαδή µε µία ανεργία, µε την προώθηση της µερικής απασχόλησης, µε
καταστρατήγηση εργασιών δικαιωµάτων, ελαστικών σχέσεων, αυτά τα
ζητήµατα δεν είναι ανάπτυξη, είναι άσχετα από την ανάπτυξη; Γι’ αυτό
λέω να έχουµε λίγη φαντασία.
Κολλήσαµε στην τεχνοκρατική διατύπωση τέτοιων όρων, όπως
δηλαδή διατυπωνότανε τη δεκαετία του ’70 και του ’80 σε συνέδρια του
Τεχνικού Επιµελητηρίου, όπως σήµερα διατυπώνονται στα Περιφερειακά
ου
Συµβούλια και στα Συνέδρια που γίνονται για την ανάλυση του 4
Κοινοτικού Πλαισίου και τέτοιες πλευρές δεν τις βάζουµε.
Εγώ λοιπόν δεν λέω ότι στις οµάδες µας εδώ όταν θα τα συζητάµε
να τα βάλουµε, να βάλουµε αυτή ή την άλλη πολιτική διάσταση, αλλά
µήπως θα έπρεπε έστω να το βάλουµε σαν πρόταση, διαφωνούµε δηλαδή
θέλω να πω, το καταλαβαίνω ότι διαφωνούµε πολιτικά, το καταλαβαίνω
ότι διαφωνούµε, δεν λέω να συµφωνήσουµε. Μήπως θα έπρεπε όµως να
αρχίσετε τέτοια ζητήµατα να τα βάζετε έστω και σαν ερωτηµατικά προς
διερεύνηση;
∆ηλαδή αυτή η ανάπτυξη για ποιον είναι;
Μήπως θα
έπρεπε να τα βάζετε σαν ερωτηµατικά προς διερεύνηση;
Ξέρω την απάντηση σας, αρχίζει και την ξέρει και όλος ο κόσµος
δηλαδή του Τεχνικού Επιµελητηρίου.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Σε ποιους να απευθύνοµαι;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Μα το ότι..., εσύ στην Α ΜΑ Κ δεν είσαι;
Βάννα; (αλλαγή κασέ τας)

Τι λες τώρα βρε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι, µπορούµε να
σας δώσουµε το λόγο άµα θέλετε, τελείωσε.
ΘΕΜΑ 8 ο
Εµ πλουτισµ ός ιστοσε λίδας τµ ήµατος
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Προχωρούµε στο επόµενο θέµα
συνάδελφοι, το οποίο είναι “Εµπλουτισµός Ιστοσελίδας Τµήµατος”. Η
πρόταση είναι του συναδέλφου Μάξιµου Σενετάκη ο οποίος απουσιάζει
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λόγω ασθενείας και την εισήγηση θα την αναπτύξει ο συνάδελφος
Καπετανάκης.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Ο συνάδελφος Σενετάκης είναι σήµερα άρρωστος, έχει
λίγο πυρετό.
Προς την Α ντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ.. Αγαπητοί συνάδελφοι,
χωρίς να θέλω να υποβαθµίσω τα θέµατα µε τα οποία ασχολούµαστε στις
συνεδριάσεις µας εδώ στην Αντιπροσωπεία, θα ήθελα να κάνω την εξής
επισήµανση.
Παρατηρώ ότι προσπαθούµε να λύσουµε χρόνια και πολύ σηµαντικά
θεσµικά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα το ασφαλιστικό ή την
τροποποίηση του καταστατικού του Τ.Ε.Ε., παραµερίζοντας τα µικρά
καθηµερινά προβλήµατα που συναντάνε οι µηχανικοί, κυρίως στις
υπηρεσίες που συναλλάσσονται.
∆εν αναφέροµαι βεβαίως στους συναδέλφους µηχανικούς ούτε και
στους υπόλοιπους εργαζόµενους σε αυτές, αλλά στις συνθήκες που
επικρατούν σε όλες τις υπηρεσίες και κυρίως στην πρωτοφανή απουσία
των νέων τεχνολογιών.
Θα αναφερθώ περισσότερο στην έλλειψη των νέων τεχνολογιών µε
συγκεκριµένα παραδείγµατα που µου έδωσαν την αφορµή να κάνω αυτή
την επισήµανση. Όλοι οι συνάδελφοι τοπογράφοι, κατά τη σύνταξη της
δήλωσης µηχανικού που απαιτείται η γνώση των όρων δόµησης, πρέπει
να απευθυνθούν στην Πολεοδοµία Ηρακλείου για να τους ενηµερώσουν.
Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τις συντεταγµένες των οικοδοµικών
τετραγώνων, εισφορές σε γη κ.λ.π. Επίσης, για να ενηµερωθεί κάποιος
συνάδελφος για τις αρχαιολογικές ζώνες, θα πρέπει να επισκεφτεί την
Αρχαιολογική Υπηρεσία και να τον ενηµερώσει.
Όλες αυτές οι πληροφορίες ,όπως και πολλές άλλες που κατά τη
γνώµη µου θα έπρεπε να υπήρχαν και στο Internet, είναι πολύ απλές
πληροφορίες οι οποίες όµως δεσµεύουν πολύτιµο χρόνο από τους
µηχανικούς.
Θα πρότεινα λοιπόν, αφού οι υπηρεσίες αυτές δεν
εκσυγχρονίζονται από µόνες τους, να παρέµβει το Τ.Ε.Ε./Τ.Α .Κ . προς
αυτή την κατεύθυνση.
Μπορεί δηλαδή για παράδειγµα να φιλοξενήσει το Τ.Ε.Ε./Τ.Α .Κ.
στην ιστοσελίδα του το χάρτη που έχει η Πολεοδοµία Ηρακλείου στον
οποίο φαίνονται όλες οι πράξεις εφαρµογής, έτσι ώστε ο κάθε µηχανικός
να ενηµερώνεται από το γραφείο του.
Ακόµη µπορεί να διαθέσει προσωπικό ή να παροτρύνει τις
υπηρεσίες για να κατασκευαστούν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων για
ό,τι αρχεία έχει η κάθε υπηρεσία, και όχι να κάθονται οι µηχανικοί να
ψάχνουν µέσα από κακογραµµένους καταλόγους για να βρουν τον αριθµό
µιας άδειας.
Πιστεύω δηλαδή ότι εµείς ως µηχανικοί µπορούµε και οφείλουµε να
προσπαθήσουµε µόνοι µας να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον εργασίας
άνετο και να µην περιµένουµε µόνο από τον κάθε ∆ήµο ή Νοµαρχία να
µας ικανοποιήσει τις ανάγκες µας.
Το Τ.Ε.Ε. και ειδικότερα το Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ. σε τοπικό επίπεδο µπορεί
να επέµβει και να βελτιώσει τα κακώς κείµενα.
Σας ευχαριστώ, Σενετάκης Μάξιµος.
Το διάβασα ακριβώς όπως ήτανε επειδή λείπει ο συνάδελφος.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Υπάρχει πρόταση να γίνουν ερωτήσεις,
γιατί δεν ξέρω αν µπορείς να τις απαντήσεις συνάδελφε;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εγώ θέλω να κάνω µια ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Β αϊλάκης.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Μια ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μπορείς να σηκωθείς ή είσαι ασθενής;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Μπορώ να σηκωθώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
περίµενε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Έ λα

στο

Βήµα,

έλα

στο

Β ήµα,

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Την είχαµε κάνει σαν ∆ιοικούσα στην προηγούµενη θητεία
µια παρόµοια εργασία και την είχαµε µοιράσει, το έχετε υπόψη σας αυτό
ας πούµε;
Ε ίχαµε ένα CD το οποίο είχε πάρα πολλά και πράξεις
εφαρµογής, και όρια οικισµών, και ΝΑΤΟΥΡ ΕΣ, και Α ρχαιολογία, πολλά
πράγµατα είχε, βέβαια το οποίο είχε µείνει στα επίπεδα του 2006 έτσι δεν
έχει..., δεν ξέρω το έχει υπόψη ο συνάδελφος ο Σενετάκης, το έχει πάρει;
Γιατί νοµίζω ότι καλύπτει πολλά, αυτό λέω.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Η λογική είναι ότι επειδή το CD εκδόθηκε µία φορά,
είναι κάτι στατικό το οποίο δεν έχει µια δυναµική ενηµέρωση...
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι, στην ιστοσελίδα πιστεύω ότι αν µπορούν να
µπουν αυτές οι πληροφορίες θα ενηµερώνονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και νοµίζω ότι είναι καλύτερο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν άλλος ερώτηση, όχι έτσι; Πάµε
στις τοποθετήσεις, να µην ανοίξω κατάλογο έτσι; Ο Πετράκης Γιάννης,
Πετράκης, Σφακιανάκη.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ:
∆εν ξέρω πόσοι συνάδελφοι το γνωρίζουν, και ο
συνάδελφος ο Σενετάκης θα το γνωρίζει, αλλά η Ε ιρήνη η Μανουσάκη
από την Πολεοδοµία του ∆ήµου έχει ξεκινήσει ήδη µία διαδικασία
οργάνωσης συστηµάτων πληροφοριών. Απ’ ότι ήξερα βιαζότανε, γιατί θα
πήγαινε για διαγωνισµό αυτό από το ∆ήµο.
Θα µπορούσαµε να καλέσουµε την Ειρήνη εδώ πέρα, είτε στη
∆ιοικούσα – είτε στην Αντιπροσωπεία να ενηµερώσει, γιατί νοµίζω ότι
έχει προχωρήσει αρκετά αυτό το θέµα και το κυνηγάει αρκετά.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: ∆εν ξέρω αν την πρόλαβε, γιατί είχε προθεσµίες, δεν ξέρω
αν την πρόλαβε τελικά την προκήρυξη, αλλά δουλεύει πάρα πολύ καιρό
πάνω σ’ αυτό και πρόκειται για πληροφορίες µέσα από το Internet µε όλα
αυτά τα ζητούµενα.
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Ναι, αυτό που λέει αλλά..., ο ∆ήµος έχει κάνει µια
ΠΕΤΡΑΚΗΣ:
προκήρυξη προκειµένου να βγει..., ναι, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η συνάδελφος Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Θα κάνω µια προσπάθεια να µιλήσω πολιτικά, να δούµε
αν θα το διαγνώσει και ο Στέλιος. Αν και είµαστε κουρασµένοι αυτή την
ώρα θέλω να πω ότι το θέµα των βάσεων δεδοµένων είναι απίστευτα
σηµαντικό ζήτηµα, για όσους το έχουνε καταλάβει και για όσους δεν το
έχουνε καταλάβει.
Έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας να το λέµε πόσο βαθιά πολιτικό
ζήτηµα είναι, και πόσο σκοπίµως κατά τη γνώµη µου και όχι από
αδιαφορία µόνο, αν και η αδιαφορία και οι καθυστερήσεις και όλα αυτά
είναι τρέχοντα θέµατα στην πραγµατικότητα που ζούµε, όµως υπάρχει και
µια βαθιά πολιτική σκοπιµότητα να µένει ο κόσµος έξω από την
πληροφορία, ακριβώς και για να εξαρτάται από αυτούς που θα του τη
δώσουνε και για να του τη δίνουνε κάθε φορά µε τον τρόπο που θέλουνε.
Οι βάσεις δεδοµένων συνιστούν δέσµευση και αυτό το κράτος δεν
θέλει να δεσµευτεί σε τίποτα. Α υτό σηµαίνει ότι τρία Κοινοτικά Πλαίσια
είχανε µέσα τους πάρα πολλά χρήµατα για την κοινωνία της πληροφορίας
όπως λέγεται και το µόνο που µάθανε και καταλάβανε ήτανε µε πρόσχηµα
την εξυπηρέτηση του πολίτη να οργανώσουν έστω αυτά τα Κ ΕΠ, άλλη
δουλειά δεν κάνανε. Αυτό που δεν κάνανε για µας και που δεν είναι µόνο
για µας είναι και για τους πολίτες, γιατί εδώ και µερικά χρόνια ισχύει µε
πολύ κόπο και µια Ε υρωπαϊκή σύµβαση του Ά ρχους που λέει ότι σήµερα
για κάθε ζήτηµα ο κάθε πολίτης έχει έννοµο συµφέρον να πληροφορείται
και να παρεµβαίνει.
Α υτά λοιπόν δεν τα κάνανε, παρ’ ότι ήταν
δεσµευµένοι να τα κάνουνε, είχανε τα χρήµατα να τα κάνουνε και δεν τα
κυνηγήσαµε και εµείς όσο θα έπρεπε.
∆εν σας είπε ο Πρόεδρος ότι προχθές πήραµε µια απόφαση στη
∆ιοικούσα, µετά από πάρα πολλές φορές που έχουµε έρθει και επανέλθει
σ’ αυτό το ζήτηµα, να φτιάξουµε µια πολύ τεκµηριωµένη εισήγηση πάνω
σε όλα αυτά τα πράγµατα, να πάµε στο Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας που µε βάση τη νοµοθεσία και πολλούς νόµους ήταν
υποχρεωµένος, θα ήτανε, να έχει οργανώσει το λεγόµενο παρατηρητήριο
χωροταξίας.
Υπάρχουν δύο µεγάλες βάσεις δεδοµένων, αυτές που
προκύπτουν από το χωροταξικό νόµο και αυτές που προκύπτουν από
το..., συµβάσεις για το περιβάλλον. Αυτά τα δυο πράγµατα έπρεπε να
υπάρχουν και να τρέχουν για τις υπηρεσίες και για όλους µας και
παράλληλα θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου, να προχωρήσουµε να πάµε
και στις Πολεοδοµίες που καµαρώνουν ότι παίρνουν ISO και δεν ξέρω τι
είναι αυτό το ISO τελικά και που το παίρνουνε, αφού αυτά τα
συγκεκριµένα θέµατα της οργάνωσης, των πληροφοριών που έχουνε και
που δυστυχώς µόνο αυτοί µπορούν να παρέχουνε, γιατί κανείς, ούτε η
Περιφέρεια, ούτε ο ∆ήµος, ούτε η Νοµαρχία θα τα δώσουνε στο
Τ.Ε .Ε ./Τ.Α.Κ . να τα βάλει στην ιστοσελίδα του, και εδώ πέρα δεν
µπορούµε να πάρουµε θετική απόφαση σε σχέση µε αυτό που προτείνει ο
Μάξιµος.
Μπορούµε όµως ως ∆ιοικούσα, ως Α ντιπροσωπεία, ως άτοµα, να
επιµείνουµε πάρα πολύ και να το βάλουµε βασικό στόχο, έστω τώρα που
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κάπως έχουν ωριµάσει µερικά πράγµατα και γίνονται πιο κατανοητά, να
πετύχουµε βάσεις δεδοµένων γιατί είναι απόλυτο θέµα και για τη δουλειά
µας αλλά και θέµα δηµοκρατίας. Ε υχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος ∆ολαψάκης.
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: ∆εν θα πω πολλά πράγµατα, η Βάννα πιστεύω ότι το
κάλυψε το θέµα στο σύνολο του, απλά θέλω να εκµεταλλευτώ αυτή την
πρόταση του Μάξιµου και να πω το εξής, φαίνεται ότι τα θέµατα τα
καθηµερινά είναι ένα αντικείµενο το οποίο το Τ.Ε.Ε. θα µπορεί να
παρέµβει πάρα πολύ.
Προγράµµατα τα οποία θα βοηθήσουν προς το να βοηθήσουµε εµείς
τις υπηρεσίες να βρούνε την πληροφορία αυτή να δώσουν στον πολίτη,
υπάρχει η Κ οινωνία της Πληροφορίας και άλλα προγράµµατα, σίγουρα
όµως το Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ. πρέπει να βρει και να προδιαγράψει αυτή την
πρόταση, διότι αν περιµένουµε µοναχές τις υπηρεσίες που για διάφορους
λόγους όπως είπε η Β άννα δεν υπάρχει πληροφορία εύκολη, για
διάφορους λόγους και δεν µπαίνουν στην ουσία του πράγµατος. Αυτό
που έχει σηµασία είναι ότι ο κόσµος είναι αδύναµος, σπαταλάει πάρα
πολύ χρόνο για να βρει την πληροφορία, και καµιά φορά η πληροφορία
αυτή που θα βρει δεν είναι σίγουρη ότι είναι η ίδια που θα πάρει και
κάποιος άλλος.
Άρα αυτό που µιλάµε, για την κωδικοποίηση της πληροφορίας
λοιπόν και έχουµε αυτό το γράµµα που είχες Πρόεδρε εκεί, µια
προσπάθεια από το ΥΠΕΧ Ω∆Ε προς αυτή την κατεύθυνση αλλά για άλλο
αντικείµενο, νοµίζω ότι το Τ.Ε .Ε. έχει να βοηθήσει και τους συναδέλφους,
αλλά προπάντων τους πολίτες, στο να αποκτούν την ίδια πληροφορία για
πολλά θέµατα που αφορούν τις υπηρεσίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Φανουράκης.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Συνάδελφοι η πρόταση του συναδέλφου του Μάξιµου
είναι..., παρ’ όλο που την υποτιµά ο ίδιος, είναι πολύ σοβαρή γιατί είναι η
πρόσβαση στην πληροφορία.
Πληροφοριακά θέλω να πω ένα..., µάλλον το ξέρουµε όλοι ότι και η
Πολεοδοµία έχει κάνει..., ο ∆ήµος µάλλον έχει κάνει ιστοσελίδα και έχει
και τµήµα για την Πολεοδοµία µε κάποιες πληροφορίες νοµίζω που
αρχίζουν και γίνονται σοβαρές, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει δική της
ιστοσελίδα και κάνουν και την ηλεκτρονική πολεοδοµία απ’ ότι είδα εκεί
πέρα µε κάτι ελάχιστα πράγµατα, δηλαδή και µέσα απ’ αυτές µπορούµε
να απαιτήσουµε τις πληροφορίες που είπαµε. Έ να είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι ότι για τους ευρωκώδικες..., λέµε για τη σηµασία
της πληροφορίας, το πιο σηµαντικό για τον πολιτικό µηχανικό είναι οι
ευρωκώδικες, εγώ η απάντηση που πήραµε από τον Πρόεδρο τον
Αλαβάνο δεν έµεινα ευχαριστηµένος.
Στο τελευταίο ενηµερωτικό δελτίο υπάρχουν εκεί κάποιες σελίδες
για την τυποποίηση και τις φιέστες που κάνουµε κ.λ.π. και κάπου λέει ο
συνάδελφος ο Α λαβάνος ότι η ΠΑΣΚ καθυστέρησε για τους ευρωκώδικες
και θα προσπαθήσει το Ε πιµελητήριο να τους παίρνουµε φτηνούς.
∆ηλαδή ξεκινάµε αµέσως µε τη λογική ότι θα πρέπει να αγοράζουµε τη

