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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
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Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  9η 
Της «Α» του Τµήµατος 

Της 5ης  ∆εκεµβρίου 2007 
Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 19:00 

 
 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 
 
 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ 
 
 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η 
 
 
 
 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ, ΤΣΙΧΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΩΡΑΦΑΣ, 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, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.  
 
 
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, 
ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ. 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
2. Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆.Ε.. 
3. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε.. 
4. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών 

µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
5. Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των αποτελεσµάτων του 

συνεδρίου των νησιωτικών περιφερειακών τµηµάτων του Τ.Ε.Ε..  
«Αναπτυξιακός χωροταξικός σχεδιασµός και περιβάλλον, ΕΣΠΑ 
2007 – 2013 και νησιωτικές πολιτικές». 

6. ∆ιασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία της Ενωµένης 
Ευρώπης. 

7. ∆ιεκδικήσεις µας για το ΤΣΜΕ∆Ε. 
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8. Προτεινόµενες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΣΜΕ∆Ε 
τροποποιήσεις του νόµου 3518 του 2006. 

9. Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των ευρωκωδίκων. 
10. Απλοποίηση υπολογισµού αµοιβών µηχανικών. 
11. Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τη 

διάθεση αποβλήτων. 
 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. «Οι µηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη διάλυσης του ΤΣΜΕ∆Ε». 
 
 
 
 

--------------------- 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, η ώρα είναι 
19:50, αρχίζει η συνεδρίαση.  Είναι παρόντα 27 µέλη και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού λειτουργίας της «Α» 
περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε. σε συνδυασµό µε το άρθρο 7§9 του 
Ν.1486/1984 έχοµε απαρτία. 
 Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ε ίναι:  

1.  -Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
2. -Ενηµέρωση δραστηριότητας ∆.Ε..  
3.  -Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε.. 
4.  -Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών 

µε τη δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε. 
5. -Αξιολόγηση από τα µέλη της ∆.Ε. των αποτελεσµάτων του 

συνεδρίου των νησιωτικών περιφερειακών τµηµάτων του Τ.Ε.Ε.,  
«Αναπτυξιακός χωροταξικός σχεδιασµός και περιβάλλον, ΕΣΠΑ 
2007 – 2013 και νησιώτικες πολιτικές». 

6. -∆ιασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία της Ενωµένης 
Ευρώπης. 

7. -∆ιεκδικήσεις µας για το ΤΣΜΕ∆Ε. 
8. -Προτεινόµενες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΣΜΕ∆Ε 

τροποποιήσεις του νόµου 3518 του 2006. 
9. -Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των ευρωκωδίκων. 
10. Απλοποίηση υπολογισµού αµοιβών µηχανικών. 
11. Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τη 

διάθεση αποβλήτων. 
 Στη σηµερινή τακτική συνεδρίαση έχουν προσκληθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 12§5 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 7§11 του Ν. 
1486/1984, για να συζητήσουν µαζί µας και να εκφράσουν τις απόψεις 
τους οι συνάδελφοι των συλλόγων: 
1. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. 
2. Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης. 
3. Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου. 
4. Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ν. Ηρακλείου. 
5. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης. 
6. Χηµικών Μηχανικών Κρήτης και 
7. Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων Ν. Ηρακλείου. 
 Συνάδελφοι,  σας καλωσορίζουµε και σας ευχαριστούµε που 
ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση µας.  Είναι εδώ µόνο οι συνάδελφοι 
από τους ελεύθερους επαγγελµατίες και από τους τοπογράφους 
µηχανικούς. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ταυτίζεται,  δεν έχει έρθει 
ιδιαίτερα και ο εργοληπτών άρα θα µπορούσατε να στείλετε κάποιον 
τρίτον. 
 Στον Πρόεδρο έχει κατατεθεί από την παράταξη ΑΜΑΚ ψήφισµα για 
την κλιµατική αλλαγή και συµµετοχή στις κινητοποιήσεις της 8.12.2007. 
 Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του κανονισµού 
λειτουργίας, το Προεδρείο αποφάσισε ότι το κείµενο αποτελεί ψήφισµα 
και σύµφωνα µε την παράγραφο 2 θα συζητηθεί µετά το πρώτο θέµα, 
ανακοινώσεις Προεδρείου. 
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 Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 τα ψηφίσµατα συζητούνται και 
ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέµατα. 
 Ο Πρόεδρος της «Α» προτείνει στα πλαίσια της σηµερινής 
συζήτησης για το ασφαλιστικό να συζητηθεί εκτός ηµερησίας διάταξης 
θέµα µε τ ίτλο:  «Οι µηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη διάλυσης του 
ΤΣΜΕ∆Ε».  Το έχετε παραλάβει από το πάνελ, ε ίναι αυτό που γράφει 
εισήγηση Τ.Ε.Ε..  
 Είναι η ε ισήγηση της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της «Α» που 
έγινε την 1η  και 2α ∆εκεµβρίου 2007 και η οποία εγκρίθηκε.  Επειδή 
σύµφωνα µε το άρθρο.. .,  αν δεν κάνω λάθος, οµόφωνη ήταν η έγκριση ή 
όχι;   Ναι,  η Πανεπιστηµονική την καταψήφισε. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 4§5 του 
κανονισµού λειτουργίας της «Α» περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε.,  
όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 18.03.1989, η πρόταση έχει 
υποβληθεί νόµιµα και ε ισάγεται προς συζήτηση. 
 Επειδή όµως το θέµα ε ίναι εκτός Η.∆. ζητείται η έγκριση του 
Σώµατος.  Η απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 4§4 του κανονισµού 
λειτουργίας, λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5ων  των παρόντων µελών 
και χωρίς συζήτηση.  Εάν εγκριθεί θα συζητηθεί ως τρίτο θέµα, δηλαδή 
µετά το ψήφισµα. 

Συµφωνείτε;   Παρακαλώ συνάδελφοι,  ούτε συµφωνείτε, ούτε 
διαφωνείτε, απλά δεν παρακολουθείτε,  διαφωνεί κανείς;   Όχι.   Άρα 
εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Στο Προεδρείο έχει κατατεθεί αίτηµα 
της παράταξης ∆ηµοκρατική Πανεπιστηµονική Κίνηση για τροποποίηση 
της σειράς συζήτησης των θεµάτων.  Σας διαβάζω το αίτηµα. 
 Πρόταση προς το Προεδρείο της «Α» Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..    

Αγαπητέ Πρόεδρε λόγω της επικαιρότητας της ενοποίησης των 
ασφαλιστικών ταµείων και της σπουδαιότητας του θέµατος, σας 
παρακαλούµε να ενοποιηθεί σε µία ενότητα το θέµα υπ’ αριθµ. 7 και το 
θέµα υπ’ αριθµ. 8 της Η.∆. και να συζητηθούν µαζί πριν από κάθε άλλο 
θέµα στη σηµερινή συνεδρίαση.   

Με τιµή Κώστας Φανουράκης, για τη ∆ηµοκρατική Πανεπιστηµονική 
Κίνηση. 
 Επί του αιτήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 4§3 του κανονισµού 
λειτουργίας αποφαίνεται το Σώµα χωρίς συζήτηση, η δε απόφαση 
λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών. 
 Εδώ να κάνω µια διευκρίνιση, δεν θα ενοποιηθούν, απλά θα 
συζητηθεί το ένα πίσω από το άλλο γιατί είναι κάπως διαφορετικά θέµατα.   

Εγκρίνει το Σώµα;  Ναι.  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

Ανακοινώσεις Προεδρείου 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο 1ο  θέµα το οποίο είναι 
οι ανακοινώσεις του Προεδρείου. 
 Υπεγράφη την 22.11.2007 από το Προεδρείο της «Α» η πράξη 
αντικατάστασης του µέλους της «Α» συναδέλφου Αντωνίου Ανηψητάκη 
πολιτικού µηχανικού από το συνάδελφο Ιωάννη Τσιχλή πολιτικό µηχανικό, 
που είναι ο αµέσως επόµενος κατά σειρά εκλογής του ιδίου ψηφοδελτίου 
του συνδυασµού Αυτόνοµοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης µε το οποίο 
εκλέχτηκε ο συνάδελφος Αντώνης Ανηψητάκης. 
 Ο συνάδελφος ε ίναι εδώ... ,  που ε ίναι ο Τσιχλής;  Είναι εκεί;  Σήκω 
πάνω να σε δουν, να σε γνωρίσουν οι συνάδελφοι.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Και την ε ιδικότητα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Την ανέφερα την ε ιδικότητα, πολιτικός 
µηχανικός ε ίναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η Αντιπρόεδρος του Σώµατος µε πήρε 
τηλέφωνο ότι ασθενεί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Εµµανουήλ Κοκοσάλης 
υπέβαλε την παραίτηση του από την «Α» την οποία και σας διαβάζω. 
 Προς Πρόεδρο της «Α» Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. Ριχάρδο Ποβάσκη, από 
Μανόλη Κοκοσάλη µέλος της «Α» Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  Ηράκλειο 04.12.2007. 
 Αγαπητέ Πρόεδρε, µε την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας 
γνωστοποιήσω την παραίτηση µου από την «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  στην 
οποία συµµετέχω ανελλιπώς τα τελευταία 7 χρόνια.  Οι λόγοι οι οποίοι µε 
οδηγούν στην απόφαση µου αυτή έχουν να κάνουν µε τις ε ιληµµένες 
υποχρεώσεις µου στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου. 
 Επίσης θα ήθελα να σας κάνω γνωστή τη διάθεση µου για 
συνεργασία µε το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. µέσα από τη θέση στην οποία βρίσκοµαι 
σήµερα, για ζητήµατα που αφορούν στον τεχνικό κόσµο και ε ιδικότερα 
στα σηµαντικά αναπτυξιακά θέµατα. 
 Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία που 
είχαµε όλα αυτά τα χρόνια και να σας ευχηθώ εποικοδοµητική και 
παραγωγική τριετία για την «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..    