σε λ ί ς 71 /9 6 Π ΡΑΚ ΤΙ ΚΑ ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ ΠΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α.Κ .

γνώση αυτή και ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι, πότε θα τους
µεταφράσουµε, ποια µετάφραση θα είναι, πως είναι δυναµικοί οι κώδικες
αυτοί και αλλάζουνε. ∆ηλαδή ένα επάγγελµα το πιο σηµαντικό, µε µια
έννοια στην Ε λλάδα, του πολιτικού µηχανικού µε υποχρεωτική την
εφαρµογή των ευρωκωδίκων και δεν έχουµε πρόσβαση.
Τώρα παίρνοντας αφορµή..., το δικαίωµα µάλλον από τον τίτλο που
είναι εµπλουτισµός της ιστοσελίδας του τµήµατος και ξεφεύγοντας από το
προηγούµενο θέµα, βάζουµε θέµα ότι άλλαξε η µορφή της ιστοσελίδας
του Επιµελητηρίου και έχει αφαιρεθεί ο χώρος για τις παρατάξεις, το έχω
βάλει έτσι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ χει αφαιρεθεί ο χώρος;
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Ο χώρος για παρατάξεις, το έχω πει ένα – δυο φορές,
δεν ξέρω µε ποιανού πρωτοβουλία χάθηκε αυτός ο χώρος και πως θα
επανέλθει.
Από µια συζήτηση που έκανα µε το συνάδελφο το Χριστόφορο κάτω
µου είπε ότι οι δυνατότητες είναι δύο, η µια είναι να..., είναι ας πούµε η
πιο απλή που ο καθένας βάζει ένα απλό κείµενο, κάπως έτσι το
κατάλαβα, και ο άλλος είναι η παράταξη να δηµιουργήσει χώρο το οποίο
όµως απαιτεί αύξηση της ισχύος των µηχανηµάτων και του
προγραµµατισµού κ.λ.π., δηλαδή το ένα είναι λίγο πιο ανάλαφρο και το
άλλο πιο σοβαρό.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να πάρουµε απόφαση πάνω σ’ αυτό το
πράγµα και τουλάχιστον..., δηλαδή η εξαφάνιση των παρατάξεων από την
ιστοσελίδα των (...) του Ε πιµελητηρίου τη θεωρώ απαράδεκτη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η συνάδελφος Βρέντζου.
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Νοµίζω το θέµα αυτό, το θέµα που έχει βάλει ο συνάδελφος
έχει δύο σηµεία.
Το ένα είναι η πληροφορία και πως οι δηµόσιες
υπηρεσίες, γιατί εγώ θα επιµείνω σ’ αυτό, ότι ανεξάρτητα από το ρόλο
που θα έρθει να παίξει το Τ.Ε .Ε., ή να υποκαταστήσει, ή να προσπαθήσει
να παίξει, θα πρέπει οι δηµόσιες υπηρεσίες πραγµατικά να
αναβαθµιστούν και να παίξουν αυτές το ρόλο που θα πρέπει να έχουνε
στην..., δηλαδή η δηµόσια διοίκηση να παίξει πραγµατικά το ρόλο της και
αυτό σηµαίνει να έχει βάσεις δεδοµένων, που είναι το ένα, και το Τ.Ε .Ε.
θα πρέπει σ’ αυτή την κατεύθυνση να πιέζει διαρκώς, έτσι ώστε πράγµατι
να µπορεί να δηµιουργηθεί αυτή η βάση δεδοµένων.
Ένα δεύτερο όµως που νοµίζω ότι το Τ.Ε.Ε. είναι πολύ πίσω, είναι
στο ότι αυτή τη στιγµή η πληροφορία που ήδη υπάρχει δεν δίνεται. Είναι
πολύ σηµαντικό συνάδελφοι, διότι υπάρχει κάποια πληροφορία που είναι
και ηλεκτρονική και στον τοµέα περιβάλλον αλλά και σε άλλους, ειδικά
στον τοµέα περιβάλλον, έχει γίνει εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία όπου ο κάθε πολίτης πλέον, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι έννοµο
συµφέρον, µπορεί να ζητήσει µε οποιαδήποτε µορφή και ηλεκτρονικά
οποιαδήποτε µελέτη κατατεθεί και όµως δεν δίνεται.
Εµείς πρόσφατα ως επιτροπή περιβάλλοντος ζητήσαµε από τον
ΕΣ∆Α Κ τη µελέτη η οποία κατατέθηκε, την τελευταία της βιολογικής
ξήρανσης και µάλιστα τη ζητήσαµε ως Τ.Ε.Ε., και δεν δόθηκε, αντί γι’
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αυτό δοθήκανε τα τεύχη δηµοπράτησης. Και δεν επανήλθε το Τεχνικό
Επιµελητήριο και να πει γιατί δεν µας τις δώσατε.
Ο κάθε ∆ιευθυντής και η κάθε υπηρεσία µπορεί για χίλιους δυο
λόγους να µη δίνει, όµως υπάρχει νοµοθεσία και θα…….…,ναι, Α κριβώς,
ναι.
Όχι δεν διαφωνώ, αλλά λέω ότι όταν το Τ.Ε .Ε . παίρνει µια
απάντηση, όταν το Τ.Ε.Ε . καταθέτει σε µια υπηρεσία και η υπηρεσία αυτή
απαντάει ότι εµείς δεν έχουµε τη µελέτη έχουµε µόνο τα τεύχη
δηµοπράτησης, κάπου δηλαδή πρέπει να επιµείνουµε. Θέλω να πω ότι
έχουµε το δικαίωµα και αλίµονο αν το Τ.Ε .Ε. ας πούµε δεν επιµένει να
ζητήσει κάτι τέτοιο, φανταστείτε ο κάθε ένας µεµονωµένος συνάδελφος.
Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουµε και βαρύτητα στο να
παίρνουµε την πληροφορία που ήδη υπάρχει, ανεξάρτητα από την
οργάνωση που πρέπει να γίνει. Υπάρχει η πληροφορία, αλλά δυστυχώς
πάρα πολλές υπηρεσίες δεν τη δίνουν.
Θα σας µεταφέρω και την
εµπειρία που έκανα κάνοντας τη διπλωµατική του µεταπτυχιακού µου,
όπου µίλησα µε τις Περιφέρειες σε όλη την Ε λλάδα. Εκτός του ότι είναι
υποχρεωµένοι από τη νοµοθεσία να έχουν ηλεκτρονικό αρχείο και είχαν
µόνο πέντε Περιφέρειες, τέσσερις Περιφέρειες µου αρνήθηκαν να µου
δώσουν µελέτες διότι λέει είναι πνευµατικό δικαίωµα του µελετητή.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εγκεκριµένη µελέτη;
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Εγκεκριµένη µελέτη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Λάθος, τεράστιο λάθος.
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Προφανώς τεράστιο λάθος, είναι συνάδελφοι όµως, είναι
∆ιευθυντές συνάδελφοι, είναι ∆ιευθυντές ΠΕΧ Ω.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Λάθος.
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Βεβαίως λάθος, γι’ αυτό λέω λοιπόν ότι µε βάση το νόµο
πρέπει να τη δώσει σε όποια µορφή και µέσα σε συγκεκριµένη
προθεσµία.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να επιµείνουµε και θα πρέπει και το Τ.Ε .Ε.
να επανέλθει και στο συγκεκριµένο θέµα της µελέτης που ζητήθηκε, διότι
ζητήθηκε η µελέτη αυτή από τον ΕΣ∆ΑΚ και δεν την πήραµε, και κακώς
δεν την πήραµε...
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Ε γώ το έχω βάλει αυτό στην επιτροπή και έχω µιλήσει, εδώ
είναι ο συνάδελφος που είναι και η επαφή µας µε το ∆.Σ., µε τη
∆ιοικούσα.
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Όχι, µας έδωσαν µόνο τα τεύχη δηµοπράτησης. Ε γώ το
έχω κουβεντιάσει, το έχω βάλει στην επιτροπή και το ξέρει και η
επιµελήτρια και το ξέρει και ο συνάδελφος που είναι η επαφή µας µε τη
∆ιοικούσα.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να επιµείνουµε...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ποιος
εποπτεύων από τη ∆ιοικούσα; Ευχαριστώ.

είναι

ο

συνάδελφος,

ο

ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι πέρα από το πρώτο που
είναι πολύ σηµαντικό, δεν θα το αναπτύξω εννοείται, το έχουνε πει, το
είπε πολύ καλά και η Β άννα, θέλω να επιµείνουµε και στο δεύτερο,
υπάρχουν ήδη πληροφορίες και πρέπει ο κόσµος να τις παίρνει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΜπριλάκΙς.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Να

το

κλείσουµε,

ο

συνάδελφος

ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΗΣ: Κ αι λίγο χιούµορ από το Μαρσέλο αν τον ξέρετε, πολιτικό
µηχανικό, τον ξέρετε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μάλιστα, τον ξέρουµε.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: 36 εκατοµµύρια ο ετήσιος προϋπολογισµός του Τεχνικού
Επιµελητηρίου, εντός παρενθέσεως, που πάει;
Κλείσαµε πέντε χρόνια χωρίς ελέγχους εταιρειών έτοιµου
σκυροδέµατος από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έ ργων του
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε, µόνο 50 από τις 600 βιοµηχανίες έτοιµου σκυροδέµατος
απασχολούν διπλωµατούχο µηχανικό, όπως ο κανονισµός τεχνολογίας
σκυροδέµατος του ’97 ορίζει.
Τρία ταξίδια σε Χ ονγκ Κ ονγκ, ένα σε Νέα Ζηλανδία, ένα στο Κ έιπ
Τάουν, ένα στην Κ όστα Ρίκα, ενέκρινε η ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε. για συµµετοχές
σε συνέδρια στο εξωτερικό το τελευταίο εξάµηνο.
Κλείσαµε 40 χρόνια µε τις πρότυπες προδιαγραφές του 1966 για τα
τεχνικά έργα οδοποιίας στη χώρα µας.
250 εγγραφές ενδιαφεροµένων για το σκυρόδεµα µηχανικών έκανε
σε ένα απόγευµα η ελληνική επιτροπή του ελληνικού τµήµατος
σκυροδέµατος του Τ.Ε.Ε. λίγο πριν τις εκλογές του Ιουνίου του 2007.
Κλείσαµε 20 χρόνια, τώρα φτάνουµε και στο θέµα που µας αφορά,
από την ισχύ του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος του ’85 χωρίς να
υπάρχουνε ενδιαφερόµενοι για τη µη εφαρµογή του, όπως και του
κώδικας τεχνολογίας σκυροδέµατος του ’97, τη µη ισχύ του ευρωπαϊκού
προτύπου για το σκυρόδεµα Ε ΛΟΤ Ε Ν206, που δεν έχει πέντε χρόνια
τώρα ούτε καν µεταφραστεί.
Το ερώτηµα, µήπως υπάρχει κανείς από τους ενδιαφεροµένους του
ελληνικού τµήµατος σκυροδέµατος του Τ.Ε.Ε. που µπορεί να βοηθήσει ή
κάποια από τα ταξίδια του Τ.Ε .Ε. να ακυρωθεί για να βρεθούν τα λεφτά
της µετάφρασης; Ή από τα 36 εκατοµµύρια ευρώ µήπως περισσεύει κάτι;
Και το υστερόγραφο, καληµέρα Ελλάδα, όταν ξυπνήσεις πάρε µε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Α γαπάκης.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Α ίτηµα µας, του ΕΛΟΤ οι µεταφράσεις να τις αγοράσει το
Επιµελητήριο και να τις δίνει τσάµπα στους µηχανικούς. ∆εν πιστεύω να
διαφωνεί κανείς.
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ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ:
Λοιπόν συνάδελφοι λόγω και της προχωρηµένης ώρας
πολύ σύντοµα έτσι να επισηµάνω και εγώ δυο πράγµατα πάνω στο
προηγούµενο θέµα της ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε., πρακτικά.
Ειπώθηκε και από το συνάδελφο το Βαϊλάκη ότι κυκλοφόρησαν δύο
CD πριν από δύο χρόνια – τρία νοµίζω, που αφορούσαν κάποιες
πολεοδοµικές πληροφορίες, όροι οικισµών, αποφάσεις Νοµαρχών για
καθορισµούς ορίων και όρων δόµησης κ.λ.π., πράγµατι ήταν πολύ
ενδιαφέρουσα δουλειά αυτή, και εγώ την έχω χρησιµοποιήσει κατά
καιρούς.
Θεωρώ ότι αυτό θα µπορούσε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Τ.Ε .Ε ., να αναρτηθεί, τα CD κυκλοφορήσανε, βγήκανε ό,τι βγήκανε, αλλά
αυτή η δουλειά θα µπορούσε στην ιστοσελίδα να υπάρχει. Α υτό θεωρώ
έτσι ότι είναι χρήσιµο.
Τώρα άλλα θέµατα ενδεχοµένως που θα µπορούσαν να
αναρτηθούν, σίγουρα υπάρχουν.
Βέβαια να κάνω µια επισήµανση που και όλοι οι συνάδελφοι που
µιλήσανε πριν είναι γεγονός. ∆υστυχώς οι δηµόσιες υπηρεσίες είναι
πίσω σ’ αυτό που λέµε σύγχρονες τεχνολογίες, για διάφορους λόγους
που έχουν όλη τη γκάµα των επιχειρηµάτων.
Εγώ ξέρω παράδειγµα από την υπηρεσία τη δική µου ότι ένα από τα
αιτήµατα που συνήθως, τα πλέον συνήθη αιτήµατα που συναντάς από
τους µηχανικούς είναι οι απαλλοτριώσεις, ή ξέρω ‘γω τα στοιχεία περί
κτηµατολογικών διαγραµµάτων κ.λ.π. Είναι ένα πολύ µεγάλο θέµα, το
θέµα των απαλλοτριώσεων είναι ένα πολύ µεγάλο θέµα, κάποια στιγµή θα
µας απασχολήσει και στο Τ.Ε.Ε., παλαιότερα είχε γίνει και µια σχετική
ηµερίδα από το σύλλογο τοπογράφων και απασχολεί δυστυχώς ή
ευτυχώς πάρα πολύ κόσµο, άρα και συναδέλφους.
Και αυτό θα ήταν ένα από τα αντικείµενα, που δεν µπορεί όµως το
Τ.Ε .Ε . να µαζέψει πραγµατικά αυτό τον τεράστιο όγκο πληροφοριών, ο
οποίος µάλιστα και σιγά – σιγά µε την πάροδο των χρόνων διαχέεται και
ενδεχοµένως να χάνεται. Όλα αυτά θα έπρεπε να τα έχει βέβαια η
Κτηµατική Υπηρεσία η οποία, ευθέως το λέω, είναι πολύ πίσω σ’ αυτές
τις διαδικασίες.
Λοιπόν, πρακτικά πράγµατα, αυτά τα δύο CD επικαιροποιηµένα θα
µπορούσαν..., µπορούν να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα θα µπορούσε να γίνει µία παρέµβαση, αν
µπορεί να έχει κάποια δυνατότητα αποτελέσµατος, κάποια θέµατα όπως
επί παραδείγµατι στο ∆ήµο Ηρακλείου που είπατε, γιατί γίνεται αυτό στο
∆ήµο Ηρακλείου; ∆ύο – τρεις αιθεροβάµονες συνάδελφοι, τυχαίνει να
γνωρίζω και την πορεία και τη διαδικασία τους, σου λέει βρε παιδιά θα τα
χάσουµε αυτά τα πράγµατα, θα ξεσκιστούν τα σχέδια πόλης, άνοιξε –
κλείσε κ.λ.π. και πολύ καλά κάνουν και προχωράνε αυτή τη διαδικασία,
την προχωράνε τέσσερα χρόνια τώρα, ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί.
Αυτά τα ζητήµατα έχουν να κάνουν βέβαια και µε πόρους, έχουν να
κάνουν και µε κόστος, έχουν να κάνουν και µε τεχνογνωσίες, έχουν να
κάνουν µε µια σειρά θεµάτων.
Λοιπόν
είναι
πάντως
γεγονός
ότι
στην
εποχή
της
Παγκοσµιοποίησης, στην εποχή του σκληρού ανταγωνισµού κ.λ.π. όλοι
µας πρέπει να προσαρµοστούµε. Σε ότι αφορά το Τ.Ε.Ε. µπορεί να γίνει
αυτό, δηλαδή αυτά τα CD να µπουν µέσα στην ιστοσελίδα, και παράλληλα

σε λ ί ς 75 /9 6 Π ΡΑΚ ΤΙ ΚΑ ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ ΠΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α.Κ .

να γίνει και µια παρεµβατική διαδικασία, αν µπορούν κάποιες υπηρεσίες
να προχωρήσουν. Εγώ πάντως θα προσπαθήσω σε ότι µε αφορά.
Ευχαριστώ συνάδελφοι.
Έ ληξε η συζήτηση, τελειώσαµε δεν
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πειράζει, τελείωσε.
Λοιπόν συνάδελφοι απ’ ότι διεφάνη το Σώµα
συµφωνεί ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί τουλάχιστον η ιστοσελίδα, αν
µπορούν να µπούν αυτά τα CD που είχαν εκδοθεί επί Προεδρίας
Κολυβάκη, αν µπορούν να βελτιωθούν, δηλαδή να εµπλουτιστούν.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αν µπορούν, αν δεν τα έχει όλα, αν
έχει, οτιδήποτε έχει. Λοιπόν και να το εξετάσουµε, µε το Χ ριστόφορο να
το εξετάσει η ∆ιοικούσα εάν υπάρχει χώρος να αναρτηθούν, και πως
µπορούν να λειτουργήσουν, και τι µηχανήµατα χρειάζεται και τέτοια.
Τίθεται θέµα χώρου και θα πρέπει να αποφασίσει πλέον η ∆ιοικούσα εάν
µπορεί να αγοράσει και άλλο χώρο, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, ναι βέβαια, και αυτό που πρότεινε,
Πρόεδρε της ∆ιοικούσας, και αυτό που πρότεινε ο συνάδελφος ο
Φανουράκης ότι έχει καταργηθεί η σελίδα των παρατάξεων, διάφορες
πληροφορίες λόγω χώρου, να εξετάσει η ∆ιοικούσα αν υπάρχει η
οικονοµική δυνατότητα να αυξήσουµε αυτό το χώρο, ούτως ή άλλως
έχουµε µπει αλλού, δεν έχουµε µπει αλλού; ∆εν έχουµε το χώρο της
τράπεζας πληροφοριών, συνεργαζόµαστε µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, σας
το είχα πει αυτό σε µια ενηµέρωση, από ‘κει και πέρα θα πρέπει να
εξετάσουµε πως µπορούµε να αυξήσουµε τις δυνατότητες που έχουµε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά θα έρθεις στο µικρόφωνο να
το πεις, έλα στο µικρόφωνο για τα πρακτικά.
Όλα αυτά τα οποία ειπώθηκαν εδώ τα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
συζητάω κατ’ επανάληψη µε το Χ ριστόφορο και µάλιστα τώρα είναι σε
φάση πάλι αναδόµησης της ιστοσελίδας, να την κάνει ακόµα πιο
λειτουργική, να αλλάξει έτσι να την κάνει πιο ελκυστική και γι’ αυτό είναι
και σ’ αυτή την πίεση αυτές τις µέρες, αλλά αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχει
µια αδυναµία στο να καλύψει όλες τις ανάγκες.
Και σκέφτοµαι και λέω ότι, καµιά φορά όταν προσπαθεί κανείς να
κάνει οικονοµία υπάρχουν και κάποιες συνέπειες. ∆ηλαδή τότε είχε πει
µια κουβέντα να πάρουµε µια εταιρεία η οποία θα µας το φτιάξει το site
έτσι όπως..., µπήκαµε σε µία λογική να κάνουµε λίγο οικονοµία, και ο
Χριστόφορος κάνει ό,τι µπορεί το παιδί, αλλά δεν µπορεί να τα κάνει όλα
αυτά τα οποία θέλουµε εµείς, και ιστοσελίδα ας πούµε σούπερ γρήγορη,
και όλη την πληροφορία πάνω, και να βγουν τα CD, τα CD µου έχει πει
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ότι δεν µπορούµε να βάλουµε τα πάντα πάνω, πώς να το κάνουµε
δηλαδή; ∆εν µπορούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν χωράνε δηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:
Ναι δεν τα σηκώνει το σύστηµα και θα
αρχίσει µετά να καθυστερεί πάρα πολύ και δεν θα µπορεί να είναι
λειτουργική. ∆ηλαδή αν τα φορτώσεις όλα πάνω θα τα βρίσκεις, αλλά ο
χρόνος ο οποίος θα προσπαθείς να τα αξιοποιήσεις θα είναι τόσο
αντιστρόφως ας πούµε χρονοβόρος που εν τέλει θα καταντήσει να γίνει η
ιστοσελίδα άχρηστη.
Βέβαια εγώ σκέφτοµαι ότι ίσως να είναι και µια αδυναµία
ενδεχοµένως του συγκεκριµένου στελέχους µας ας πούµε την οποία να
µην µπορεί να την καλύψει πλήρως και να χρειάζεται µια υποστήριξη
µεγαλύτερη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Ε γώ θα έλεγα µια µέρα..., γιατί Κώστα αυτό
ειδικά µε τις παρατάξεις το έχω πει κατ’ επανάληψη, του λέω Χριστόφορε
θέλω να φτιάξουµε χώρο για τις παρατάξεις για τους συλλόγους, µου τα
φέρνει από ‘δω, µου τα φέρνει από ‘κει, δεν έχει γίνει ακόµα, δεν έχει
γίνει ακόµα.
Και ίσως πραγµατικά πρέπει να βρεθούµε µια µέρα τέσσερις –
πέντε άνθρωποι που θέλετε να ασχοληθούµε σοβαρά, να κάτσουµε να
κάνουµε µε το Χ ριστόφορο µια κουβέντα και αν χρειαστεί το παιδί είτε
υποστήριξη, είτε να πάρουµε περισσότερο χώρο, είτε µεγαλύτερη
ταχύτητα δεν ξέρω τι, ή ακόµα και αν χρειαστεί..., γιατί και σχεδιαστικά
αυτή τη στιγµή η σελίδα µας δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, έτσι σαν
εικόνα αυτό το οποίο πρέπει να βγάζει και σαν λειτουργικότητα.
Αν χρειαστεί λοιπόν, επειδή νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό να
έχουµε µια ιστοσελίδα γρήγορη, δυναµική, ευέλικτη και να έχει ότι
µπορούµε περισσότερο αλλά και να είναι και ελκυστική, να βάλουµε το
χέρι στην τσέπη και να το κάνουµε, να ενισχύσουµε δηλαδή την
προσπάθεια που κάνει ο Χ ριστόφορος.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ:
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)...,
έχουµε την πληροφορία και δεν µπορούµε να τη διαχειριστούµε,
φανταστείτε τις υπηρεσίες που είναι..., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
εκτός µικροφώνου)
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εγώ Πρόεδρε θέλω ένα λεπτό να µιλήσω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ λα πάνω όµως.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:
Πάνω, πάνω, γι’ αυτό που
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)