Με εκτίµηση, Μανόλης Κοκοσάλης. 
 Ως εκ τούτου υπεγράφη την 5/12ου από το Προεδρείο της «Α» η 
πράξη αντικατάστασης του από τη συνάδελφο Μαρία Αλεξάκη, µηχανικό 
παραγωγής και διοίκησης, που ε ίναι η αµέσως επόµενη κατά σειρά 
εκλογής του ιδίου ψηφοδελτίου του συνδυασµού ΠΑΣΚ – Συνεργαζόµενοι,  
µε το οποίο εκλέχτηκε ο συνάδελφος Εµµανουήλ Κοκοσάλης.  Η 
συνάδελφος κάθεται πίσω, δεν τη σηκώνουµε γιατί τη γνωρίζετε όλοι,  
έτσι;  
 Η προηγούµενη συνεδρίαση της «Α» διεκόπη µετά από αίτηµα που 
υπέβαλαν οι συνάδελφοι της ΠΑΣΚ – Συνεργαζόµενοι µετά την 
ολοκλήρωση των δύο πρώτων θεµάτων της Η.∆..  Επειδή το τρίτο θέµα 
θα ενταχθεί στην επόµενη συνεδρίαση, ενηµερώνουµε το Σώµα ότι η 
διακοπή θεωρείται οριστική, δεν θα είναι µόνο του αυτό δηλαδή. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ήδη χθεσινή δεν έκλεισε της κεντρικής, 
θεωρείται υπό διαρκή συνεδρίαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι η «Α» του 
Τ.Ε.Ε. στις συνεδριάσεις που έγιναν την 1η  και 2α ∆εκεµβρίου 2007 και 
στις οποίες συµµετείχα, ενέκρινε το προγραµµατικό πλαίσιο δράσης του 
Τ.Ε.Ε. για το έτος 2008 µε ελάχιστες επιπλέον προτάσεις,  που θα 
ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση τους.  Τη σχετική ε ισήγηση µπορείτε 
να την παραλάβετε από το πάνελ, ε ίναι ενηµερωτική.   

Στον Πρόεδρο της «Α» κοινοποιήθηκε από το περιφερειακό γραφείο 
Κρήτης, του Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ έγγραφο 
το οποίο και σας διαβάζω. 
 Θέµα, γνωστοποίηση ίδρυσης περιφερειακού γραφείου Κρήτης του 
ΣΑΤΕ.  Αγαπητοί συνάδελφοι µε την παρούσα σας γνωστοποιούµε την 
ίδρυση περιφερειακού γραφείου Κρήτης του ΣΑΤΕ µε έδρα το Ηράκλειο 
και γραφεία στην οδό Ταγµατάρχου Τζουλάκη 3. 
 Το γραφείο διοικείται από πενταµελή «Α» που εξελέγη από 
αρχαιρεσίες των 55 εταιρειών µελών Κρήτης και µεταξύ τους εξελέγη 
συντονιστής ο Ζαχαρίας Αθουσάκης.  Σχετικό το συνηµµένο ∆ελτίο 
Τύπου. 
 Ευχόµαστε καλή συνεργασία µεταξύ µας για την προώθηση θεµάτων 
που έχουν σχέση µε την αναβάθµιση της ποιότητας των δηµοσίων έργων, 
αλλά και την επίλυση προβληµάτων που ακολουθούν τη διαδικασία 
παραγωγής τους.  Παράλληλα ζητούµε συγνώµη για την καθυστέρηση 
ενηµέρωσης σας.   

Θέλετε να σας διαβάσω και το ∆ελτίο Τύπου;  Είναι µικρό, να σας 
το διαβάσω. 

Ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών ΕΠΕ ΣΑΤΕ, 
ανακοινώνει την ίδρυση περιφερειακού τµήµατος Κρήτης µε έδρα το 
Ηράκλειο.  Ο Σύνδεσµος µας που αποτελεί το σωµατείο των τεχνικών 
εταιρειών της Ελλάδας, 700 στον αριθµό, που ασχολούνται µε την 
κατασκευή των δηµοσίων έργων και κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε κυρίως από την τρίτη τάξη και άνω, κατασκευή δηµοσίων 
έργων άνω του 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ, µε την ίδρυση των τριών 
περιφερειακών τµηµάτων πρώτον, κεντρικής Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη, 
Θεσσαλίας – Λάρισα, Κρήτης – Ηράκλειο, επιθυµεί την αναβάθµιση του 
κυκλώµατος παραγωγής δηµοσίων έργων, σωστές µελέτες, σωστή 
επίβλεψη και ποιοτική κατασκευή των έργων, και για το σκοπό αυτό 
οργανώνει την επιτόπια παρουσία µας στην Περιφέρεια. 

Η προκύψασα «Α» περιφερειακού τµήµατος Κρήτης από 
αρχαιρεσίες των 55 µελών Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών Κρήτης για την 
επόµενη διετία ε ίναι κατά αλφαβητική σειρά: Αθουσάκης Ζαχαρίας ΤΑΛΩΣ 
ΑΤΕ Ηράκλειο, Αλεξάκης ∆ηµήτριος Α. & ∆. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
Ηράκλειο, Κοκοτσάκης Αντώνιος ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ Χανιά, Βισκογιωργάκης 
Πολύδωρος ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. Ρέθυµνο, Ορφανάκης Αντώνιος ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
Α.Ε. Ηράκλειο. 

Οι ανακοινώσεις τελειώσαν. 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Για την κλιµατική αλλαγή και συµµετοχή στις κινητοποιήσεις της 8ης  

∆εκεµβρίου 2007 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο ψήφισµα.  Επειδή 
όπως σας ε ίπε η συνάδελφος Σφακιανάκη βγάλαµε πολύ λίγα γιατί κάτι 
έχει το µηχάνηµα...  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Να πω δυο λέξεις;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Για το ψήφισµα;  Ναι,  η συνάδελφος 
Σφακιανάκη έχει το λόγο. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι έρχεται βιαστικά, γιατί τελευταία στιγµή το 
µάθαµε.  Στην ενηµέρωση που ήρθε από το Τ.Ε.Ε. πριν δυο µέρες 
φαίνεται ότι υπάρχει µια µεγάλη συσπείρωση συνεργαζόµενων φορέων, 
που αποφασίσανε να µετέχουνε από κοινού σε µία κινητοποίηση που θα 
γίνει το Σάββατο στις 8 του µήνα το µεσηµέρι,  και παράλληλα 
πληροφορούµαστε ότι υπάρχει και µια κίνηση εδώ στο Ηράκλειο για να 
γίνει το ίδιο πράγµα µε µία µάζωξη που έγινε τη ∆ευτέρα το βράδυ στο 
Εργατικό Κέντρο. 
 Εγώ δεν µπόρεσα να πάω, διότι ήµουνα στην Αθήνα στην κεντρική 
«Α» και τη ∆ευτέρα στα Χανιά από τη δουλειά µου, οπότε η ενηµέρωση 
είναι από ‘δω, από το κείµενο αυτό. 
 Απ’ ότι φαίνεται οι συλλογικότητες που διοργανώνουν ε ίναι κινήσεις 
πολιτών όλες αυτές που διαβάζουµε όλο αυτό τον καιρό στις εφηµερίδες 
που κινούνται µε τα διάφορα θέµατα στην Αθήνα, συνδικαλιστικοί και 
επιστηµονικοί φορείς,  αναγράφονται η Α∆Ε∆Υ, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος, 
το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής, ΟΛΜΕ, ΟΤΟΕ, 
Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων, Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, Σύλλογος 
Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, Τ.Ε.Ε.,  Κοινωνικές Οργανώσεις, δίκτυο 
για την υπεράσπιση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων, ελληνικό 
κοινωνικό φόρουµ, ποδοσφαιρικά σωµατεία, οικοσοσιαλιστικό ελληνικό 
δίκτυο, φοιτητικοί σύλλογοι διαφόρων σχολών, WWF Hellas, διάφορα 
αυτοδιοικητικά σχήµατα σε ∆ήµους της Αττικής. 

Ήδη έχει βγει και ένα ∆ελτίο Τύπου από το Τ.Ε.Ε. ότι κάνει και µία 
αυτόνοµη δράση γιατί απ’ ότι γράφει και εδώ, µε αφορµή το ότι στο 
διάστηµα από 4 µέχρι 15/12ου  συνέρχεται και η Παγκόσµια Σύνοδος του 
ΟΗΕ για την κλιµατική αλλαγή στο Μπαλί,  οργανώνονται το πρώτο 
δεκαήµερο του ∆εκέµβρη διάφορες κινητοποιήσεις και διάφορες άλλες 
διοργανώσεις.   ∆ηλαδή το Τ.Ε.Ε. θα δώσει µια συνέντευξη τύπου, θα 
γίνουν άλλες εκδηλώσεις.  

Τώρα υπάρχει ένα κείµενο που δεν σας το διαβάζω, τους τ ίτλους 
µόνο, γ ιατί είναι µεγάλο.  «Η κλιµατική αλλαγή απειλεί το µέλλον του 
πλανήτη», «ποιος ευθύνεται γ ια την κλιµατική αλλαγή», «η Ελλάδα 
συνεργεί στην κλιµατική αλλαγή», «µπορούµε να αλλάξουµε τη σηµερινή 
πολιτική, µπορούµε να σώσουµε τον πλανήτη» ε ίναι οι τίτλοι και 
καταλήγει στο «διεκδικούµε».  Αυτά τα «διεκδικούµε» ε ίναι που 
προτείνουµε και εµείς να πούµε και από ‘δω ότι συµφωνούµε και να 
εκδοθούνε και να δηµοσιοποιηθούνε ως ψήφισµα. 

Λέει:  Να συµµορφωθεί επιτέλους η Ελλάδα µε τους στόχους του 
ΚΙΟΤΟ, αναλαµβάνοντας εγχώριες δράσεις και να συµµετάσχει ενεργά 
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στην προώθηση µιας παγκόσµιας συµφωνίας που θα επιβάλει µείωση των 
εκποµπών αερίου, ώστε να µην αλλάζει καταστροφικά το κλίµα.   

Να περιοριστεί δραστικά η χρήση ορυκτών καυσίµων στην 
ηλεκτροπαραγωγή και να µην κατασκευαστούν οι σχεδιαζόµενες µονάδες 
λιθάνθρακα.   

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και στα µέτρα σε βάρος των 
εργαζοµένων.   

Να ληφθούν αντιρρυπαντικά µέτρα στη βιοµηχανία και τα 
εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, να προκριθούν οι Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας µε σεβασµό στα τοπικά οικοσυστήµατα.   

Να ληφθούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στην κατανάλωση, να 
περιοριστεί. . . ,  συγνώµη να εφαρµοστούν σε παλιά και νέα κτίρια 
σύγχρονοι κανόνες και προδιαγραφές µε βάση τις αρχές της βιοκλιµατικής 
αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόµησης. 

Να περιοριστεί δραστικά η χρήση Ι .Χ. αυτοκινήτου και να 
ενισχυθούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς και το ποδήλατο, να µην 
επεκταθεί η Αττική Οδός στον Υµηττό. 