είπε

ο

Γιώργος...,

(δεν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τώρα θα λήξει ούτως ή άλλως.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Είναι πολύ σοβαρό το θέµα, ο Μάξιµος το έβαλε, το Μάξιµος
το έβαλε λίγο έτσι, θα έλεγα ότι συµφωνώ µε τον Κωστή, λίγο έτσι στο
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χαβαλέ σαν πως είναι κάτι απλό, έθιξε ουσιαστικά όλο το ελληνικό
κράτος, όλο το ελληνικό κράτος, το χάλι του ελληνικού κράτους έθιξε το
οποίο ας πούµε από τη µία το κάνει επίτηδες που λέει η Βάννα, από την
άλλη είναι και ανίκανο να κάνει οποιαδήποτε δουλειά.
Εγώ θα πω µόνο αυτή την κουβέντα ότι, πέραν της διαχείρισης της
πληροφορικής που και εγώ λίγο – πολύ είµαι άσχετος, εδώ δεν
υπάρχουνε τα δεδοµένα. ∆ηλαδή φέρει ειπείν θέλεις να κάνεις ένα δρόµο
και πρέπει να βάλεις µέσα τις απαλλοτριώσεις που έχουν γίνει, τους
βρίσκεις σε κάτι χάρτες, σε κάτι χαρτιά και λένε απαλλοτρίωση 65, 67,
68, που είναι βρε παιδιά αυτές οι απαλλοτριώσεις;
Πουθενά δεν
υπάρχουνε, διότι έχουνε γίνει ένα σωρό µετακοµίσεις, διότι έχουν καεί
από κάτι φωτιές των αγροτών, που όταν κάψανε τη Νοµαρχία το ’91,
δυστυχώς κάψανε και ένα σωρό πληροφορίες...
Συνταξιοδοτήθηκε ο υπάλληλος που τα ήξερε..., (δεν
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: ...διότι, διότι, και τελικά για να πω µια δικιά µου περίπτωση
εγώ πήγα στην Αθήνα, ανέβηκα εκεί που είναι εκεί στην Οµόνοια και
πήγα στο Υπουργείο Οικονοµικών και σε κάτι υπόγεια έψαξα και..., τότε
δεν πονούσε και η µέση µου δηλαδή, µα δεν κάνω πλάκα βρε παιδιά,
πήγα σε κάτι υπόγεια και ήταν ολοσκόνηστα µε ένα καηµένο υπάλληλο ο
οποίος ο φουκαράς µε βοήθησε όσο µπορούσε, και ψάχναµε, και βγάλαµε
φακέλους µε κάτι νούµερα και τελικά τα βρήκαµε.
Και δεν υπήρχαν ούτε στο άθλιο εκείνο ότι..., αυτό που είπες
προηγουµένως, γιατί πραγµατικά βρε παιδί µου εκεί στην Κ τηµατική
Υπηρεσία δεν υπάρχει τίποτα, µπερδεµένα όλα, χαµένα.
Και πραγµατικά δηλαδή για να αρχίσεις να κάνεις µια πληροφορία
πάνω σε υπολογιστές πρέπει κατ’ αρχάς να βρεις τα αναλογικά, άµα δεν
έχεις τα αναλογικά, δηλαδή τα στοιχεία, πως θα τα περάσεις; Ε δώ δεν
υπάρχουν ούτε αυτά, µην κοιτάτε τώρα το ∆ήµο ο οποίος έχει µια..., είναι
πιο καινούργια υπηρεσία βρε παιδιά, ο ∆ήµος άρχισε να δουλεύει
Πολεοδοµίες και τέτοια από το ’85, είναι πρόσφατα αυτά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό είπες ότι θα µιλήσεις.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Έχει και τέσσερις – πέντε ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι έτσι
απλά τα πράγµατα που λέει, αυτά είναι λέει απλά πράγµατα που λέει
τώρα ο Μάξιµος, τι απλά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει, λοιπόν...
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Κ αι λέµε για το ΥΠΕ ΧΩ∆Ε, στο ΥΠΕΧ Ω∆Ε δεν υπάρχουν
com puter, δουλεύουν ακόµα µε χάρτες, χαρτούρες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΠΕ ΙΑΣ:
θα εξεταστεί από τη ∆ιοικούσα.

Λοιπόν Πρόεδρε άκουσες τις προτάσεις,
ΘΕΜΑ 9 ο
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Ολ οκλήρωση του Βορείου
Οδικού Άξονα Κρήτης
ΘΕ ΜΑ 10

ο

Ενηµ έ ρωση δραστηριότητας Μ όνιµης
Ε πιτροπής Χ ωροταξίας, Πολεοδοµίας,
Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Το επόµενο θέµα το οποίο είναι
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ολοκλήρωση του Β ορείου Οδικού Άξονα Κ ρήτης και το δέκατο το οποίο
είναι, ενηµέρωση δραστηριότητας Μόνιµης Ε πιτροπής Χωροταξίας,
Πολεοδοµικής,
Α ρχιτεκτονικής
και
Πολιτιστικής
Κ ληρονοµιάς,
αναβάλλονται για την επόµενη συνεδρίαση.
Η ώρα συνάδελφοι είναι 23:30, καληνύχτα σας.
Η επόµενη
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας θα είναι έκτακτη και θα έχει δύο θέµατα
βασικά, το ένα θέµα θα είναι το θεσµικό που θα µπει πρώτο συνάδελφε
Αγαπάκη και το δεύτερο θα είναι ο Βόρειος Οδικός Ά ξονας, έκτακτη µε
δύο µόνο θέµατα.

ΤΟ ΠΡΟΕ ∆ΡΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ ∆ΡΟΣ: ΡΙΧ ΑΡ∆ ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ ∆ΡΟΣ: ΕΥ ΑΓ Γ ΕΛΙΑ Μ ΑΝΙΑ∆Η

Γ . Γ ΡΑΜΜ ΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

Ηµε ροµ ηνία: 21/04/2008
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Προς την Αντιπροσωπεία του Τµήµατος Α νατολικής Κ ρήτης του ΤΕΕ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την αλλαγή του ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
του Τ.Ε.Ε.

Στα πλαίσια της Προετοιµασίας του Τµήµατος για την τροποποίηση του
Θεσµικού Πλαισίου του ΤΕΕ καταθέτουµε τις παρακάτω προτάσεις:
•

Θεσµο θέτη ση ορίου (30 %) ανά παράταξη, για την συ µµετοχή στις
εκλογές συναδέλφων που εί ναι είτε µόνιµοι είτε συµβασιούχοι
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι

•

Θεσµο θέτη ση ορίου (30 %) ανά εκλεγµένο όργανο το υ
(Κεντρι κή και Περιφερει ακές Αντιπροσωπείες, Κ εντρική
Περιφερ ειακές ∆ιοικούσες και Νοµαρχιακές Ε πιτροπές), για
συµµετοχή σε αυτά συναδέλφων που είναι είτε µόνι µοι
συµβασιούχο ι ∆ηµόσιοι Υπάλλη λοι

•

Α ύξηση των βασι κών ειδικοτή των τ ων Μηχανικών (από 9 που είναι
σήµερα) ώστε να συµπεριλαµβάνουν όλες τις ειδικότητες όπου
έχου ν ιδρυθεί σχολές σε ελληνικά Πολυτεχνεία και Πανεπιστήµια

Πατρικαλάκη Ελευθερία
Ρουκουνάκης Εµµανουήλ
Σταµατάκης Γιώργος

Τ ΕΕ
και
την
είτε
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ
Στην Αντιπ ροσ ωπ ε ία της 9 & 10 Φε βρουαρίου απ οφασ ίστηκε η
διαδικασ ία σ υζήτησ ης του Θε σµικού Πλαισίου του ΤΕΕ. Οι
επ ιφυλάξεις µας ε ίναι π ολλέ ς γιατί ε ίναι η π ολλοσ τή φορά π ου
απ οφασίζε ται κάτι τέτοιο χωρίς να υ λοπ οιείται. Κυρίως όµως γιατί τα
π ροβ λήµατα π ου σχε τίζονται µε το ΤΕΕ είναι β αθε ιά πολιτικά και δεν
θε ραπ ε ύονται απ ό κανέ να θε σ µικ ό π λαίσ ιο.
Παρ΄όλα αυτά σ τις συζητήσε ις π ου έ γιναν το 2002 και 2005 για την
τροπ οπ οίηση του θε σµικού π λαισ ίου
του ΤΕΕ συµβ άλλαµε µε
π ροτάσ εις µας π ου διέ π ονται απ ό β ασ ικές αρχές και το ίδιο θα
κάνουµε και τώρα π αραθ έτοντας τις αρχές αυτές .

ΜΕΛ Η ΤΟΥ ΤΕ Ε – ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 2)
Θεωρούµε ότι εδώ θα π ρέπ ε ι να π ε ράσε ι το απ οτέλεσ µα µιας
συζήτησης π ου π αρά το ότι έ χε ι τε θε ί στην Αντιπ ροσ ωπ ε ία δε ν έ χε ι
ακόµα γίνε ι κ αι αφορά σ τα επ αγγε λµατικ ά δικ αιώµατα όλων και όχι
µονο των νέ ων ε ιδικ οτήτων. Έ χουµε καταθέ σε ι τις π ροτάσε ις µας
στη σχε τική επ ιτροπ ή της Αντιπ ροσ ωπ ε ίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ (άρθρο 4)
Θα π ρέ π ει να ξε π ε ραστούν ψε υτοδιλήµµατα του τύπ ου «ρόλος
επ ισ τηµονικ ός ή σ υνδικαλισ τικός». Το δίληµµα αυτό π ολύ συχ νά
οδηγεί στο «ε π ιστηµονικός» µε π ρόσ χηµα την απ ειλή µην τυχόν και
κατηγορηθούµε για συντε χνιακ ή λογική και π αραπ έµπ ε ι το
«συνδικαλιστικό» ρόλο σ του ς συλλόγους , απ αλλάσσ οντας το ΤΕΕ
απ ό ευθ ύνε ς π ου του ανήκουν. Θε ωρούµε ότι ο σκ οπ ός του ΤΕΕ θα
π ρέπ ε ι να π ροσ διορισ τεί ως σκ οπ ός ε π αγγε λµατικού φορέα π ου
π ροασ π ίζει και στηρίζει µε κ άθε τρόπ ο το ρόλο των µε λών του.

ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕ Ε (άρθρο 5)
Πιστε ύουµε ότι θα π ρέ π ε ι να τροπ οπ οιηθε ί η διάρθ ρωση του ΤΕΕ µε
γνώµονα την αναλογικότε ρη εκ π ροσ ώπ ηση και ουσιασ τικότε ρη
σχέ ση π ε ριφε ρειακών και κε ντρικών οργάνων.
Στην κατεύθ υνσ η αυτή υπ οσ τηρίζουµε :
• τη β ε λτίωσ η ε κπ ροσώπ ησ ης των Πε ριφε ρειακών Τµηµάτων σ την
Αντιπ ροσωπ ε ία (µε µε γαλύτε ρο αριθ µό αντιπ ροσ ώπ ων π ου
ψηφίζονται µόνο απ ό µέ λη των Π.Τ.), σε σ υνδυασ µό µε
την
έµµε ση ε κλογή των µε λών των Επ ιστηµονικ ών Επ ιτροπ ών απ ό
την Αντιπ ροσωπ ε ία (χωρίς αυτά να ε ίναι µέλη της ) και τη σ ύσ τασ η
Π.Τ. Αττικής , όπ ως ε π ίσης την ουσιασ τικοπ οίησ η της σ χέσ ης Π.Τ
και ∆ .Ε. του ΤΕΕ.
• την αναβ άθµισ η της λε ιτουργίας των Π.Τ. ως π ρος τους
οικ ονοµικούς τους π όρους ,
οργανισ µό π ου να π ροβ λέπε ι
π ερισ σότε ρε ς
και
συγκεκ ριµέ νε ς
θέ σ εις
ε ργασ ίας
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π εριλαµβ ανοµέ νης της νοµική στήριξης
λε ιτουργίας των Νοµαρχιακών Επ ιτροπ ών.

και

την

αναβ άθµισ η

ΠΕΙΘΑΡΧ ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ (άρθρα 28-32)
Θεωρούµε ότι η λε ιτουργία των Πε ιθαρχικών Συµβ ουλίων π ρέ π ε ι να
γίνε ι ουσιασ τικ ότε ρη αλλά ότι, π έρα απ ό τα σχε τικά θέ µατα π ου
έχουν ήδη σ υζητηθε ί στην Αντιπ ροσ ωπ ε ία, θ α π ρέ π ει να σ υνδε θε ί
ανασυνταγµένος Κώδικας Αρχών και ∆ εοντολογίας.

ΑΣΥΜ ΒΙΒΑΣΤA – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ – ∆ΗΜΟΚΡ ΑΤΙΚΗ ΛΕ ΙΤΟΥΡ Γ ΙΑ
ΤΩΝ ΟΡΓ ΑΝΩΝ
Θεωρούµε επ ίσ ης επ ιβ ε β ληµένο να διασ φαλισ τούν απ ό την
τροπ οπ οίηση του θε σµικού π λαισ ίου:
• ζήτηµα ασυµβ ίβ αστου σ υµµε τοχής σ ε όλα τα όργανα του ΤΕΕ,
συναδέ λφων
π ου
καταλαµβ άνουν
π ολιτικέ ς
θέ σ εις
σ τον
κυβ ε ρνητικ ό µηχανισ µό κ αι σ ε φορε ίς του δηµόσιου και ε υρύτε ρου
δηµόσ ιου τοµέ α.
• ζητήµατα σ χετικά µε τις εκ π ροσωπ ήσε ις, όπ ως υπ οχρεώσ εις των
εκ π ροσ ώπ ων, ασ υµβ ίβ αστα διορισµού τους , διάρκ εια της θητε ίας
τους κλπ .
• π λήρης διαφάνε ια και δηµοκ ρατία στη λειτουργία των οργάνων µε
ανοικτές διαδικ ασ ίε ς και δηµοσ ιοπ οίησ η των απ οφάσ εων.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆.Κ.Μ.
ΠΡ ΟΤΑΣΕ ΙΣ ΣΧ ΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕ Ε
Το Τεχνικό Επιµ ελητ ήριο Ελλά δος αποτελεί τον Τεχνι κό Σύµβουλο του
Κράτ ους. Στην πράξη όµως έχει αποδει χθεί ότι το υφιστάµενο θεσµικό
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πλαίσιο µε βάση το οποίο λειτουργεί δεν βοηθά προς την κατεύθυνση
αυτή. Συγκεκριµένα, είναι φανερ ό ότι δεν υπά ρχει επικοινωνία µεταξύ των
περιφερειακών τµηµά των και του κεντρικού ΤΕΕ και α υτό ήταν
περισσότ ερ ο από φα νερό την περίοδο των κι νητ οποιήσεων για τ ο
ασφαλιστικό.
Απαιτού ντ αι λοι πόν αλλαγές, οι οποί ες:
• Θα αλλάξουν την οργανωτική δοµή του ΤΕΕ, µ ε σκοπό την συµ µετοχή
των περιφερειακών τµηµ άτων στι ς αποφάσεις του κεντρικού ΤΕΕ.
• Θα κα ταργήσουν την Αθηνοκεντρική εξουσία του ΤΕΕ, µε αποτέλεσµα
η λειτουργία του να εκφράζει τον τεχνι κό κόσµο σε πανελλήνι ο
επίπεδο.
• Θα καταρ γήσουν το καθεστώς της συναλλαγής µ ετ αξύ των παρατάξεων
για την εκλογή του προέδρου τ ης ∆ιοι κού σας του κεντρικού ΤΕΕ.
• Θα αλλάξουν το ανα χρονιστικό σύστηµα των εξετάσεων για την
απόκηση άδειας επαγγέλµατος.
Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνουµ ε:
• Την ίδρ υση περιφερειακού τµήµατος Ατ τικής, ώστε να διαχωριστεί από
το κεντρι κό ΤΕΕ. Είναι απαράδεκτο το κεντρι κό ΤΕΕ να ταυτίζετα ι µε
την Αττ ική.
• Η διοικούσα Επιτροπή του κεντρικού ΤΕΕ να απαρτίζετα ι από τ ους
Προέδρους
όλων
των
περ ιφερεια κών
τµηµάτων,
ώστε
να
εκπροσωπείτ αι ολόκληρη η επικράτεια.
• Ο Πρόεδρος τ ου κεντρικού ΤΕΕ να εκλέγεται ά µεσα από τ ους
εκλέκτορες, δηλα δή να είναι αυ τόµατα ο επι κεφαλής της πρώτης
παράτ αξης των εκλογών σε πανελλήνιο επίπεδο, ανεξαρτ ήτως
ποσοστ ού της παρ άταξης. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχου µε τ ο
φαι νόµ ενο να µ ην έχουµε επίσηµα αποτελέσµ ατα εκλογών για µήνες
µετά από τ ην διεξαγωγή του ς, όπως συ νέβη τ ις τελευταίες εκλογές.
• Να υ πάρχει περιορ ισµός σε δύο θητ είες για τους προέδρους του
κεντρικού ΤΕΕ και των περιφερειακών τµηµάτων.
• Να κα ταργηθού ν οι εξετάσεις που ισχύ ουν σήµερα για την απόκτηση
άδειας άσκησης επαγγέλµατος, οι οποίες σήµερα έχουν καθα ρά
διαδι καστικό χα ρακτ ήρα κα ι δεν εξασφα λίζου ν σε καµί α περίπτωση την
επιστηµ ονική επάρκεια ενός µηχανικού, που έχει µόλις αποφοιτ ήσει
από την σχολή του . Είναι προφανές ότ ι δεν είναι δυνατόν κάποιος που
δεν έχει καµία επαγγελµατική εµπειρία σαν µηχανικός α υπογράφει
µελέτες κα ι οικοδοµικές άδειες κτιρίων οποιου δήποτε µεγέθου ς. Είναι
σαφέστατ α προτ ιµότερο είτ ε να βρεθεί κά ποιος άλλος τρόπος εξέτασης
εί τε να απαιτείται η υ ποχρεωτική εργασία και επαγγελµ ατική άσκηση
του αποφοίτου και κατόπιν η απόκτηση της ά δειας άσκ ησης
επαγγέλµατος.
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ»
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Γ ΙΑ ΤΟ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι O ΤΟΥ ΤΕΕ
1. Γ ενική τοποθέτηση:
Η συζήτηση για την α ναθεώρ ηση του θεσµι κού πλα ισίου του ΤΕΕ έχει
αρχίσει εδώ και
αρκετό καιρό.
Το ερ ώτ ηµα όµως είναι ποι α η ανα γκαιότητα αυτής της αλλα γής
Ποιος είναι ο συ νεκτικός ιστός των πρ οτεινόµενων αλλαγών και η βασική
στόχευ σή τους.
Ποιος είναι ο «επισπεύδων» για τις αλλαγές αυ τές
η προτερα ιότητ α για συ ζήτηση του θεσµικού πλαισίου, παρά τ ην όξυνση
των προβληµάτ ων ,
που εί ναι ενδεικτικά
Η παιδεί α και η υ ποβ άθµιση της
οι συνθήκες δουλειά ς µε τα εξαντ λητ ικά
ωράρι α
και το δελτίο
παροχής ,δηλαδή της ανασφάλι στ ης εργασίας η µερική απασχόληση
τ ο ασφα λιστι κό και η υποβάθµιση των παροχών τ ου τα µείου
η τράπεζα Αττικής
η υποβάθµιση τ ων πτυχίων
η
γραφειοκρατική
αντ ιπαρα γωγική
απασχόληση
αντί
της
παραγωγι κής δράσης
τ α θέµατα της ενέρ γειας κα ι της προστ ασίας τ ου περι βάλλοντος
η υποβάθµιση των συνθηκών ζωής των µεγάλων λαϊκών µ αζών που
έρχεται σε αντίθεση µε τ ις δυνατότητες από την πρόοδο της
επιστήµης µας προβληµατ ίζει και δί δει το δικαίωµα να λέµ ε ότι είναι
άλλα λόγια να αγαπ ιόµαστε
Το βασικό πρόβληµα σήµερα µε το ΤΕΕ, είναι ότι
-δεν εκφράζει τ α αντικειµενικά συµφέροντα της πλειοψηφί ας των
µηχα νικών. Οι τοποθετ ήσεις του έρχοντ αι ακόµα και σε µετωπική
σύγκρου ση µαζί του ς.
- Η ηγεσία τ ου ΤΕΕ δεν εκφράζει σήµ ερ α µια “συνισταµένη” των θέσεων
όλων των µηχα νικών.
-αποτελεί , σε τελευ ταία ανάλυ ση, µηχανισµό του κράτους και, άρα,
προώθησης της πολιτικής των καπιτ αλιστ ικών ανα διαρθρ ώσεων στο χώρο
ευ θύνης του .
- Στην ουσία στηρ ίζει µια πολιτική που οξύ νει τα πρ οβλήµατα της
συντ ριπτ ικής πλειοψηφίας των συ ναδέλφων.
- Το ΤΕΕ όχι µόνο δεν συ γκρούστ ηκε αλλά συµ πορ εύ τηκε µε τις βα σι κές
επιλογές τ ης οικονοµι κής ολιγαρχίας και για τον λόγ ο αυ τό δεν άγγιξε
θέµατα που κατάφωρα έθιγαν τα συ µφέρ οντ α των µελών του.
(αποικιακές συµβ άσει ς για τα έργα , χτύπηµα εργασιακών σχέσεων ,
παιδεί α , ελληνικό κατασκευ αστικό δυναµικό κτλ)
Μεγάλο ποσοστό µηχανικών έχει απογοητευτεί από την σηµερινή εικόνα
του ΤΕΕ και γι ’ αυτό δεν επιδιώκει να µετέχει στην λει τουργία του.
Υπάρχουν φαινόµενα αυταρχισµού στην λειτουρ γία των οργάνων του και
στις επιλογές εκπροσώπησης του.
Απαιτείται η κατ αδίκη αυτών που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ΤΕΕ
τα τελευ ταία χρόνι α.
Το πρόβληµα αυτό έχει να κάνει µε το συ σχετισµό δύ ναµ ης που υ πάρχει
σήµερα στ ην ηγεσία του ΤΕΕ, αλλά διαπλέκετ αι και µε την ίδια τ η
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φυ σιογνωµία του, όπως κατοχυρ ώνεται και από τον καταστατικό του ρ όλο
ως “συµβού λου της Πολιτείας”.
Προφανώς σ ε αυτό το β αθ ύτατα π ολιτικ ό ζήτηµα, απ άντηση δεν
µπ ορε ί να δώσ ε ι κ αµιά αναθ εώρηση θε σ µικ ού π λαισ ίου.
Απάντηση µπορεί να δώσει µονά χα η πολι τική πάλη, η α ντι παράθεση
ιδεών και αλλα γή πολιτικού συσχετισµού και η
ενίσχυση του
ριζοσπαστικού πόλου και µέσα στους µ ηχανικούς.

2.

Προτάσε ις:

Με βάση την παραπάνω λογική οι προτάσεις µα ς είναι λι τές και δίδουν
µόνο τις κεντρικές θέσεις µας.
Η “Πανεπιστηµονική” θεωρεί ότι το ΤΕΕ,
µέσα από τ ην πρόοδο τ ης επιστήµ ης και τ ην κατάκτηση της γνώσης, µε
την δυνατότητα εκτ έλεσης τεχνικών έργων,
πρέπει να στηρίζει τα συ µφέρ οντ α του ελληνικού λαού µε τ ην βελτί ωση
της καθηµερινότητας τ ου και τ ην άνοδο του επιπέδου διαβ ίωσης τ ου.
Ειδικότερα για του ς µηχανικούς, πρέπει να υ ποστ ηρίζει τα συ µφέρ οντα
(ασφαλιστικά, εργασια κά κλπ) της πλειοψηφίας των µι σθωτών, των νέων
και των ελευθέρ ων επα γγελµατ ιών.
Α
Ακρ ιβώς γι αυτό το λόγο θεωρ ούµε ότι, η όσο το δυνατό πιο
δηµοκρατ ική λειτουργία του ΤΕΕ, είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα στο οποί ο
πρέπει να στραφεί η προσοχή µας, µε αφορµ ή τ η διαδικασία προώθησης
αλλαγών στο θεσµι κό πλαί σιο.
Με αυτό το κριτήρι ο, πρέπει να δοθεί η δυ νατ ότητα στα µέλη του ΤΕΕ να
ενηµ ερ ώνονται και να ελέγχουν τ ην πολιτ ική που ακολουθεί η ηγεσία
τους.
Στο πλαίσι ο αυτ ό, διεκδικούµε τ ην καθιέρωση του θεσµού των
Νοµαρ χιακών Γενι κών Συνελεύσεων των µελών του ΤΕΕ. Οι Συνελεύσεις
αυτές θα συ γκαλούνται τακτ ικά, του λάχιστον µια φορά το χρόνο, αλλά και
έκτακτα, όταν το ζητά το 1/5 της Αντιπροσωπεία ς (τοπικής για
Συνελεύσεις σε επίπεδο ΠΤ ή κεντ ρικής, για Συ νελεύσεις σε όλη τ η
χώρα).
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που αντιστοι χού ν στην
πλειοψηφί α τ ων µελών του ΤΕΕ, να είναι δεσµευτ ικές γι α τ α αντ ίστοιχα
όργανά του.
Β. Επιδιώκουµε τ ην Ενια ία Ανώτ ατη Εκπαί δευση, 5ετούς κατ ’ ελάχιστο
διάρκειας, την κατοχύρωση υψηλού επιπέδου επιστηµονικής ειδίκευσης
για όλους τους φοιτητές µ έσα στ ο πτ υχί ο – της όποιας πρακτικής
άσκησης συ µπερι λαµβ ανοµένης και υ πό την προϋπόθεση της πλήρ ους
διασφάλι σης των εργασιακών δικαιωµάτων των ασκούµενων, κατ ά τ η
διάρκειά της.
Θεωρούµε ότ ι η απόκτηση του διπλώµα τος του Μηχανικού πρέπει να
συνοδεύεται
αυτοδίκαια από την απόκτηση άδειας α σκήσεως
επαγγέλµατος.
Γ. Τασσόµ αστε ενάντια σε κάθε διάκρ ιση παλιών και νέων µηχανικών.
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Μπορούµε να συµφωνήσουµ ε σε πολλές προτάσεις που κατατίθεντα ι η θα
κατα τεθούν από τ ους συναδέλφου ς, ωστόσο καταθέτ ουµε και την
αντ ίθεσή µας σε άλλες συγκεκριµένες απόψεις που έχου ν δι ατυπωθεί:
1.
Εκφράζου µε µε τον πιο έντονο τρ όπο την αντίθεσή µας µε τις
προτάσεις που έχουν διατυπωθεί, σχετικά µε τον τρόπο απόκτ ησης της
άδειας εξά σκησης επαγγέλµα τος. Είτ ε κάτω από το εύ ηχο της
«ουσια στικοποί ησης
των
γραπτ ών
εξετάσεων»,
είτε
µε
πι ο
χοντροκοµ µένες «σκέψεις» όπως της θέσπισης υποχρεωτι κής 2χρονης
πρακτικής άσκησης µετ ά την α πόκτηση του πτυχίου
ή της
κατηγοριοποίησης των επαγγελµατ ικών δικαι ωµάτων. Όλες αυτές οι
«πρ οτάσεις» αποτ ελού ν ου σι αστικά την πρ οσαρµογή στην πολιτι κή των
Ευρ ωπαϊκών οδηγιών και της Συνθήκης της Μπολώνια.
Είναι ευθυγραµµ ισµένες µε τ ην πολιτική της αποσύ νδεσης του πτυ χίου
από το επάγγελµ α, που µετατ ρέπου ν τις πανεπιστηµιακές σπουδές σε
απλούς κύκλου ς κατάρ τισης κα ι τα πτυχί α σε απλά πι στοποιητι κά. Είναι
προτάσεις επικίνδυνες συνολικότερα για τον κοινωνικό χαρ ακτήρα του
επαγγέλµατος του µηχα νικού.
2.
Εί µαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε την πρόταση για απευ θείας
εκλογή τ ου πρ οέδρου τ ου επιµ ελητ ηρίου και των Π.Τ. Μια τέτοια πρότα ση
θα αποδυναµώσει ακόµα περισσότερο τα συλλογικά όργανα τ ου ΤΕΕ, που
ήδη σήµερα έχουν δι ακοσµ ητικό χαρακτήρα. Θα αποδυναµώσει βασικά το
ρόλο των Αντιπροσωπειών, τα µ οναδικά σώµατα του ΤΕΕ, στα οποία
διεξάγετ αι αυτή τη στι γµή µια ορισµένη πολιτ ική συζήτηση και
αντ ιπαρά θεση. Τα µοναδικά σώµατα στ α οποία έχουν βήµα οι
ριζοσπαστικές δυνάµεις.
3.
Για του ς ίδιους λόγους είµαστε αντίθετοι σε προτά σει ς που
υποβαθµίζουν τον πολιτ ικό ρόλο των πολυ άριθµων σωµάτων, όπως η
πρόταση για κατάτµηση των αντιπροσωπει ών σε θεµατικές ενότητ ες.
Στην ίδια πολιτική κινούνται και οι προτ άσεις για µετατροπή του ΤΕΕ σε
χαλαρή «συνοµοσπονδία », µε τη δηµιου ργία επιµελητηρίων µέσα στ ο
επιµελητήρ ιο και τη µετατρ οπή των συ λλόγων των διπλωµατού χων
µηχα νικών σε κλαδικά επιµελητήρια .
4.
Είµαστε ενάντιοι στην πρόταση γι α δυ νατ ότητα ίδρυ σης από τ ο
ΤΕΕ και τα ΠΤ, Α.Ε. µε σκοπό µετ αξύ ά λλων τη δι εκδί κηση κοινοτι κών
κονδυ λίων. Η ίδρυση Α.Ε. από το ΤΕΕ δεν θα πολλαπλασιά σει απλά
φαι νόµ ενα διαφθοράς που ήδη σήµερα αφθονού ν στου ς κ όλπου ς του
ΤΕΕ.
Θα
παίξει
πολύ
σηµαντικό
ρόλο
στους
γενικότερ ους
προσα νατολισµ ούς.