Όχι σε αυτοκινητόδροµους που καταστρέφουν το περιβάλλον, να 
γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που αποτελούν δηµόσιο 
αγαθό. 

Να καταπολεµηθεί η σπατάλη και να εξασφαλιστεί καθαρό πόσιµο 
νερό για όλους. 

Να κηρυχτούν αναδασωτέες όλες οι καµένες εκτάσεις,  
Να προστατευτούν τα δάση της Αττικής χωρίς εξαιρέσεις,  όπως 

έγινε µε το καζίνο στην Πάρνηθα.   
Όχι στην αναθεώρηση των άρθρων 24 και 117 του Συντάγµατος, να 

καταργηθούν οι δασοκτόνοι νόµοι.  
Να σωθούν όλοι οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι,  κανένα 

τετραγωνικό µέτρο νέας δόµησης στους δηµόσιους χώρους της Αττικής. 
Απορρίπτουµε κατηγορηµατικά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, η 

οποία προωθείται από ορισµένες Κυβερνήσεις ως εναλλακτική µορφή στο 
σηµερινό κυρίαρχο ενεργειακό πρότυπο.   

Αγωνιζόµαστε για την καθολική απαγόρευση παραγωγής 
εγκατάστασης, αποθήκευσης πυρηνικών, χηµικών και βιολογικών όπλων. 

Απ’ ότι βλέπετε ε ίναι όλα γενικά αιτήµατα, υπάρχουν µια – δυο 
αναφορές σε συγκεκριµένα θέµατα της Αττικής, δυστυχώς δεν είµαστε 
προετοιµασµένοι να βάλουµε αντίστοιχα αιτήµατα για τον τόπο µας, 
ελπίζω του χρόνου ή όποτε ξαναυπάρχει µια τέτοια ευκαιρία να είµαστε 
σε θέση να διατυπώσουµε και τοπικά αιτήµατα.  Μπορούµε αυτά που 
αφορούν την Αττική ε ίτε να τα συµπεριλάβουµε σαν αυτονόητα, ε ίτε να 
µην τα συµπεριλάβουµε στο ψήφισµα.   

Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι,  βασικά το ψήφισµα είναι οι 
προτάσεις, οι διεκδικήσεις αυτές που σας διάβασε η συνάδελφος. 

Θέλει να τοποθετηθεί κανείς;   Ερωτήσεις µάλλον θέλει να κάνει 
κανείς;   Να ξεκινήσουµε από το στάδιο των ερωτήσεων.  Ο συνάδελφος 
Κουρλετάκης στο βήµα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆εν ακούγεσαι µετά συνάδελφε και δεν βγαίνουνε στα 
πρακτικά τα λόγια σου. 
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ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ:  Εδώ αναφέρεστε στις διεκδικήσεις,  να περιοριστεί 
δραστικά η χρήση ορυκτών καυσίµων στην ηλεκτροπαραγωγή, δηλαδή να 
µην έχουµε λιγνίτη πια το ελληνικό; Αν το ξεχωρίσετε µόνο.  Να µην µπει 
ο λιθάνθρακας συµφωνώ, αλλά για το λιγνίτη πρέπει να το διευκρινίσετε 
αυτό, και αν λέτε και πυρηνικά.  ∆ηλαδή όχι ορυκτά, όχι πυρηνικά τότε 
πρέπει να πείτε πως θα βγει το ρεύµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να πούν πως; 
 
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ:  Πως θα βγει το ρεύµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, πως θα παραχθεί δηλαδή;   
 
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ:  Ναι,  να µας πει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Κώστας ο Μπριλάκις.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ερώτηση ή τοποθέτηση; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει,  ενοποιούµε τις ερωτήσεις και 
τις τοποθετήσεις συνάδελφοι.  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Όλα ωραία είναι,  αλλά παιδιά προχθές διάβασα στην 
εφηµερίδα ένα άρθρο ότι και η Τουρκία, και η Βουλγαρία, και η Ιταλία, και 
µάλιστα είχε και ένα ωραίο χάρτη, ασφυκτικά λέει καταπνίγεται η Ελλάδα 
από τα πυρηνικά εργοστάσια γύρω – γύρω, οι µόνοι που αντιστεκόµαστε 
είµαστε ακόµα εµείς.   Και ερωτώ, όταν όλοι φτιάξουνε εµείς τι  κάνουµε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Φανουράκης. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι προφανώς όσα ακούστηκαν υπό µορφή ας 
πούµε έτσι επιγραµµατικά του τ ι ζητάµε, σε όλων τα αφτιά ε ίναι ωραία, 
και όλος ο κόσµος.. .  
 Τώρα τα θέµατα.. .,  πολλές φορές όµως ορισµένα πράγµατα πρέπει 
να τα βλέπουµε όχι πιο σοβαρά αλλά σε πιο µεγάλο βάθος, όχι ότι 
κατηγορώ κανένα, απλώς λέω.  Ένα θέµα είναι ας πούµε το θέµα του ότι 
εµείς,  ε ιδικά σαν Ελλάδα, έχουµε το λιγνίτη, ε ίναι µια ενεργειακή πηγή, 
µια παράµετρος, θα µου πεις ότι θα καίω κάρβουνο επειδή µου τον έχεις 
και µόνο;  Πάντως είναι ένα θέµα που πρέπει να το δούµε λίγο πιο 
προσεκτικά. 
 Ένα άλλο θέµα είναι ότι πολλές φορές ωραία λόγια µπορεί να 
κρύβουν και µια αλήθεια, π.χ. ας πούµε δεν µπαίνει. . . ,  το πιο βασικό απ’ 
όλα, ποιος χειρίζεται,  ποιος εκµεταλλεύεται τους ενεργειακούς πόρους 
του πλανήτη;  ∆εν µπαίνει πουθενά αυτό το πράγµα, το οποίο ε ίναι το πιο 
βασικό απ’ όλα.  Όταν θέλουµε να δούµε την παγκόσµια κλιµατική 
αλλαγή, δεν µπορεί να µην µπαίνουνε αυτά τα θέµατα και παραπέρα να 
µην µπαίνουνε θέµατα πως η Παγκόσµια Κοινότητα πια ελέγχει τους 
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παραβάτες;  ∆ηλαδή τι σηµασία έχει τώρα αν εγώ ας πούµε δεν ανάψω 
ποτέ µου το ηλεκτρικό, όταν ο άλλος µε µια κίνηση µε το εµπόριο της 
µόλυνσης, όλα αυτά τα πράγµατα, δηλαδή.. .  
 Και µ’ αυτή την έννοια όχι ότι δεν συµφωνούµε, προφανώς 
συµφωνούµε, αλλά κατά πόσο θα έπρεπε να τα επεξεργαστούµε 
περισσότερο ένα, ή αν όχι αυτή τη στιγµή κάποια άλλη.  Και κατά πόσον 
µέσα από το γενικό, όλοι µαζί ε ίµαστε υπέρ του καθαρού περιβάλλοντος 
δεν βλέπουµε µια άλλη πραγµατικότητα, την πραγµατικότητα ποιος 
εκµεταλλεύεται τους ενεργειακούς πόρους, ποιος κερδίζε ι απ’ αυτό, ποιος 
ασεβεί στο περιβάλλον πραγµατικά, και µην κάνουµε ας πούµε ξέρω ‘γω 
φοβερό και τροµερό θέµα το ενεργειακό του κτιρίου ξέρω ‘γω και να 
κερδίζουν άλλοι να µας πουλάνε.. .   ∆ηλαδή εκφράζω συνοπτικά µια 
επιφύλαξη µήπως δεν το βλέπουµε ολοκληρωµένα το θέµα.   

Μισό λεπτό, σχετικά µε την πυρηνική ενέργεια, προφανώς ο κόσµος 
από καλή πρόθεση τάσσεται γενικά εναντίον, ωστόσο όµως δεν µπορούµε 
να γνωρίσουµε ότι η επιστήµη αυτή τη στιγµή ξέρει και µπορεί να ελέγξει 
τις δυνάµεις της φύσης.  Και µ’  αυτή την έννοια, εφόσον λέµε αν 
µπορούµε να τ ις ελέγξουµε αυτές τις δυνάµεις,  γ ιατί να τις αποκλείσουµε 
πλήρως;  Εγώ δηλαδή τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχουµε απαντήσει 
πλήρως στο ερώτηµα σχετικά µε την πυρηνική ενέργεια, γιατί το 
πρόβληµα έχει και άλλες διαστάσεις ίσως.. . ,  δεν ξέρω, και σ’ αυτό δηλαδή 
έχω ένα προβληµατισµό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Κασαπάκης. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, τελευταία έχει 
αναπτυχθεί στην Ιταλία ένας µεγάλος διάλογος όσον αφορά τη µη ή όχι 
χρήση.  Στην Ιταλία βάσει δηµοψηφίσµατος παλιά ε ίχε απαγορευτεί η 
χρήση πυρηνικής ενέργειας παραγόµενη εντός της Ιταλικής επικράτειας. 
 Το ε ισαγόµενο ρεύµα από τη Γαλλία ε ίναι το 10% περίπου της 
κατανάλωσης σε όλη την επικράτεια, η ε ισαγόµενη ενέργεια 10%, η οποία 
ενέργεια ε ισάγεται από τη Γαλλία που κατά 90% η παραγόµενη ενέργεια 
είναι από πυρηνικά εργοστάσια. 
 Ο νέος διάλογος ο οποίος γίνεται είναι ότι,  σου λέει,  πως είναι 
δυνατόν να υπάρχουνε σε απόσταση 100 χιλ ιόµετρα από την επικράτεια 
της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας αυτά τα εργοστάσια, το ρεύµα το οποίο 
χρησιµοποιούµε εµείς εδώ να το πληρώνει ο Ιταλός υπήκοος τρεις φορές 
περισσότερο απ’ ότι ο Γάλλος, άρα αυτοµάτως είµαστε τελείως εκτός 
ανταγωνιστικότητας, διότι το προϊόν το οποίο παράγει ο Γάλλος εµείς 
στην Ιταλία ε ίµαστε πιο ακριβοί.  
 Ήδη έχει αρχίσει,  γ ιατί αυτοί ε ίναι σκληροί στους νόµους τους, ήδη 
έχει αρχίσει ένας διάλογος σχετικά το αν πρέπει να αναθεωρήσουνε την 
άποψη την οποία είχαν όχι πυρηνικά εργοστάσια στην ιταλική επικράτεια, 
διότι ακριβώς όπως είπε και ο συνάδελφος ο Φανουράκης η τεχνική έχει 
φτάσει σε σηµείο που τα τελευταία εργοστάσια να έχουνε πολύ σοβαρούς 
όρους ασφαλείας, µε αποτέλεσµα ίσως είναι και καιρός και εµείς εδώ να 
µη λέµε όχι,  όχι.   Ήδη η νέα γενιά των πυρηνικών εργοστασίων παρέχει 
αρκετή ασφάλεια. 