ΗΡ ΑΚΛ ΕΙΟ

6-11- 2007

Για την Πανε πιστηµ ονική
Κω ν/νος Φανουράκης
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“ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ”
Λαµβ άνοντα ς υπόψη τις τ ελευταί ες τροποποιήσει ς του Θεσµ ικού
Πλα ισίου, τι ς κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και τ ην απόφαση της
Αντιπροσωπεί ας τ ου Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. που ελήφθη την 4 η Απριλίου 2005,
κατα θέτω µ ία διαφορετική πρ όταση, η οποία εν µέρει έχει ήδη
συµπερι ληφθεί στην πρόταση τ ου Τµήµ ατος µας.
01.

Νοµική Μορφ ή.

♦ Ως η απ όφαση του Τµήµατος µε τις π αρακάτω διαφορέ ς :
♦ Της απ όλυτης π λε ιοψηφίας της Συνέλευ σης των Αντιπρ οσώπων,
δηλαδή της π λε ιοψηφίας του όλου αριθ µού των µε λών.
♦ Η δυνατότητα σ ύστασ ης Α.Ε. απ ό τα Τµήµατα να ε γκ ρίνεται απ ό
τη Συνέλευ ση των Αντιπροσώπων, το διοικητικό σ υµβ ού λιο θα
απ οτε λε ίται απ οκλε ιστικά απ ό µέ λη του σ υγκε κριµένου τµήµατος ,
η δε λε ιτουργία τους θα ε ξαρτάται απ ό το τµήµα. Η δικαιοδοσία
της απ όφασης να δοθε ί σ την Αντιπ ροσ ωπ ε ία του Τµήµατος.
02.

Μέλη του Τ.Ε.Ε. ( Άρ θρο 2 του Ν.1486/1984 ).

♦ Ως η απ όφαση του Τµήµατος .
03.

Σκοπός του Τ.Ε.Ε. (Άρθρο 4 του Ν.1486/1984 ).

♦ Ως η απ όφαση του Τµήµατος µε την π ροσθ ήκη :
♦ Οι
διπλωµ ατούχοι µ ηχανικοί όταν έχου ν ατοµική προσωπική
επιχεί ρηση Μ.Ε.ΕΠ. να µην πληρώνου ν πρόσθετη εισφορά. Η
πρόσθετη εισφορά θα καταβάλλετα ι µ όνο από τι ς επι χειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ.
που έχουν εταιρι κή µορφή άρα και δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή νοµική
υπόσταση.
04.

Όργα να του Τ.Ε.Ε. (Άρθρο 6 του Ν.1486/1984 ).

♦ Κε ντρικά όργανα του Τ.Ε.Ε. ε ίναι :
α) η Συ νέλευση των αντ ιπροσώπων
β) η ∆ιοικού σα Επιτροπή
γ) ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής
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♦ Όργανα Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε. ε ίναι :
α) η Αντ ιπροσωπεία Τµήµ ατος
β) η ∆ιοικού σα Επιτροπή Τµήµα τος
γ) οι Νοµ αρχια κές Επιτροπές
♦ Οι Επ ισ τηµονικές Επ ιτροπ έ ς Ειδικοτήτων δεν θα είναι όργανα
διοίκησης κα ι στελεχώνονται από επιστηµονι κές προσωπικότητες µε
πρόταση της ∆.Ε. και έγκρι ση της Συνέλευσης.
♦ Η Συνέ λε υση των Αντιπ ροσ ώπ ων απαρτίζεται από τ η ∆ιοι κού σα
Επιτροπή, τις ∆ιοικούσες Επιτρ οπές των Τµηµά των και τα Προεδρεία
των Αντ ιπροσωπειών. Συνεδριά ζει δύο φορές τ ο χρόνο και εγκρίνει τον
οικονοµικό απολογισµό και προϋ πολογισµό και τη γενι κή πολι τική του
Τ.Ε.Ε..
Τα µέλη της Κεντρικής ∆ι οικούσας Επιτροπής στη συνέλευση, δεν
έχουν δικαίωµα ψήφου.
Η απαρτ ία καθορίζεται στα 3/5 των µελών, γι α τ η λήψη αποφάσεων
απαιτ εί ται πλειοψηφία των 4/7 των παρόντων µελών.
Οι ψηφοφορίες είναι ονοµαστικές και φανερές δεν ισχύει η αποχή
(λευκό ή παρόν).
Η µη απόλυτα δικαιολογηµένη απουσία συνιστά απώλεια της θεσµικής
θέσης στ α όργανα του Τ.Ε.Ε. µε απόφαση των Αντιπροσωπει ών των
τµηµάτ ων.
∆εν ι σχύει επαναληπτική συ νεδρ ίαση και επί των θεµάτ ων αποφαίνετ αι
ο Υπουρ γός ΠΕ.ΧΩ .∆.Ε.

05.

Αντιπροσ ωπεία του Τ.Ε.Ε. (Άρθρ ο 7 του Ν.1486/1984 ).

Κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι η κεντρι κή Αντιπροσωπεία τ ου Τ.Ε.Ε. και
συγκροτ εί ται τ µήµα Ατ τικής κα ι Πει ραιώς και ως εκ τ ούτου θα
προκύψουν πλέον 18 (17+1) τµήµατ α και
κανένα περιφερειακό.
Προβ λέπετ αι και στην απόφαση.
06.

∆ιοικούσ α Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. (Άρθρο 8 του Ν.1486/1984 ).

Τροποποίηση της πα ρα γρά φου 2 :
♦ Η ∆ιοι κού σα Επιτρ οπή αποτελείτ αι από τον Πρόεδρ ο, δύ ο
Αντιπροέδρους (Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο), το Γ ενικό Γραµ µατέα τον
Αναπληρωτή Γενι κό Γραµ µατέα, που αποτελούν το Πρ οεδρείο και
δεκαπέντε µ έλη που εκλέγοντα ι όλοι από το εκλογικό σώµα του Τ.Ε.Ε.
δηλαδή τα τακτικά µέλη του Τ.Ε.Ε.(άρθρο 3). Η εκλογή των µελών της
∆.Ε. γίνεται µε απλή αναλογι κή. Οι υποψηφιότητ ες είναι είτε
πα ραταξιακές είτε µεµονωµένες. ∆ικαίωµα εκλογής έχουν µόνο τα
µέλη τ ου Τ.Ε.Ε. που έχουν εκλεγεί τουλάχιστον δύ ο φορές σε
Αντιπροσωπεία.
Στ ην πρώτη σύγκληση της ειδικής συνεδρία σης της ∆.Ε. εκλέγεται το
Προεδρείο από τα εκλεγέντα µέλη της ∆.Ε..
♦ Να περιορι σθεί η δυνατότητα εκλογής του ιδίου προσώπου ως
Προέδρου του Τ.Ε.Ε. ή Τµήµατος πέραν των δύο θητειών (ανεξάρτητα
από τη χρονική διά ρκεια).
♦ Η ε κλογή των ∆ .Ε. των τµηµάτων να π αραµείνει ως έ χει σύ µφωνα
µε τις διατάξε ις του άρθρου 8 του Ν. 1486/1984. Η άπ οψη ότι ο
π ρόε δρος δεν θα ε ίναι
απ οτε λε σ µατικός ε π ειδή δε ν θα έ χε ι
δικ ούς του συνεργάτε ς δε ν ε υσ ταθ εί, διότι µέ χρι σ ήµερα σ ε καµία
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∆.Ε. η π αράταξη του π ροέ δρου δε ν ε ίχ ε την π λειοψηφία των
εδρών.
Η ε κλογή των µε λών της “Α” να είναι άµε ση, δηλαδή οι
εκ π ρόσ ωπ οι κάθ ε νοµού ε κλέ γονται απ ό το νοµό τους .
Η εκλογή του Πρ οέδρου τ ης ∆.Ε. τ ων Τµ ηµάτων, να είναι έµµεση,
δηλαδή από τα µέλη της “Α” τ ου Τµήµα τος, όπως ισχύει σήµερα.
Αδικαιολόγητες θεωρούνται όλες οι απουσίες των µελών από τις συνεδριάσεις της
Αντιπροσωπείας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. λόγοι υγείας κλπ.), για τις
οποίες αποφαίνεται η Αντιπροσωπεία. Στις δύο συνεχόµενες απουσίες το προεδρείο,
χωρίς έγκριση της “Α”, αποστέλλει προειδοποίηση αντικατάστασης, σε τρίτη δε
απουσία µε την ίδια διαδικασία γίνεται αντικατάσταση (δηλαδή απαιτείται µόνον
απόφαση του Προεδρείου της “Α”).
Να αντικαθίσταται το µέλος της “Α” από τον επιλαχόντα, µε απόφαση του
Προεδρείου, χωρίς έγκριση του Σώµατος, σε περίπτωση που, µετά το πρώτο
δωδεκάµηνο από τη συγκρότηση των οργάνων, οι απουσίες στις συνεδριάσεις είναι
περισσότερες των παρουσιών.
Εκλογές .

♦ Ως
η
απ όφαση
του
Τµήµατος,
λαµβ άνοντας
υπ όψη
τις
τροπ οπ οιήσ ε ις της απ όφασης ∆ 16γ/04/661/Γ (Ν.3481/2006 άρθρο
14) Υπ ουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε..
08.

∆ιά ρθρωση τ ου Τ.Ε.Ε..(όχι π λέ ον Πε ριφε ρειακή)

♦ Ως η απόφαση του Τµήµατος
09.

Απα ρτία ∆.Ε. (Άρθρο 12 του Ν.1486/1984 ).

♦ Σύµφωνα µε το δεύτε ρο ε δάφιο της ε ν λόγω π αραγράφου, οι
∆ιοικούσε ς Επ ιτροπ ές β ρίσκονται σ ε απ αρτία αν π αρευρίσ κονται
στις συνεδριάσε ις 7 ή 6 µέλη για τις ε νδε καµε λε ίς κ αι ε ννε αµε λείς
αντίστοιχα. Με το άρθ ρο 15 ε δάφια 3γ και 3δ του Ν.2308/1995,
τροπ οπ οιήθηκε το αναφε ρόµε νο άρθρο 12 και οι ∆.Ε. βρίσ κονται
σε απ αρτία όταν τα π αρόντα µέλη ε ίναι π ε ρισσ ότε ρα απ ό τα
απ όντα. Πρέπ ε ι να ε π ανέ λθε ι η ισχ ύς του άρθρου 12 του
Ν.1486/1984, δηλαδή το ήµισυ του π λήθους των µε λών, µε
στρογγυλοπ οίησ η του κ λάσµατος π ρος τα π άνω, συν έ νας .
♦ Οι απ οφάσ ε ις των οργάνων λαµβάνονται σ ύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 15 του Ν.2690/1999. ∆ε ν ε π ιτρέ π ε ται η αποχή απ ό την
ψηφοφορία, ούτε η λε υκή ψήφος . Σε π ε ρίπ τωσ η ισ οψηφίας , αν
µεν η ψηφοφορία ε ίναι φανε ρή, υπ ε ρισχύε ι η άπ οψη µε την οπ οία
τάσ σε ται ο π ρόε δρος, αν δε αυτή ε ίναι µυσ τική, η ψηφοφορία
επ αναλαµβ άνεται για µία ακόµη φορά, η τυχόν δε νέ α ισ οψηφία
ισ οδυναµε ί µε απ όρριψη.
10.

Νοµα ρχια κές Επιτροπές Τ.Ε.Ε. (Άρθρο 13 του Ν.1486/1984 ).

♦ Ως η απόφα ση του Τµήµατος
11.

♦

Αποζηµίωσ η µελών ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε. (Άρθρο 17 του Ν.1486/1984).
Ως η απόφαση τ ου Τµήµ ατος
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12.

Πειθ α ρχικά πα ρα πτώµα τα (Άρ θρο 18 του Ν.1486/1984).

♦ Ως η απόφαση του Τµήµατος
13.

Πειθ α ρχικά Συ µβ ούλια (Άρθρο 19 τ ου Ν.1486/1984).

♦ Όλα τα µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων να είναι αιρετά, η δε εκλογή να γίνεται
µόνον από τα τακτικά µέλη και όχι και από τα οµότιµα.
– Σύµφωνα µε την παράγραφο 1, είναι επταµελή (πέντε αιρετά µέλη και δύο ∆.Υ. µέλη
του Τ.Ε.Ε. και ορίζονται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)
– Να είναι πενταµελή και των Αθηνών δεκαπενταµελές.
– Μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του
Ν.∆.783/1970, η σύνθεση του Π.Σ. να τροποποιείται προστιθεµένων δύο τεχνικών
υπαλλήλων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. οριζοµένων από τον Υπουργό στην αρχή κάθε
χρόνου.
♦ Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο να εκλέγεται άµεσα µε καθολική ψηφοφορία
των µελών του Τ.Ε.Ε. Να το απαρτίζουν ο Νοµικός σύµβουλος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή
άλλος Νοµικός Σύµβουλος που ορίζεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ως
Πρόεδρος και έ ξ ι µέλη που εκλέγονται µε ισάριθµους αναπληρωτές κατά τις
αρχαιρεσίες των ∆ιοικητικών Οργάνων του Τ.Ε.Ε., ανεξαρτήτως ειδικότητας και
κατηγορίας, µεταξύ των µελών του Τ.Ε.Ε. σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου
επιτρέπονται µέχρι δύο σταυροί.
♦ Προτείνουµε να θεσπιστεί ικανοποιητική αποζηµίωση για τους εισηγητές των Π.Σ..
14.

Ειδ ικά θέµατ α.

♦ Ως η απόφαση του Τµήµατος
 ΕΝΙΑΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
15.

Υποβολή υποψηφιοτήτων. (Άρθρο 3 του Π.∆.327/1987).

♦ Να καταργηθούν οι προτεινόµενες τροποποιήσεις.
16.

Ανακ ήρυξη υπ οψηφίων. (Άρθρο 4§3 του Π.∆.327/1987).

♦ Ως η απόφαση του Τµήµατος

Ηράκλειο 1 Φ εβρουαρίου 2008
Ριχάρδος Α. Ποβάσκη
Πολιτικός Μηχανικός Ε.∆.Ε.
Πρ όεδρος της “Α” Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γ ΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜ ΙΚΟ ΠΛ ΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Ε .Ε .
Σήµερα η απα ξί ωση του ρόλου του επιστηµονικού κόσµου και ειδι κότ ερα
των Μηχανικών επιχειρ εί ται µε συ στηµατ ικό τρόπο και οι βολές έρχοντ αι
από παντού.
Το δεδοµένο αυτό µας επι βάλει -χωρίς αναβολή- να εστιάσουµ ε µε
ιδιαίτ ερ η προσοχή σε όλα τ α θέµα τα που αφορού ν τον κλά δο µας. Η
επίλυση των εσωτερικών προβληµάτ ων και η εύρ υθµη λειτουργία των
οργάνων διοίκησης µα ς επιτρ έπει να διεκδικήσουµε αποτ ελεσµατικά τα
βασικά δικαι ώµ ατά µας, αλλά και να καταφέρου µε τ ην εδρα ίωση της
θέσης, τ ου ρόλου και της αξίας του Μηχανικού στην κοινωνία και τ ο
κράτ ος.
Ειδικότερα το τελευτ αίο διάστηµ α διαπιστ ώσα µε, ότι παρά την
οργανωµένη επίθεση κατά των ασφαλιστικών µας δικαι ωµάτων, εµείς
συσπειρωθήκα µε και ακόµα παλεύ ουµε απέναντι στην ξεκάθαρη απειλή
που α ντιµ ετωπίζουµε. ∆υστυ χώς, όµως, υ πάρχουν θέµατα που ενώ
προκαλούν δυ σλειτουργίες και έντονα προβλήµατα στ ην ευελι ξί α, στην
άµεση λήψη αποφάσεων κα ι στην υλοποίησή τους- επειδή δεν είναι
ευ ρέως φανερά - δεν απασχολούν τους Μηχα νικού ς όσο και ότ αν πρ έπει,
ενισχύοντας στη συνείδηση του ς συνθήκες αµφισβήτησης του ρ όλου του
ΤΕΕ.
Η α ίσθηση ότι η σύσταση των οργάνων του ΤΕΕ δεν πραγµατ οποιείται µε
δηµοκρατ ικές δια δικασίες, και ότ ι υπάρχουν συµφωνίες «κάτω από τ ο
τραπέζι», µε ανταλλαγές που ικανοποι ούν προσωπι κά συ µφέρ οντ α και
αδιαφανείς διαδικασίες, δηµιου ργεί στου ς Μηχανικούς απογοήτ ευ ση,
τάσεις παραίτ ησης και άρνησης συµµ ετοχής.
Είναι γεγονός, ότι το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ σήµερα, επιτρέπει και
ευ νοεί τέτοιες κατα στ άσεις.
∆εδοµένου ότι , εµείς στην ΠΑΣΚ –Σ Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης
υποστηρίζουµε παραδοσι ακά τις ανοικτές δηµοκρατ ικές και συµ µετοχι κές
διαδι κασίες, κρίνουµε ότι ο τ ρόπος εκλογής του Προέδρου τ ου ΤΕΕ
αποτ ελεί µι α από τις βασικές αιτίες που δηµιουργεί δυσκαµψία και
προβλήµατα στην άσκηση τ ων λειτου ργι κών κα θηκόντων τ ων οργά νων
διοίκησης.
Επιπρ όσθετα, επειδή η δι αφά νεια
Μηχανικών, η ΠΑΣΚ – Σ θεωρεί ότι:
•
•

•

αποτελεί

καθολική

απαί τηση

των

η εκλογή του Προέδρου πρέπει να γίνετ αι µε κα θολική ψηφοφορ ία
από το σώµ α των Μηχανι κών.
Πρέπει η εκλογή των οργάνων να διασφα λίζει τη δυνα τότητ α
συλλογικής έκφρα σης µέσω των πα ρατάξεων, όπως και τ ην ατοµική
έκφραση, χωρ ίς να αποκλείονται µεµονωµένοι υποψήφι οι.
Πρέπει να ακολουθούνται απλές διαδικασίες για την εκλογή των
οργάνων ώστ ε να µην απαξιώνεται η ευρεία συµµετοχή
λόγω
πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.
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Λαµβ άνοντα ς υπόψη τα παραπά νω, πι στ εύουµ ε ότι καταλληλότερ ο
σύστηµα για την εκλογή τ ων οργά νων αποτελεί η εκλογή µε καθολική
ψηφοφορί α α πό το σώµα των µηχα νικών σε δύο γύρους, κατ΄ α ναλογία µε
τον τρ όπο που διεξάγονται οι εκλογές της Αυτοδιοίκησης καθώς και
άλλων επι στηµονικών φορέων µ ε κατάλληλες προσαρµ ογές που θα
προκύψουν α πό το διάλογο για το Θεσµικό πλαίσιο. Ενδεικτικά
προτείνουµε:
•
•

•

Αναγνώριση της ιδιότ ητας του ”επι κεφαλής” ως υποψήφιου
Προέδρου που απαλλάσσεται σταυρ οδοσία ς.
Εάν καµία από τις παρατάξεις δεν συγκεντρώνει απόλυτ η
πλειοψηφί α από τον πρώτο γύρο θα πραγµατοποιείται τ ην επόµενη
Κυρ ιακή επα ναληπτική ψηφοφορία µ ετ αξύ των δύο πρώτων
συνδυασµών.
Ο επι κρατ έστ ερ ος σε ψήφους συ νδυ ασµός του δεύτερου γύρου
αναδεικνύεται νικητής, εκλέγεται Πρόεδρος ο “επικεφαλής” της
πλειοψηφούσας
παράταξης
κα ι
τ αυτόχρονα
κερ δίζει
την
πλειοψηφί α των εδρών της ∆.Ε.

Με τις αλλαγές αυ τέ ς :
Εξασ φαλίζεται αφενός, η ταχεία εκλογή ισχυ ρής ∆.Ε. κα ι Πρ οέδρου
αφετέρ ου, η συνέχεια της διοί κησης που θα εκφρ άζει την α ληθινή
βούληση των Μηχανικών όπως α υτή αποτυπώνετ αι από τ ην καθολική
ψηφοφορί α.
Ενδυναµώνε ται ο ρόλος των παρατάξεων κα ι της συ λλογικής έκφρασης,
χωρίς να περιορίζεται η ατοµικότ ητα, ενώ παράλληλα, αποκλείοντ αι
ενδεχόµενα πρ όσκα ιρων µετεκλογικών συ µµαχι ών που θα µ πορούσαν να
στρεβλώσουν τη βού ληση του εκλογικού σώµατος καταγράφοντας άλλη
ως πρώτη παράταξη και άλλο ως Πρόεδρο.
∆ίνε ται ορισ τικ ά τέ λος σε α διαφανεί ς διαδικασίες και διαβου λεύσεις,
πρακτικές που έχουν καταδικαστεί στ ην συ νείδηση των Μηχανικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3ετίας 2007-2009
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ΓΕ ΝΙ ΚΕ Σ ΑΡΧ Ε Σ
Μετά την πολύ χρονη εµπειρί α που αποκτ ήθηκε σ τα ζητ ήµατ α
σχεδι ασµού
και
προγραµµατ ισ µού
την
20ετ ία
που
πέρασ ε
θεωρούµε ότι εί ναι επι β εβληµένο η Τέτ αρτη Προγραµµατι κή
Περί οδος να εσ τι ασ τεί στ ην υ λοποί ησ η ενός Ολο κληρ ωµένο υ και
Ισό ρρ οπο υ σχεδί ου β ιώσ ιµης α νάπτυξης του νησι ού µ ε
έµφα ση σ την ενδ οχώρ α και το ν πρω το γενή το µέα κα ι κυρ ίω ς
µε άλλο τρό πο δ ια χε ίρι σης. Ο ι στ όχοι θα πρέπει να εστ ι άζοντ αι
στ ην ι σ όρροπη ανάπτυ ξη, σ την σ ύ νδεσ η τ ων παραγωγι κών τ οµέων
της Κρήτης και σ την ανάδει ξη των συ γκρι τι κών πλεονεκτ ηµάτ ων
της Κρήτ ης .
Αναγκαί α και ι κανή προϋ πόθεσ η γι α την ανάπτ υ ξη και οι κονοµι κή
επι β ίωσ η του νησ ι ού αποτ ελεί ο σ χεδι ασ µός και υ λοποί ησ η ενός
Περι φερει ακού Σχεδί ου «Ο λοκληρωµένης και ι σ όρροπης ανάπτυ ξης
µε έµφασ η στ ην ενδοχώρα. Η Κρήτη πρέπει και µπορεί να γίνει
«τ όπος παραθερι σ µού , παραµονής και εργασ ί ας – δι ατ ροφι κός
τροφοδότης τ ης Ε υ ρώπης ».
Το σχέδι ο αυτ ό ολοκληρωµένης ανάπτ υξης θα πρέπει να περι λάβει
του ς τρει ς β ασ ι κούς τ οµεί ς ανάπτ υ ξης τ ης περι οχής , τ ον
πρωτ ογενή, τ ην µετ αποί ησ η και τ ον του ρι σ µό και να εξει δι κεύ εται
σε σ τόχου ς , άξονες προτ εραι ότητ ας και µέτ ρα µε την υ ποβ οήθησ η
συ γκεκρι µένων αναπτυ ξι ακών εργαλεί ων που έχου ν αναπτυ χθεί ή
µπορεί να αναπτ υχθού ν περι σ σ ότερο όπως η έρευ να, η και νοτοµί α
και οι υ ποδοµές.
Οι Βασ ι κοί σ τόχοι του σ χεδί ου Ανάπτ υξης πρέπει ν α εί ναι :
• η δηµι ου ργί α ενός ξεκάθαρου αναπτυ ξι ακού περι β άλ λοντος
• η ανάδει ξη κι αξι οποί ησ η των συ γκρι τι κών πλεονεκτ ηµάτ ων
του νησ ι ού
• η δι ασ ύνδεσ η και αλληλοστ ήριξη των τοµέων ανάπτυ ξης της
Κρήτης και
• η
β ελτί ωσ η
της
ποιότ ητας
και
των
πι σ τοποι ηµένων
χαρακτ ηρι σ τ ι κών των προϊ όντ ων και υ πηρεσ ι ών µας .

Με β άσ η τ ους σ τ όχους τ ου Σ χεδί ου Ανάπτυ ξης οι Βασ ι κοί άξονες
Παρέµβ ασ ης πρέπει να είν αι :
 Η προσ τασ ί α τ ου Φ υ σι κού Περι β άλλοντος και η προώθησ η
της β ι ώσ ι µης ανάπτ υ ξης
 Η παραγωγή πι σ τ οποι ηµένων προϊ όντ ων ποι ότητ ας σε όλου ς
του ς τοµεί ς
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 Η προώθησ η και µετ αποί ησ η προϊ όντων του πρωτογενή τ οµέα
και η σ ύ νδεσ ή τ ους µε τ ου ς υ πόλοι πους τ οµεί ς
 Η ανάπτ υ ξη και υ ποσ τ ήρι ξη των ήπι ων και εναλλακ τι κών
µορφών του ρι σµού µε παράλληλη αναβ άθµι σ η του µαζι κού
του ρι σµού
 Η β ελτί ωσ η τ ων σ υ νθηκών ζωής (υ γεί α, πρόνοι α, παι δεί α,
πολι τ ι σµός , επι κοι νωνί ες ) και δηµι ου ργί α πόλων ανάπτυ ξης
στ ην ενδοχώρα
 Η ολοκλήρωση των βασ ι κών έργων υ ποδοµής.