∆εν ε ίναι λοιπόν δυνατόν να λέµε όχι στη δική µας επικράτεια και 
αυτοµάτως οι υπόλοιποι όλοι να παίρνουν ενέργεια φτηνή, γ ιατί αν ο 
Μαρξ έχασε, κάπου είχα διαβάσει,  την όλη του θεωρία ε ίναι ότι την έχασε 
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λέει επειδή δεν πρόβλεψε την εφεύρεση της ηλεκτρικής ενέργειας και γ ι’  
αυτό λίγο – πολύ η θεωρία του πήγε όπως πήγε.   

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Τρουλλινός. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Θα έπρεπε να πούµε, ενδιαφέρον ε ίναι τελικά να ξέρουµε 
που ε ίναι αυτή η παράγραφος για το Μαρξ, να τη διαβάσουµε και εµείς,  
που θέλουµε να λεγόµαστε ότι ε ίµαστε Μαρξιστές.  Εν πάση περιπτώσει.   
Θέλουµε να λεγόµαστε ότι ε ίµαστε Μαρξιστές λέω ναι, ναι εγώ, λέω για 
µένα, γ ια σένα το ξέρω, εξάλλου είσαι πολύ ασπροµάλλης για να ε ίσαι 
Μαρξιστής.  Λοιπόν, τέλος πάντων, ας πάµε παρακάτω. 
 Βέβαια τελικά το ποιοι ελέγχουν τις πηγές ενέργειας είναι δεδοµένο 
στον πλανήτη, ναι.  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σταµάτα Βαϊλάκη. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Κ. Βαϊλάκη θα έρθετε µετά να µας πείτε τις απόψεις σας, 
αν έχετε;  Λοιπόν. 
 Είναι γνωστό βέβαια ποιοι ελέγχουν τελικά την ενέργεια στον 
πλανήτη.  Το ζήτηµα είναι ότι οι κλιµατικές αλλαγές έχουνε φτάσει σε ένα 
τέτοιο επίπεδο που πραγµατικά θα γίνουνε φαντασµαγορικά πράγµατα 
την επόµενη τριαντακονταετία, και εδώ πέρα σ’ εµάς. 
 ∆ηλαδή εµείς π.χ. κατασκευάζουµε ολόκληρες µονάδες, µονάδες 
τουριστικές, και υποτίθεται ότι θα ζήσουµε εµείς,  θα ζουν τα παιδιά µας 
κ.λ.π.,  αυτά τα πράγµατα θα υπάρχουνε;  Π.χ. τελικά µιλάµε για την 
υφαλµύρωση του υπεδάφους και µιλάµε συνεχώς για αφαλάτωση, να 
σήµερα άκουγα από το Γάζι ότι θα κάνει αφαλάτωση του νερού του 
Αλµυρού µαζί µε το Ηράκλειο.  Προχωράνε δηλαδή σε γρήγορα πράγµατα 
που σηµαίνει τελικά καταστροφή τι;   Καταστροφή του νερού, καταστροφή 
να πούµε όλων των εδαφών, καταστροφή διαφόρων πραγµάτων. 
 Βέβαια σήµερα πάρα πολύ ακούγεται άστοχο σε µια χώρα η οποία 
είναι σεισµογενής, φοβερά σεισµογενής, να συζητάµε για πυρηνική 
ενέργεια.  Οι όποιες διασφαλίσεις κατά καιρούς µας έχουνε δώσει σαφώς 
και δεν ήτανε να πούµε σοβαρές, ήτανε πάντα της πλάκας και αυτό κάθε 
µερικά χρόνια φαινότανε. 
 Εγώ θα περίµενα από το συνάδελφο Κουρλετάκη σαν καθ’ ύλη 
αρµόδιο όταν θα έβγαινε εδώ πέρα να µας πει,  και όλοι αυτοί που µιλάνε 
για την πυρηνική ενέργεια, πριν µας πούνε για την πυρηνική ενέργεια, για 
το λιγνίτη ή δεν ξέρω και εγώ γιατί,  να µας πούνε γιατί ενώ έχουνε 
κατατεθεί µόνο στο νοµό Ηρακλείου 1.600 αιτήσεις για φωτοβολταϊκά 
πάρκα, δηλαδή για πηγή ενέργειας η οποία δεν προσβάλει καθόλου το 
περιβάλλον, κατ’ αρχήν γιατί το αργούνε αυτοί που κόπτονται λ ίγο για το 
περιβάλλον ή για την ενέργεια;  Και κατά δεύτερον τελικά, γιατί δεν 
πρέπει να το εξαπλώσουµε, αφού υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσµο;  
Θα µπορέσουν να µας δώσουν µια απάντηση πριν αρχίσουµε να συζητάµε 
για πυρηνική ενέργεια;  ∆ηλαδή θα εξαντλήσουµε όλους τους υπόλοιπους 
πόρους ήπιας ενέργειας, ή ανέµου ε ίναι αυτό, ή τελικά θάλασσας, 
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ταλαντώσεων της θάλασσας – κυµατισµό, ή τελικά είναι αυτό 
φωτοβολταϊκά πάρκα; 
 ∆ιότι ε ιλ ικρινά αυτά τα πράγµατα που θα έπρεπε να ήταν και στόχος 
του Τ.Ε.Ε.,  αυτές οι νέες τεχνικές που έχουν εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο 
τον κόσµο και παράγουνε ενέργεια σε ένα µεγάλο ποσοστό σε άλλα µέρη 
και της Ευρώπης ακόµα, εδώ πέρα είµαστε σε επίπεδο νηπιακό. 
 Οι καθ’ ύλη αρµόδιοι λοιπόν, και βασικά οι συνάδελφοι,  θα έπρεπε 
να απαντάνε σ’ αυτά τα ζητήµατα.   

Αυτά τα δυο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ορφανός. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Συνάδελφε Τρουλλινέ εγώ είπα ότι κάπου γράφτηκε ότι 
έχασε, όχι ότι το είπε ο Μαρξ, εγώ δεν ε ίπα ότι ο Μαρξ το ε ίπε αυτό. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Με αυτά που ε ίπε ο συνάδελφος Τρουλλινός τώρα στο τέλος 
κινδυνεύει να αρχίσουµε να συζητάµε σοβαρά για το θέµα, γ ιατί έχω τη 
γνώµη.. . ,  και δεν θα µπω εγώ τώρα ούτε στο λιγνίτη που ε ίναι πλευρές 
σηµαντικές, ούτε στην πυρηνική ενέργεια που έχει πλευρές σηµαντικές 
και όλο το θέµα έχει πλευρές σηµαντικές. 

Εγώ θέλω να πω µια άλλη διάσταση, εδώ µε αφορµή την κλιµατική 
αλλαγή και θα έλεγα µε πρόσχηµα την κλιµατική αλλαγή, µια σειρά 
δυνάµεις οι οποίες ευθύνονται γ ια την κατάσταση αυτή σε σχέση µε την 
κλιµατική αλλαγή οργανώνουνε στα πλαίσια του ΟΗΕ µια διεθνή διάσκεψη 
στο Μπαλί και διάφορες δυνάµεις ανά τον πλανήτη και εδώ τώρα η ΑΜΑΚ 
µας φέρνει αυτό το ψήφισµα, θα έλεγα µε πρόσχηµα την κλιµατική αλλαγή 
στην ουσία όµως όχι µε ερωτηµατικά γύρω από την ειλικρίνεια των 
προθέσεων ή για την ε ιλ ικρίνεια των ανησυχιών που οδηγούνε στην 
κλιµατική αλλαγή, αλλά θα έλεγα λίγο πιο επιθετικά συγκαλύπτοντας 
ορισµένα ζητήµατα και κινδυνεύουµε κιόλας να αρχίσουµε να τα συζητάµε 
και σοβαρά. 

Ποιο ε ίναι αυτό το ζήτηµα που εγώ θέτω;  Είναι το εξής, όχι µόνο 
δεν καταγγέλλονται οι υπεύθυνοι για όλη αυτή την κατάσταση σ’ αυτό το 
ψήφισµα, δεν καταγγέλλονται,  και προφανώς είναι οι γνωστές δυνάµεις 
που κυριαρχούνε στον πλανήτη σήµερα µε πρώτο τον αµερικάνικο 
ιµπεριαλισµό, που δεν έχει υπογράψει τους στόχους του ΚΙΟΤΟ, είναι 
γνωστό αυτό το πράγµα και δεν αναφέρεται.   Αλλά σήµερα συµβαίνει και 
το εξής, οι υπεύθυνοι γ ια την κλιµατική αλλαγή ανά τον πλανήτη, αυτές οι 
δυνάµεις δηλαδή που δεν καταγγέλλονται,  προσπαθούνε αξιοποιώντας τις 
συνέπειες τις τραγικές που έχουνε δηµιουργήσει – που ένα από τα 
συµπτώµατα τους ε ίναι η κλιµατική αλλαγή – να προωθήσουνε νέες 
επενδύσεις δήθεν για την προστασία του περιβάλλοντος ανά τον πλανήτη, 
είναι οι λεγόµενες πράσινες πολιτικές, οι οικολογικές πολιτικές.  Και 
συµµετέχουνε σ’ αυτή την εκστρατεία που πάει να δηµιουργήσει µια λαϊκή 
βάση ανά τον πλανήτη ευαισθητοποίησης δήθεν της κοινής γνώµης, 
ορισµένες πάρα πολύ βρώµικες µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες 
οργανώσεις συµµετέχουνε σ’ αυτή την καµπάνια. 

Εδώ τώρα είπε ο συνάδελφος Τρουλλινός για παράδειγµα ότι θα 
πρέπει να δούµε σε σχέση µε την ενέργεια τα φωτοβολταϊκά, και ρωτάω 
εγώ µία διάσταση, δεν θέλω να βάλω άλλες, λέτε στο ψήφισµα ότι είµαστε 
εναντίον της ιδιωτικοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή αυτή όλη 



σελίς 15  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. /Τ.Α.Κ. 
 

η επιχείρηση µε τα φωτοβολταϊκά δεν ε ίναι µια τεράστια πανευρωπαϊκή 
να µην πω παγκόσµια εκστρατεία ιδιωτικοποίησης;  Ποιος την 
εκµεταλλεύεται δηλαδή αυτή την ιστορία;  Και ε ίναι και υψηλού κόστους, 
είναι και µέσα στα πλαίσια των πράσινων πολιτ ικών που προωθεί και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Έχετε ακούσει εσείς σε σχέση µε τα φωτοβολταϊκά καµία πρόταση ή 
καµία έναρξη αγώνα για να είναι φορέας της αξιοποίησης της ηλιακής 
ενέργειας το δηµόσιο;  Εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγµα ούτε στην 
Ελλάδα, ούτε αλλού και λέµε όµως ότι ε ίµαστε εναντίον της 
ιδιωτικοποίησης, ενώ προωθείται αυτή η ιστορία και µάλιστα σαν 
εναλλακτική λύση είτε στις πυρηνικές, ή το λιγνίτη, ή στο λιθάνθρακα, ή 
σε διάφορα άλλα. 

Εγώ θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι δεν µπορεί τέτοιου ε ίδους 
πρωτοβουλίες και τέτοιου είδους ψηφίσµατα να αποτελούνε την 
κολυµπήθρα του Σιλωάµ για δυνάµεις οι οποίες ευθύνονται γι’  αυτή την 
κατάσταση και ταυτόχρονα την αξιοποιούνε προκειµένου να εντείνουνε 
την κερδοφορία τους, να ανεβάσουν την κερδοφορία τους. 

Νοµίζω οι δυνάµεις που πραγµατικά έχουν ανησυχία για την 
κλιµατική αλλαγή και γ ια όλες τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει σ’ αυτήν, 
άλλου είδους πρωτοβουλίες µε σαφείς όµως στοχεύσεις,  µε σαφείς αιχµές 
στους υπαίτιους, µε σαφείς διαφοροποιήσεις που δεν αµφισβητώ ότι 
χρειάζονται παραπέρα επεξεργασία σε σχέση µε το τι είδους δράσεις 
πρέπει να αναπτυχθούνε, θα πρέπει να υπάρξουνε.  Εγώ δεν θα το 
ψήφιζα αυτό το ψήφισµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Καραβελάκης. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Εντάξει Βαϊλάκη, εντάξει,  µην το ψηφίσεις.   Λοιπόν 
συνάδελφοι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι.  
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   . . .κατ’  αρχήν όσον αφορά το λιγνίτη ας µην 
πολυµαλώνουµε γιατί τα πιθανά εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα σε 30 – 35 
χρόνια θα έχουνε κλείσει. 

Όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο και το µαζούτ που επίσης είναι 
ορυκτά καύσιµα, αυτά πρέπει µάλλον να τελειώνουνε ακόµα πιο γρήγορα 
και µάλλον γι’  αυτό θα πρέπει να αρχίσουµε να τα συζητάµε για να 
εναλλακτικά. 

Επειδή έριξα µια φευγαλέα µατιά σε κάποιον που ε ίχε το κείµενο 
του ψηφίσµατος, δεν ε ίδα πρόταση για ανάπτυξη πράσινης οικονοµίας, 
όχι πράσινων πολιτικών, για να µην µπερδευτώ µε το συνάδελφο τον 
Ορφανό.  Εγώ θα πρότεινα ότι στο πλαίσιο αυτό της πράσινης οικονοµίας 
µήπως θα πρέπει να βάλουµε την παράµετρο ανακύκλωση και δει των 
σκουπιδιών µε φορείς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Φραγκιαδάκης. 
 
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι,  όσον αφορά κάποια τελευταία πρόταση 
που έκανε ο κ. Ορφανός, ήθελα να πω ότι πραγµατικά οι κρατικές 
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επιχειρήσεις αποδείχτηκε ότι δεν αποδίδουνε σε όλη την ιστορία, όπου 
εφαρµόστηκαν, κατά κύριο λόγο.  Εποµένως το να αναπτυχθούνε 
φωτοβολταϊκά από ιδιώτες ε ίναι µια λύση, η οποία θα δούµε που θα 
οδηγήσει και βέβαια θα υπάρξουνε νόµοι και κανόνες το πώς θα 
συνδεθούνε µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

Τώρα όσον αφορά το θέµα της πυρηνικής ενέργειας, απ’ ότι έχω 
διαβάσει τελευταία η κατεύθυνση είναι στην πυρηνική σύµπτυξη και όχι 
στη σχάση, που σηµαίνει ας πούµε ότι υδρογόνο ενώνεται µε άλλο 
υδρογόνο και κάνει ήλιον, και αυτό έχει µεγαλύτερη ασφάλεια σε 
ραδιενέργειες και ακτινοβολίες.  Και νοµίζω ότι η κατεύθυνση της 
επιστήµης ε ίναι στην κατεύθυνση αυτή στην πυρηνική σύµπτυξη.  
Εποµένως εκεί πρέπει να το εξετάσουµε το θέµα. 
 Ένα άλλο θέµα που ήθελα να πω σχετικά µ’ αυτό το ψήφισµα, όσον 
αφορά την αφαλάτωση.  Τελευταία επειδή έχουµε ένα πρόγραµµα στη 
∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας που αφορά τη γεωθερµία και πολλές 
ξενοδοχειακές µονάδες της βόρειας Κρήτης εδώ στο Ηράκλειο το έχουν 
εφαρµόσει αυτό το πρόγραµµα, που χρησιµοποιεί το νερό του υπεδάφους 
το υφάλµυρο από 16 βαθµούς το κάνει 22 και το ξαναρίχνει πάλι µέσα στο 
υπέδαφος µε αυστηρό τρόπο, δηλαδή µε λόγια κ.λ.π. και δεν γίνεται 
περιβαλλοντική µελέτη, απλώς του παίρνει ή του δίνει ενέργεια. 
 Λοιπόν και αυτό το έχουν εφαρµόσει ας πούµε µεγάλες 
ξενοδοχειακές µονάδες εδώ στην περιοχή, µιλάµε για 20.000 τετραγωνικά 
ας πούµε στεγασµένους χώρους, έχει βάλει δύο αντλίες θερµότητας που 
έρχονται από τη Γερµανία, αυτά είναι µεγάλα µηχανήµατα των τριών 
τόνων και αντικαθιστά το λέβητα, και αντικαθιστά επίσης το ψυκτικό 
σύστηµα, την παγολεκάνη και όλο το ψυκτικό σύστηµα του καλοκαιριού.  
∆ηλαδή αντί να δουλεύουνε εκείνα τα µηχανήµατα, το ένα να καίε ι 
πετρέλαιο και το άλλο να καίει. . ,  δουλεύει µε ρεύµα η µηχανή και όπως 
δουλεύει το air condit ion, φανταστείτε όµως σε µεγάλο µέγεθος, από την 
καρδιά του συγκροτήµατος καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες.  
Μεταφέρεται δηλαδή το ψυκτικό µέσον το υγρό ας πούµε, το νερό, µέσα 
στα δωµάτια όπου υπάρχουν τα fan coi ls και αυτά θερµαίνουνε ή 
ψύχουνε, ανάλογα µε την εποχή.  Εµείς χορηγούµε άδεια εγκατάστασης, 
ήδη έχουνε µπει στην περιοχή πέντε µονάδες, µεγάλες µονάδες. 

Επίσης σχετικά µε την αφαλάτωση έχω να σας πω ότι εκεί στις 
µονάδες αυτές είδα εγώ σε πολλές µονάδες και έχουν αφαλάτωση, µιλάµε 
για 20 τετραγωνικά περίπου ένα χώρο όπου έχει πέντε φίλτρα 
αφαλάτωσης και του δίνει περίπου 200 κυβικά τη µέρα, και καλύπτει το 
πότισµα και το πόσιµο νερό, εντάξει;   Με αυτό το πράγµα πιστεύω ότι 
πρέπει να ασχοληθούνε οι µηχανικοί της Κρήτης, γιατί ήδη αυτές οι 
µελέτες έχουνε γίνει από γραφεία των Αθηνών πάνω σ’ αυτά τα θέµατα. 
 Επίσης όσον αφορά τα ενεργειακά αυτά θέµατα υπάρχει µια 
διαδικασία που εφαρµόζεται κυρίως στην Ευρώπη, που βάζουν κάποιους 
πλαστικούς σωλήνες στο υπέδαφος δίπλα στην οικοδοµή που χτίζεται και 
µπορεί ας πούµε να κυκλοφορεί στο 1,5 µέτρο βάθος και από ‘κει γίνεται 
εξοικονόµηση ενέργειας χειµώνα – καλοκαίρι.   Αυτό µπορεί να ψύχει ή να 
θερµαίνει,  ανάλογα µε το τι θερµοκρασία έχει το περιβάλλον. 
 Επίσης εδώ πέρα πρέπει να δούµε το θέµα... ,  και εµείς πιστεύω θα 
το εξετάσουµε στην επιτροπή για τη βιοµηχανία και θα φέρουµε κάποια 
εισήγηση ίσως, δεν το έχουµε βέβαια συζητήσει ακόµα, εγώ τουλάχιστον 
θα το προτείνω, υπάρχει το θέµα της τεχνολογίας του υδρογόνου, όπου 
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µπορεί να δουλεύει µια ανεµογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό και να 
διασπά το νερό, αφού το ρεύµα θα ε ίναι τσάµπα στην ουσία, βέβαια εκτός 
από τα πάγια, και θα κάνει υδρογόνο και οξυγόνο.  Το υδρογόνο µετά 
χρησιµοποιε ίται πολύ εύκολα µε κυψέλες καυσίµου για να κινηθεί ένα 
αυτοκίνητο ή για να θερµανθεί ένα σπίτι, γιατί παράγει και ρεύµα και νερό 
καθαρό αυτό το σύστηµα.  Το µόνο πρόβληµα είναι η παραγωγή του ίδιου 
του υδρογόνου, όπου ας πούµε µπορεί κάποιος να έχει µια 
ανεµογεννήτρια και να παράγει υδρογόνο και να το βάζει σε µπουκάλες.  
Αυτό το πράγµα είναι µια αποθήκευση ενέργειας. 
 Επίσης ήθελα να πω, προχθές στη συνεδρίαση που είχαµε τα 
Επιµελητήρια µοίρασε το γραφείο της Περιφέρειας, ένας συνάδελφος 
χηµικός µηχανικός, ένα DVD όπου αν.. . ,  δεν ξέρω αν πήρανε όλοι,  αν 
δείτε εκεί λέει ας πούµε ένα παράδειγµα, στις Κανάριες Νήσους λέει 
είχανε θερµοκήπια και δεν ε ίχανε νερό να τα ποτίσουνε και πιάσανε και 
κάνανε αφαλάτωση, αλλά ήτανε πολύ ενεργοβόρο το σύστηµα και ας 
πούµε δεν ήταν αποδοτικό οικονοµικά.  Οπότε αντικαταστήσανε το ρεύµα 
που χρησιµοποιούσανε από το δίκτυο και βάλανε ανεµογεννήτριες και 
έγινε όλο το σύστηµα κερδοφόρο.  ∆ηλαδή ποτίζανε και κάνανε ντοµάτες 
µε νερό αφαλατωµένο. 
 Πιστεύω ότι αυτές οι σκέψεις θα έπρεπε να περάσουν σε ένα βαθµό 
σε ένα ψήφισµα σχετικό.   

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Χατζηβασίλης.  (αλλαγή 
κασέτας) 
 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:  . . .και όχι στους αυτοκινητόδροµους που επηρεάζουν το 
περιβάλλον, γιατί θεωρούµε δεδοµένο ότι οι αυτοκινητόδροµοι 
επηρεάζουν το περιβάλλον και εν πάση περιπτώσει,  θέλουµε να 
ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ;  Θέλουµε το δρόµο Ηράκλειο – Μεσσαρά;  Θέλουµε 
το ΝΟΑΚ;  Αυτά έχουνε κάποια επίπτωση στο περιβάλλον, πρέπει να 
δούµε που συγκλίνουν αυτά και να προχωρήσουµε.   

Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Πασχαλίδης. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:  Αγαπητοί συνάδελφοι έχει ανοίξει ένας µεγάλος διάλογος 
τα τελευταία χρόνια, τα πολύ πρόσφατα χρόνια σε σχέση µε τη µόλυνση 
του περιβάλλοντος, τις κλιµατικές αλλαγές και τις επιπτώσεις που έχει η 
αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα γενικά στο µέλλον 
του πλανήτη, και φαίνεται πως τα πράγµατα ε ίναι ανησυχητικά. 
 Εξ αυτού του λόγου έχει αρχίσει και η ανάπτυξη διαφόρων µορφών 
παραγωγής ενέργειας ήπιων όπως είναι η γεωθερµία, όπως είναι η 
αιολική και η φωτοβολταϊκή ενέργεια, υπάρχει µια ραγδαία εξέλιξη στον 
κλάδο στις αποδώσεις των συστηµάτων και των µηχανηµάτων που 
παράγονται και είναι προφανές ότι και αυτό θα το εκµεταλλευτούνε οι ίδιοι 
που εκµεταλλευτήκανε και το πετρέλαιο, και εκµεταλλευτήκανε την 
ενέργεια µέχρι σήµερα.  Το λέω αυτό για το συνάδελφο το Στέλιο, αλλά 
αυτό είναι ένα άλλο θέµα, δεν αναιρεί το πραγµατικό πρόβληµα που είναι 
ότι ο πλανήτης κινδυνεύει.  Το λένε όλοι σε όλους τους τόνους και το λένε 
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και µε στοιχεία, όταν µάλιστα αυτά τα στοιχεία δεν ε ίναι ελέγξιµα αλλά 
έρχονται από ανεξάρτητους µελετητές, ε ίναι ακόµα πιο ανησυχητικά. 
 Σχετικά µε το ψήφισµα αυτό ήθελα να πω ότι,  πρέπει να ασχοληθεί 
το Τεχνικό Επιµελητήριο µε το θέµα αυτό και νοµίζω ότι έχει υστερήσει.   
Συζητάει όλος ο κόσµος, συζητάνε οι πάντες για το θέµα των κλιµατικών 
αλλαγών και της µόλυνσης του περιβάλλοντος εκτός από τους 
µηχανικούς, υπάρχει µια υστέρηση σ’ αυτό τον τοµέα. 
 Ήθελα να κάνω όµως δυο παρατηρήσεις στο ψήφισµα, η πρώτη 
παρατήρηση είναι ότι δεν µπορούµε να τα βάλουµε όλα σε ένα τσουβάλι,  
δηλαδή δεν µπορούµε σε ένα ψήφισµα που αναφερόµαστε για το 
περιβάλλον, για τις κλιµατικές αλλαγές, να συζητάµε για την Αττική Οδό ή 
για τα έργα των Αθηνών αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουνε, δεν το 
έχουµε µελετήσει το θέµα για να ξέρουµε ποια ε ίναι η θέση την οποία 
πρέπει να έχουµε.  Άρα όσον αφορά αυτά κατά τη γνώµη µου ε ίναι ότι δεν 
πρέπει να περιληφθούνε στο ψήφισµα. 
 Το δεύτερο έχει να κάνει µε την πυρηνική ενέργεια.  Πράγµατι η 
πυρηνική ενέργεια ε ίναι προβληµατική, παρ’ όλο που η εξέλιξη στην 
ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων κ.λ.π. ε ίναι µεγάλη, δεν έχει λυθεί 
το πρόβληµα των πυρηνικών αποβλήτων, και µέχρι σήµερα τα πυρηνικά 
απόβλητα ξέρουµε πως διαχειρίζονται,  τα αγοράζουνε οι υποανάπτυκτες 
χώρες και µολύνουνε τις χώρες τους, και οι ανεπτυγµένες χώρες τα 
εξάγουνε πληρώνοντας. 
 Υπάρχει το πρόβληµα των πυρηνικών αποβλήτων άρα παρ’ όλο που 
υπάρχει εξέλιξη στην πυρηνική ενέργεια, παρ’ όλο που φαίνεται µέχρι να 
αναπτυχθεί η πυρηνική σύµπτυξη, που θέλει τουλάχιστον 30 χρόνια για 
να γίνει απ’ ότι λένε τα σχέδια να µπορεί να µπει στην παραγωγή, ίσως η 
πυρηνική ενέργεια ε ίναι µία λύση, ίσως είναι λύση, γ ιατί το σύστηµα µε 
καθαρή ενέργεια, µε πράσινη ενέργεια δεν περπατάει µόνο.  Ξέρουµε το 
πρόβληµα των αιολικών πάρκων, µόνο ένα ποσοστό της ενέργειας 
µπορούν να παράγουν, τις αιχµές δεν µπορείς να τ ις έχεις µε τα αιολικά 
πάρκα, τα φωτοβολταϊκά πάρκα αν τα απλώναµε σε όλη την Ελλάδα, 
ξηλώναµε όλα τα δάση και τα κάναµε πάρκα πάλι δεν θα µπορούσαν να 
καλύψουνε τη ζήτηση στην Ελλάδα µε τ ις αποδώσεις που υπάρχουνε 
σήµερα, µε κάποιο τρόπο πρέπει να παράγεται ενέργεια.  Το σίγουρο 
είναι ότι δεν µπορεί να παράγεται πλέον ο ηλεκτρισµός που ε ίναι και η 
βασική µορφή.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οι απαιτήσεις.  
 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:  . . .δεν µπορεί να παράγεται µε το πετρέλαιο.  ∆εν 
υπάρχουνε χρονικά περιθώρια, δεν µπορεί αυτό να γίνεται γ ια 40 χρόνια 
ακόµα. 

Πιθανόν λοιπόν η πυρηνική ενέργεια, και µε δεδοµένο ότι ήδη το 
συζητάει η Αλβανία, το συζητάει η Τουρκία, το συζητάει η Γαλλία που 
παράγει το 95% της ενέργειας µε πυρηνική ενέργεια, το συζητάει ήδη η 
Ιταλία, πιθανόν θα πρέπει να είµαστε λίγο επιφυλακτικοί,  παρ’ όλο που το 
πρόβληµα των πυρηνικών αποβλήτων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό 
πρόβληµα και δεν έχει αντιµετωπιστεί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Βαϊλάκης. 
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Παιδιά κοιτάξτε σήµερα έχουµε τώρα να ασχοληθούµε µε το 
ΤΣΜΕ∆Ε, αν αυτό το ψήφισµα µας φάει όλη την ηµέρα, να το 
αναβάλλουµε ξέρω ‘γω για άλλη µέρα;  Γιατί υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον, 
αλλά επειδή είναι ενδιαφέρον το θέµα και επειδή βλέπω ότι υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις,  εγώ προσωπικά βασικά στα περισσότερα ψηφίσµατα 
συµφωνώ παρ’ όλο που δεν ε ίµαι Μαρξιστής όπως ο φίλος µου ο.. .,  πουν’ 
τον;  Εξαφανίστηκε;  Ο Τρουλλινός, να τον. 
 Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι µια και υπάρχουν διαφορές θα 
ήθελα να το αφήσουµε για να πιάσουµε κάτι άλλο πιο σοβαρό, γιατί αυτό 
τώρα όπως το βλέπω εδώ θα µας πάει µέχρι τις 11:00, γιατί ε ίναι και 
ενδιαφέρον το θέµα και θέλουν όλοι να µιλήσουνε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπάρχει όµως ένα θέµα που λέει ότι,  το 
Σάββατο στις 8 του ∆εκέµβρη θα γίνει µια συγκέντρωση.  Ένα λεπτό,  θα 
δευτερολογήσεις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ινιωτάκης.. . ,  Μονιάκη θα 
µιλήσεις ε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, το µεγάλο 
ενδιαφέρον που δείχνουµε µε τις τοποθετήσεις µας όλοι οι οµιλητές είναι 
ότι ε ίναι ένα θέµα που µας καίε ι,  που µας ενδιαφέρει,  και έχουµε άποψη 
οι περισσότεροι.  
 Εγώ νοµίζω ότι το ψήφισµα κινείται προς τη θετική κατεύθυνση και 
µε τη µορφή ότι µας κινητοποιεί να συµµετέχουµε σαν κοινωνία των 
πολιτών στις όποιες κινήσεις προγραµµατίζονται το προσεχές διάστηµα 
και έχουν να κάνουν µε το ζήτηµα του περιβάλλοντος, ε ίναι πάρα πολύ 
θετικό. 
 Το ψήφισµα λοιπόν... ,  εµείς κατ’ αρχάς το υπερψηφίζουµε επί της 
αρχής.  Τώρα σε ένα – δύο σηµεία εγώ θα πρότεινα, επειδή ε ίχα 
ετοιµάσει και εγώ ένα κείµενο να το καταθέσω αύριο στη ∆.Ε.,  ήτανε 
βέβαια πιο γενικό, δεν έκανε έτσι. . .,  πιο εξειδικευµένα δεν έβλεπε κάποια 
ζητήµατα που δηµιουργούν και τις εντάσεις,  θα έλεγα αν συµφωνείτε από 
την ΑΜΑΚ να το αφήσουµε, να πάει αύριο στη ∆.Ε., να υπάρξει µία 
σύνδεση, ενδεχοµένως να φύγει αυτό το κοµµάτι που λέµε εδώ για τον 
Υµηττό, και εγώ θα πρότεινα να µην µπουν και το θέµα των πυρηνικών, 
ώστε να βγει µετά οµόφωνα από τη ∆.Ε. και να βγει σαν ψήφισµα της 
∆.Ε..   Αντί να βγει από την «Α» σήµερα που θα φάµε πραγµατικά πάρα 
πολύ χρόνο να αναλωθούµε ναι ή όχι στα πυρηνικά κ.λ.π.,  ας πάει αύριο 
στη ∆.Ε. και να το αποφασίσουµε από τη ∆ιοικούσα Βάννα και να βγει 
όµως σαν ψήφισµα του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. που θα συµµετέχουµε..,  βεβαίως θα 
πάρουµε απόφαση σήµερα ότι συµµετέχουµε σαν Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στην 
κινητοποίηση του Σαββάτου στις 12:00 η ώρα, αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, ο Μύρωνας Μονιάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μίλα εσύ, η Βάννα θα δευτερολογήσει 
ως εισηγήτρια. 
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ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Λοιπόν εγώ δεν.. . , εντάξει διαδικαστικά ο Πρόεδρος νοµίζω 
ότι το τοποθέτησε σωστά και θα µπορούν να το δούνε και στη ∆ιοικούσα, 
παρ’ όλα αυτά όµως έχει διαφορετική βαρύτητα νοµίζω να πάρει και µια 
απόφαση κατ’ αρχάς η «Α». 
 Η «Α» µπορεί να πάρει απόφαση και να πει ότι συµµετέχουµε στις 
κινητοποιήσεις και εν πάση περιπτώσει το ψήφισµα είτε εδώ από κάποια 
µέλη από τις παρατάξεις να γίνει ας πούµε µια επεξεργασία και να 
καταλήξουµε... ,  ένα ρετουσάρισµα και να καταλήξουµε κάπου, ε ίτε να το 
δούνε και στη ∆ιοικούσα αύριο.  ∆εν ξέρω τι έχει σκοπό να πει στη 
δευτερολογία της η Βάννα. 

Εγώ όµως εκείνο που θέλω να πω Πρόεδρε, θύµισε µου, σου έδωσα 
απόψε την καταγραφή των απόψεων µου και των προτάσεων µου για τη 
λειτουργία της «Α», θύµισε µου να κάνω και µία πρόταση να µην 
ξαναφέρει η ΑΜΑΚ ψηφίσµατα και ε ιδικά για το περιβάλλον εδώ µέσα µου 
φαίνεται,  έτσι;    
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό θα το προτείνεις στην ΑΜΑΚ, όχι 
σε µένα. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   ∆ηλαδή να της το απαγορεύσουµε αυτό το δικαίωµα άµα 
είναι να τελειώνουµε µια και καλή να πούµε, εντάξει; 
 ∆ηλαδή καταλαβαίνω τις διαφορετικότητες του καθενός και 
καταλαβαίνω ότι δεν µπορεί να συµφωνούνε όλοι σε όλα, αλλά θα µου 
επιτρέψει ο συνάδελφος ο Στέλιος ο Ορφανός ας πούµε – που τον ακούω 
πάντα πολύ προσεκτικά – να διαφωνήσω, τα είπε και ο Πασχαλίδης εκεί 
κ.λ.π. εντάξει;  Αν αναγνωρίζουµε σήµερα το ότι το περιβάλλον όπως 
λένε ε ίναι το κατ’ εξοχήν πρόβληµα ξέρω ‘γω που απασχολεί την 
ανθρωπότητα, τότε αυτό ε ίναι πολύ πιο σηµαντικό ας πούµε και εγώ θα 
περίµενα να ακούσω µια θέση πιθανά που θα έλεγε ότι,  εντάξει, τα 
φωτοβολταϊκά θετικά λειτουργούνε αν τοποθετηθούνε µε τους 
περιβαλλοντικούς τους περιορισµούς κ.λ.π. και να µην τα πάρουµε από 
τη Siemens ας τα φτιάξουµε στην Ελλάδα.  Αυτό να καταλάβω, να 
αναπτυχθεί µια ντόπια βιοµηχανία, ήτανε µια θέση που πάγια την 
υποστήριζε το Κ.Κ.Ε. εξάλλου σε µερικά θέµατα.  Τώρα ούτε και αυτό δεν 
το λέµε, ίσως να είναι και άκαιρο µια και η βιοµηχανία στην Ελλάδα δεν 
φαίνεται να έχει και µεγάλη τύχη. 
 Επίσης εγώ σαν Μύρωνας Μονιάκης, από τη στιγµή που 
αναγνωρίζω την κρισιµότητα του προβλήµατος, θεωρώ ότι θα συµµαχήσω 
και µε το διάβολο ακόµα άµα είναι να κερδίσω ένα βήµα έστω, ή ένα κιλό 
διοξείδιο του άνθρακα να εκπεµφθεί στην ατµόσφαιρα λιγότερο.  Θα 
συµµαχήσω και µε τον Αλ Γκορ άµα είναι Στέλιο ενάντια στο Μπούς ας 
πούµε, εντάξει;  
 Από ‘κε ι και πέρα, ο καθένας κρίνεται και από τα έργα του και από 
τα λόγια του. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ρουκουνάκης. 
 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ:   Βασικά, στην ουσία µε καλύψανε οι δύο τελευταίοι ο 
Πέτρος και ο συνάδελφος από την ΑΜΑΚ.  Ναι απ’ όσο καταλαβαίνω 
είµαστε επί της αρχής στο ψήφισµα, το θέµα ε ίναι ότι τίθενται πολλά 
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επιµέρους θέµατα, τα οποία ε ίναι πολύ διαφορετικά µεταξύ τους και ίσως 
κάποια απ’ αυτά θα χρειαζόταν περισσότερη συζήτηση. 
 Εγώ δεν ε ίµαι εναντίον του να µην κατεβάσει ξανά η ΑΜΑΚ ψήφισµα 
για το περιβάλλον, αλλά ναι να ε ίναι συγκεκριµένο, ας πούµε να 
µιλήσουµε για φωτοβολταϊκά µια µέρα ή να µιλήσουµε για τις ΑΠΕ µια 
µέρα και να µην τα βάζουµε όλα στο ίδιο τσουβάλι από ορυκτά καύσιµα, 
από φωτοβολταϊκά, πυρηνικά, όχι στους αυτοκινητόδροµους.  Αναφέρει 
δύο φορές δηµόσιους χώρους Αττικής και. . . ,  Αττική Οδό ή Υµηττό, π.χ. 
δεν αναφέρει την Κρήτη ή δεν το γενικεύει στην Ελλάδα ή στον.. .,  ναι. 

Ίσως και αυτό βέβαια θέλει ξεκαθάρισµα όχι σε αυτοκινητόδροµους 
που καταστρέφουν το περιβάλλον, δηλαδή όχι στον ΝΟΑΚ, καταστρέφει ο 
ΝΟΑΚ ή ο οποιοσδήποτε;  Πως ορίζεται αυτό;  ∆εν µπορούµε έτσι γενικά 
να ψηφίζουµε νοµίζω.  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, οι τοποθετήσεις τελείωσαν 
συνάδελφοι.   Η ε ισηγήτρια θα δευτερολογήσει,  συνάδελφε Σφακιανάκη 
έχεις το λόγο. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά 
ή εγώ δεν τα ε ίπα καλά ή εσείς δεν ακούγατε.  Η ΑΜΑΚ δεν πρότεινε αυτό 
το ψήφισµα, δεν ε ίναι θέση της ΑΜΑΚ και προφανώς είπα ότι,  από χθες 
που το βρήκαµε δεν προλάβαµε να κάτσουµε να τα συζητήσουµε ένα – 
ένα, ούτε µεταξύ µας δεν συµφωνούµε. 
 Το πνεύµα ήτανε, σας ε ίπα ότι,  πάρα πολλοί φορείς της Αθήνας που 
σας διάβασα πολλούς απ’ αυτούς και όχι τους υπόλοιπους, συµφωνήσανε 
σε ένα πράγµα που ενδεχοµένως είναι συνονθύλευµα και συµφωνήσανε 
και να κατέβουν και το Σάββατο σε µία κινητοποίηση για την κλιµατική 
αλλαγή. 
 Είπα λοιπόν ότι αυτό ε ίναι το ψήφισµα τους, θα µπορούσαµε και 
εµείς να πούµε ότι το στηρίζουµε στη γενικολογία του και στη διαφορά 
µας και να κατέβουµε και εµείς στην αντίστοιχη διαδήλωση, εκδήλωση, 
κινητοποίηση του Ηρακλείου.  Αυτό το πράγµα είπα. 
 Τώρα µε αφορµή αυτά που ειπώθηκαν προφανώς σε κάποια 
διαφωνώ πάρα πολύ, σε άλλα συµφωνώ πάρα πολύ.  Επιγραµµατικά και 
µόνο, γ ιατί αισθάνοµαι υποχρεωµένη αν και δεν θέλω να συνεχίσω τη 
συζήτηση, κατ’ αρχήν αυτό... ,  να διαβάσουµε... ,  δεν το έχετε και στα 
χέρια σας λυπάµαι αλλά δεν λέει να σταµατήσει ο λιγνίτης, λέει να µη 
γίνουν καινούργια εργοστάσια.  Και υπάρχει ολόκληρη ιστορία που εµείς 
δεν τη ζούµε εδώ, αλλά που το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης έκανε 
µετρήσεις ότι εκεί πεθαίνουν άνθρωποι,  γ ιατί δεν χρησιµοποιε ίται καν 
αυτή η άριστη τεχνολογία που αναφέρεται σε άλλα θέµατα. 
 Υπάρχουνε πάρα πολλά που µπορούµε να συζητήσουµε για 
εναλλακτικές µορφές ενέργειας, όπως ιστορίες και πατέντες που 
κρύβονται,  πρώτα βραβεύονται και µετά κρύβονται γ ιατί δεν συµφέρουν 
και δεν προωθούνται.  Είναι συζητήσεις µεγάλες που µπορούµε να 
κάνουµε, προσωπικά εγώ δεν µπορώ να συµφωνήσω να συζητήσουµε για 
πυρηνική ενέργεια, γιατί τελικά το πρώτο που θα σκεφτώ είναι αυτού του 
είδους τα πράγµατα, εκτός και από τα απόβλητα, σε ποιανού τα χέρια 
είναι.   Και συµφωνώ απόλυτα µε το Στέλιο που λέει ότι σ’ αυτό το 
ψήφισµα δεν φροντίσανε να βάλουνε πάνω – πάνω το ποιοι φταίνε, και 
εγώ θα το ήθελα. 
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Όµως για να κλείσω, δεν λέει Χάρη να µην γίνονται 
αυτοκινητόδροµοι, φαντάζοµαι αυτό προέκυψε από τη πολύ µεγάλη 
ιστορία το από πού περνάνε οι αυτοκινητόδροµοι και αν πρέπει να τους 
περνάµε από µέρη που στοιχίζουν περισσότερο, αλλά αποφεύγουνε 
προστατευόµενες περιοχές ή αν πρέπει να το βλέπουνε και αλλιώς.  Για 
την Αττική Οδό είπα µπορούµε να το βγάλουµε αν φανεί παράξενο, αν και 
αν το δείξουµε ότι αυτό ε ίναι το ψήφισµα των Αθηνών που στηρίζουµε 
είµαστε καλυµµένοι,  να το ξεχωρίσουµε αυτό. 

Για µένα θα ήτανε πάρα πολύ χρήσιµο όµως, και φαίνεται από το 
ενδιαφέρον που υπάρχει,  δεν θα ήθελα το Σάββατο να κατέβουνε οι 
φορείς του Ηρακλείου και η νεολαία και να µη φαίνεται πια ότι ένας 
κόσµος ολόκληρος, ο κόσµος των µηχανικών, δεν ε ίναι ανάµεσα τους.  
Πρέπει να µπούµε . . . . . . . . . .  Βεβαίως το ε ίπα.  Είπα ότι τη ∆ευτέρα έγινε και 
στο Εργατικό Κέντρο µια συγκέντρωση, δεν ξέρω ποιοι πήγανε γιατί εγώ 
δεν µπόρεσα να πάω γιατί ήµουνα στα Χανιά, αλλά ότι προγραµµατίζεται 
συγκέντρωση για την κλιµατική αλλαγή, ακόµα και αν ε ίναι καθένας από 
µας να πάει µε άλλη θέση και χωρίς ψήφισµα... ,  δεν ξέρω ποιοι είναι……   
Το εξηγώ, ξέρω ότι θα κατέβει κόσµος και στο Ηράκλειο και για τις 
πυρκαγιές κατέβηκε κόσµος χωρίς να καλέσει κανένα κόµµα, και γέµισε η 
πλατεία.  Η πρόταση είναι,  ας πάµε αν ε ίναι καθένας και µε τη δική του 
θέση για να συζητήσουµε µεταξύ µας και µε τους άλλους αυτά, και ας 
φέρουµε οργανωµένη συζήτηση εδώ µέσα για κάθε ένα απ’ αυτά.  Το 
πνεύµα είναι πως πρέπει να βγούµε από τα καβούκι µας, να βγούµε στον 
κόσµο και να βγούµε µε αντικείµενο την κλιµατική αλλαγή, σ’ αυτό σας 
ζητάµε να συναινέσετε.  Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περίµενε, ένα λεπτό.  Λοιπόν, απ’ ότι 
φάνηκε επειδή ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΚ είπε ότι το στηρίζε ι,  ο 
εκπρόσωπος της ΑΜΑΝ είπε ότι το στηρίζει,  τα λέω σωστά Σταµατάκη;  
Γιατί ε ίσαι. . . ,  λοιπόν και επειδή έγιναν ορισµένες συζητήσεις ότι υπάρχει 
µια διαφοροποίηση σε ορισµένα από τα 12 προτεινόµενα µέτρα κατά 
κάποιο τρόπο, θα θέσω σε ψηφοφορία ένα – ένα το µέτρο...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Με συγχωρείτε,  ένα λεπτό συνάδελφοι,  
παρακαλώ, οι διαδικασίες ε ίναι αυτές ή το ψηφίζουµε ή δεν το ψηφίζουµε 
µε τις τροποποιήσεις,  το αν φωνάζετε ή δεν φωνάζετε κάτω πρόβληµα 
σας. 
 Ο κανονισµός ο οποίος αναφέρει,  σας ανέφερα στην αρχή ότι τα 
ψηφίσµατα συζητούνται όπως όλα τα άλλα θέµατα.  Λοιπόν, θα σας 
διαβάζω µία – µία τη φράση και θα ψηφίζετε ναι ή όχι,  και δεν θα 
διαβάσω τις φράσεις, ε ίναι τρία από τα δώδεκα που έγινε η συζήτηση, 
εσείς το καταψηφίζετε στην ολότητα του, ξεκάθαρο είναι αυτό.  Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μια παρατήρηση θα κάνω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η Βάννα πρότεινε ένα ψήφισµα, το 
ψήφισµα έχει δύο... ,  έφερε µάλλον ένα αίτηµα, το αίτηµα έχει δύο σκέλη,  
το ένα ε ίναι να παρακολουθήσει το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. επισήµως τη 
συγκέντρωση του Σαββάτου και το δεύτερο ε ίναι το ψήφισµα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Το αποσύρω τώρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιο; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Να διευκολύνω τη διαδικασία, δεν θα πούµε να συζητάµε 
άλλων ανθρώπων προτάσεις. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αποσύρεις το ψήφισµα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Κρατάω το πρώτο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν συµφωνεί το Σώµα να 
παρακολουθήσει επισήµως το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  συνάδελφοι µη βιάζεστε να 
σηκώσετε τα χέρια σας, διότι το σήκωµα των χεριών σηµαίνει ότι θα το 
παρακολουθήσετε, να εξηγούµαστε, δεν θα ψηφίζετε να το 
παρακολουθήσουν άλλοι,  έτσι;   Γ ιατί στο τέλος καταλήγει να είναι δυο – 
τρεις άνθρωποι µόνο.  Ψηφίζετε σωρηδόν ναι σε όλα και από ‘κε ι και 
πέρα εξαφανίζεστε. 
 Λοιπόν η µόνη πρόταση δηλαδή από το αίτηµα της συναδέλφου 
Σφακιανάκη ε ίναι,  να αποφασιστεί η συµµετοχή  του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στη 
συγκέντρωση που θα γίνει στο Ηράκλειο το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου και σε 
άλλες συγκεντρώσεις που ενδεχοµένως θα γίνουν.  Αυτή τη στιγµή στο 
µόνο που µπορούµε να δεσµευτούµε ε ίναι γ ια τις 8 ∆εκεµβρίου, ποιοι 
είναι υπέρ; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το που και πότε θα το µάθουµε, το 
Σάββατο είπε 12:00 η ώρα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Πρόβληµα του καθενός, αυτοί που 
ψηφίζουν θα αποφασίσουν που θα πάνε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσύ θα πας που; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, για καθίστε, σηκώστε τα ψηλά 
τα χέρια σας, µη φοβάστε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Κατά;  3 κατά. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ελάτε µέσα συνάδελφοι,  γίνεται 
ψηφοφορία, παρακαλώ έρχεστε µέσα;  Κατά πλειοψηφία θα βγει και 
τελείωσε.  3 ε ίναι κατά. 

Παρών;  Εγώ συνάδελφοι ψηφίζω παρών διότι αδυνατώ να το 
παρακολουθήσω.  Λοιπόν τρία παρών.. . , (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 
εκτός µικροφώνου).. .,  άρα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι προχωρούµε στο επόµενο 
θέµα.  Συνάδελφοι θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι το Σάββατο ε ίναι το 
σεµινάριο της φωτογραφίας, όποιος έχει δηλώσει.. . ,  γ ι’  αυτό εγώ ψήφισα 
παρών διότι θα είµαι στο σεµινάριο. 
 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

«Οι µηχανικοί απορρίπτουν κάθε  
σκέψη διάλυσης του ΤΣΜΕ∆Ε» 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωρούµε στο θέµα εκτός Η.∆..   
Έχετε πάρει από το πάνελ µια ε ισήγηση, τη λέξη εισήγηση την έχω 
γράψει εγώ, ε ίναι το ∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε το Τεχνικό Επιµελητήριο.  
Αυτό το ∆ελτίο Τύπου το πήρε, το τροποποίησε ενδιάµεσα µε τα γεγονότα 
των τριών ηµερών γιατί εξεδόθη στις 28 του µηνός αν 
δείτε…………………∆εν µε παρακολουθείτε και µετά θα ρωτάτε 
συνάδελφοι,  θα µου λέτε δεν ε ίναι γραµµένο µέσα, αυτό προσπαθώ να 
σας εξηγήσω. 
 Το ∆ελτίο Τύπου αυτό ατόφιο το πήρε η ∆.Ε. και το υπέβαλε ως 
εισήγηση στην «Α», µε τη διαφορά ότι αυτό εξεδόθη στις 28 του Νοέµβρη 
και η «Α» έγινε την 1η  του ∆εκέµβρη, στο ενδιάµεσο ρυθµίστηκαν 
ορισµένα θέµατα τα οποία εµπεριέχονται στην πρόταση.  Η τελική 
πρόταση είναι αυτή που έχω στα χέρια µου, η οποία δεν έβγαινε καλά γι’  
αυτό και δεν σας την έβαλα, αλλά θα σας τη διαβάσω.  Το 99% είναι το 
κείµενο που έχετε, τ ις τροποποιήσεις θα τις δείτε την ώρα που θα σας τις 
διαβάζω. 
 Οι µηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη διάλυσης του ΤΣΜΕ∆Ε, οι 
µηχανικοί απορρίπτουν... ,  η πρώτη παράγραφος δεν ισχύει,  πάµε στη 
δεύτερη, αυτό που έχετε στα χέρια σας.   

Οι µηχανικοί απορρίπτουν κάθε σκέψη για διάλυση του ΤΣΜΕ∆Ε, 
του οικονοµικά ισχυρότερου και υγιέστερου ταµείου της χώρας.  Ένα 
ταµείο το οποίο οφείλει τη δύναµη του αφ’ ενός στις υψηλές ε ισφορές και 
ταυτόχρονα στις χαµηλές συντάξεις των ασφαλισµένων του και αφ’ ετέρου 
στην αυτοδυναµία και το αυτοδιοικητικό του. 
 Με αυτές τις βασικές αρχές το