Με β άσ η τ ις παραπάνω γενι κές αρχές και τ ι ς προτάσ εις που
διατ υ πώθηκαν προτ είνου µε του ς παρακάτω τ οµεί ς ενασ χόλησης
της Μ .Ε . Μετά τη σ υ ζήτησ η τ ων δι αφόρων θεµάτων στ η Μ Ε
αναφέρονται ενδεικτ ι κά οι συ νάδελφοι που θα µπορού σαν να
ασ χοληθού ν µε κάθε τοµέα.
1. Συ γκρότησ η οµάδας εργασ ί ας π αρ ακολού θησης το υ Ε ΣΠΑ
2007-2013 µε αντ ι κεί µεν ο:
 Την προσ έγγισ η σ υ γκεκρι µένων έργων και δράσ εων που
θεωρούµε ότ ι θα πρέπει σ ε απόλυ τη προτ εραι ότητ α να
χρηµατ οδοτ ηθούν και να ολ οκ ληρωθού ν τ ην προσεχή
προγραµµατ ι κή περί οδο, σ του ς δι άφορου ς τ οµεί ς.
 Την
παρακολ ού θησ η
τ ων
“δράσ εων”
όπως
αυ τ ές
ανακοι νώνοντ αι από τ ο ΥΠΕ ΧΩ ∆Ε και άλλου ς αρµόδιου ς
φορεί ς. Η οµάδα θα σχολι άζει τα κρι τ ήρια έντ αξης και
υλοποί ησ ης τ ι ς παραµέτρου ς κόσ του ς οφέλου ς
της
δράσ ης,
τη
β ι ωσ ιµότ ητα
και
χρηστ ι κότ ητ α
τ ων
προτ ει νόµενων από τ ην δράσ η έργων καθώς και τι ς
επι πτώσ ει ς τ ης σ τ ην ανάπτυ ξη τ ης ανατ ολι κής Κ ρήτης.
Ακόµη,
θα
δί νει
µι α
αρχικ ή
γνωµοδότησ η
στ ην
∆ι οι κούσ α Ε πιτ ροπή τ ου ΤΕ Ε/ ΤΑΚ , ώσ τε εί τε να ζητ ήσει
περαιτ έρω δι ερεύ νησ η τ ης δράσης εί τ ε µε αυ τ ή τ ην
γνωµοδότ ηση να σ χηµατί σ ει άποψη και να πάρει θέσ η
σχετ ικά µε τ ην εκάσ τ οτε δράση. Ανάδει ξη τ ης φέρου σας
ικανότ ητας
ως
σ ηµαντ ι κής
παραµέτρου
γι α
τ ην
υλοποί ησ η κάθε δράσ ης.
 Τον έλεγχο τ ης ετ οιµότ ητας των εν δυ νάµει φορέων
υλοποί ησ ης σ ε προτάσ ει ς και τ υ χόν β οήθει α στ ην
κατ εύθυ νσ η τ ης προετοι µασί ας .
 Μετά την ψήφι ση των σ χετι κών νόµων ( γι α τ ο Ε Σ ΠΑ) τ η
µεταφορά πληροφόρησ ης σ τ ους σ υ ναδέλφου ς και σ του ς
φορεί ς σ τ ην κατεύ θυνσ η τ ης κατ ανόησ ης και της
σωσ τ ής υ λοποίησ ης. Θ α µπορού σ ε ν α διοργανωθεί µι α
ηµερίδα µε σ τόχο τ ην ενηµέρωσ η των εµπλεκοµένων µε
τα νέα δεδοµένα.
Η
Σ υ γκεκρι µένη
Ο µάδα
προτ εί νεται
να
έχει
χρόνο
λει τ ουργί ας µέχρι τ ο τ έλ ος της θητ εί ας τ ης ∆ι οι κού σας γι ατ ί
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η δράσ η τ ης θα εί ναι διαρκής ανάλ ογα µε τ ι ς εξελί ξει ς, εκτός
από τι ς πολύ σ υγκ εκρι µένες δράσει ς που θα προσ δι ορι στ ού ν
χρον ικά.
(Ζ αµπετάκης , Π απου τ σής , Σαµψών, Σ οφού λη, Τζαβλάκη)
2. Συ γκρότησ η
οµάδας
εργασ ίας
παρ ακολο ύθησης
δι ασυ νο ρι ακών
και
δι απερ ιφ ερει ακών
συ νερ γασι ών
µετα ξύ τω ν χωρώ ν µελών της ΕΕ .
Η
ΕΕ
σ τα
πλ αί σ ι α
τ ης
ανάπτυ ξης ,
ερευ νητι κών
δρασ τ ηρι οτ ήτων, εξωσ τ ρέφειας και επι χειρηµατι κότ ητας πέρα
από τα κοι νοτ ι κά πλαίσ ι α σ τ ήρι ξης που χορηγεί σ ε κάθε χώρα
ξεχωρι σ τ ά προωθεί τ ι ς δι ασ υ νορι ακές και δι απερι φερει ακές
συ νεργασί ες σε τ ρει ς β ασ ικές κατηγορί ες
 Συ νεργασ ί ες σ τ ην έρευ να νέων τεχνολογι ών
 Συ νεργασ ί α
σ τ ην
µεταφορά
τεχνολογί ας
και
τ ην
εξωσ τ ρέφεια
 Συ νεργασ ί α σ τ ην ανάπτ υξη τ ης επι χει ρηµατ ικότ ητας
µεταξύ τ ων χωρών µελών τ ης
προκει µένου
να
πετ ύ χει
τ ην
εναρµόνι ση
έρευ νας,
τεχνολογί ας και επι χειρηµατι κότ ητας σ ε όλα τα κράτ η µέλη.
Το ί δι ο ι σ χύ ει και γι α κράτ η που ναι µεν δεν ανήκουν στ ην
Ευ ρωπαϊ κή Ένωσ η αλλά εί τε έχου ν εκφράσ ει πρόθεσ η
έντ αξης εί τε έχου ν σ τ ενές οι κονοµοπολιτ ι κές σχέσ ει ς µε τ ην
ΕΕ .
Ο ρόλος που καλεί τ αι να παί ξει τ ο ΤΕ Ε/ ΤΑ Κ θα µπορούσε να
εί ναι καθορισ τ ι κός και σ τι ς τρεί ς κατηγορί ες δι ασ υνορι ακών
συ νεργασι ών.
Προτ εί νεται
η
δηµι ου ργί α
µι ας
οµάδας
εργασ ί ας η οποί α θα παρακολου θεί τ ις κατά και ρού ς
εκδηλώσ ει ς ενδιαφέροντος γι α διασ υ νορι ακές σ υ νεργασ ί ες
µέσ α στ ην Ε Ε και σ ε σ υ ντ ονι σµό µε τ ην ∆Ε τ ου ΤΕΕ/ ΤΑΚ να
προωθεί τέτοι ες σ υνεργασ ίες. Ε πι πλέον να ερευ νά πι θανές
δυνατ ότητ ες
σ χηµατ ισ µού
consort ium
δι ασ υνορι ακών
συ νεργασι ών προκει µένου να προωθηθεί η ανάπτυ ξη της
Ανατ ολικής
Κ ρήτ ης.
Α παραί τ ητ η
προϋ πόθεσ η
γι α
τη
συ µµετ οχή µας θεωρού µε ότ ι θα πρέπει να εί ναι τ ο
ξεκαθάρι σ µα τ ου ρόλου µας και οι προδι αγραφές τ ου όποι ου
προγράµµατ ος , ώστ ε ν α µην εµπλακού µε σ ε δι αδι κασ ίες µε
απρόβ λεπτ ες σ υ νέπει ες .
Η
Σ υ γκεκρι µένη
Ο µάδα
προτ εί νεται
να
έχει
χρόνο
λει τ ουργί ας µέχρι τ ο τ έλ ος της θητ εί ας τ ης ∆ι οι κού σας γι ατ ί
η δράση της θα είναι δι αρκής ανάλογα µε τι ς εξελί ξεις .
(Α δαµάκης , Ζαµπετ άκ ης , Σαµψών, Τζαβ λάκη)
3. Συ γκρότησ η οµάδας εργασ ίας πα ρα κο λούθησης ε φαρ µογής
του
χωρο τα ξικού –
πο λεοδ οµι κού
σ χε δι ασµ ού,
(σ ε
συ νεργασί α
µε
τ ην
ΜΕ
Χ ωροταξίας )
µε
στ όχο
τ ην
παρακολού θησ η της θεσ µοθέτ ησης τ ων ΓΠΣ και ΣΧ Ο ΑΠ της
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εκπόνησ ής τ ου ς σ ε όλους τ ου ς υπόλοι που ς ∆ήµους , της
διαδι κασ ί ας εκπόνησης Ρυ θµι στ ι κού Σ χεδί ου Η ρακλεί ου και
σύ σ τ ασ ης Ο ργανι σµού Ρυθµι σ τι κού Σχεδί ου Ηρακλεί ου , της
θεσ µοθέτ ησ ης τ ων ΠΕ ΡΠΟ των Νοµών, τ ης Χωροθέτ ησης
οχλουσ ών
βι οµηχανι ών,
τ ης
Ε κπόνησ ης
Ε ι δι κών
Περι β αλλοντι κών Μ ελετ ών και Σ χεδί ων ∆ ι αχεί ρισ ης σ τι ς
περι οχές
NATU RA
2000
και
σ ύ σ τασ η
τ ων
φορέων
διαχεί ρισ ης, την εφαρµογή ως κρι τ ηρί ου έντ αξης τ ων έργων
που προβ λέποντ αι από τ ον χωροτ αξι κό και πολεοδοµι κό
σχεδι ασµό.
Η
Σ υ γκεκρι µένη
Ο µάδα
προτ εί νεται
να
έχει
χρόνο
λει τ ουργί ας µέχρι τ ο τ έλ ος της θητ εί ας τ ης ∆ι οι κού σας γι ατ ί
η δράσ η τ ης θα εί ναι διαρκής ανάλογα µε τ ι ς εξελί ξει ς, εκτός
από τι ς πολύ σ υγκ εκρι µένες δράσει ς που θα προσ δι ορι στ ού ν
χρον ικά, θα εί ναι κατά κάποιο τ ρόπο «Παρ ατηρητήρ ιο
χω ρο ταξ ίας ».
(Κ ρι τζάς, Σ οφούλη, Παπου τσ ής)
4. Συ γκρότησ η οµάδας εργ ασ ί ας δι αχείρ ισ ης υ δα τι κών π όρ ων
µε αντ ι κεί µενο:
 Τη σ υ νεργασ ί α µε τ ι ς εµπλεκόµενες Υπηρεσ ί ες µε σ τ όχο
την ανάθεση εκπόνησ ης δι αχειρ ισ τικής µ ελέτης για
τα νερά της Κρήτης από την Περι φέρει α Κρήτ ης
 Την προσ πάθει α για εφαρµογή ενι αίας δι αχεί ρι σης
υδάτ ι νου δυ ναµι κού σ ε επίπεδο Κρήτ ης
(Κ ατσ απρακ άκης , Παπου τ σής , Σαµψών, Τζαβ λάκ η)
5. Συ γκρότησ η οµάδας εργασ ί ας γι α τ ην αξ ιο ποί ηση του
φυσι κού αερ ίο υ σ την Κρ ήτη ( σ ε σ υνεργασί α µε τ η Μ. Ε.
Ενέργει ας και ενδεχοµένως µε τ ο Τ∆ Κ) µε αντ ι κεί µενο τ ην
κατ ΄αρχήν δι ερεύ νηση του θέµατ ος και σ ε δεύ τερη φάση τ η
διοργάνωσ η σ χετ ι κής εκδήλωσ ης – ηµερί δας .
(Α δαµάκης , Κατσ απρακάκης , Πατρι καλάκη)
6. Συ γκρότησ η
οµάδας
εργασ ίας
γι α
το
Α ερ οδ ρόµ ιο
Καστελίο υ, µε σ τ όχο να γί νει προσέγγι σ η όλ ων τ ων πτυ χών
του θέµατ ος τ εχνι κά, οι κονοµι κά, περι β αλλοντι κά, κοι νωνι κά
κλπ και σ ε δεύ τερη φάσ η τη διοργάνωσ η σ χετ ι κής εκδήλωσης
– ηµερί δας .
(Ζ ηδι ανάκης ,
Κ ατσ απρακάκης ,
Σ οφού λη,
Τζαγκαρου λάκης,Μ αµουλάκης )
7. Συ γκρότησ η οµάδας εργασ ί ας µε αντ ι κεί µενο την αξιολόγησ η
του δυ ναµι κού τ ης Α νατολι κής Κρήτ ης στ η Βι οµ ηχανία –
Βιο τεχνία πο τών και τρ οφί µω ν, µε σ τ όχο να εξετ άσ ει τ ο
δυναµι κό γι α ανάπτυ ξη της β ι οµηχανίας / βι οτ εχνί ας ποτ ών
και τ ροφί µων σ τ ην ανατολι κή Κρήτ η και πως θα µπορεί να
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υποβ οηθηθεί από αναπτυ ξιακά προγράµµατα τ όσ ο τ ου 4ΚΠΣ
όσο και άλλων φορέων. Ι δι αίτ ερη σ ηµασ ί α θα πρέπει να
δοθεί σ τα βι ολογι κά προϊ όντα, σ τα παραδοσ ι ακ ά προϊ όντ α και
σε προϊ όντα που µπορούν δυ νητ ι κά να πάρουν πισ τ οποίησ η
ΠΟ Π καθώς η κι νητι κότ ητα σ ε αυτ όν τ ον τοµέα έχει
αυ ξητι κές τ άσει ς και θα απασχολεί παραγώγου ς, επι χειρήσ ει ς
και µηχανι κούς όλο και περι σ σ ότερο µε το πέρασ µα τ ου
χρόν ου .
(Π ατ ρι καλάκ η, Σ αµψών, Σοφού λη)
8. Συ γκρότησ η οµάδας εργασί ας µε αντι κείµενο τ η δι ερεύνησ η
των δυνατ οτήτ ων εναλλακτι κώ ν µ ορφ ών του ρι σµο ύ όπως
συ νεδριακού
τ ουρι σ µού ,
τ ουρι σ µού
υ γεί ας,
θεµατι κών
πάρκων σ ε σ υ νδυ ασ µό µε τ η φέρου σα ι κανότ ητ α της
περι οχής .
(Ζ αµπετάκης , Κ ρι τζάς, Ο υ σ ταµανωλάκ ης , Σαµψών, Τζαβ λάκη)
Γι α όλα τα παραπάνω απαραί τ ητο θεωρού µε τη σ υνεχή
επι µόρφωσ η και κατ άρτι σ η των µηχανικ ών µέσ ω σ εµιναρί ων
που θα δι οργανωθού ν από το Ι ΕΚ Ε Μ ΤΕΕ ή µε όποι ο άλλο τρόπο
κρι θεί σκόπι µο, µε β άσ η τι ς ανάγκες και του ς προβ ληµατ ι σ µού ς
των συ ναδέλφων. ∆ ε νοεί τ αι ανάπτ υ ξη χωρί ς να αξι οποι ούν ται
οι ανθρώπι νοι πόροι και µάλι σ τ α οι µηχανι κοί που θα πρέπει να
αποτ ελέσ ουµε µοχλού ς ανάπτυ ξης γι α τ ον τόπο µας . Ήδη εί ναι
σε εξέλιξη µι α δι αδι κασ ί α εκδήλωσης ενδι αφέροντ ος γι α θέµατ α
που ενδιαφέρουν τ ου ς σ υ ναδέλφου ς , µέσ ω της ι στ οσ ελί δας τ ου
ΤΕΕ/ ΤΑΚ . Θ α παρακολου θήσου µε τ ο θέµα και θα προτεί νουµε
συ γκεκρι µένες δράσ ει ς .
Με
επόµενη
ει σήγησ ή
µας
θα
επανέλθου µε
προγραµµατ ι σ µό σ υ γκεκ ρι µένων δράσεων.

γι α

τ ον

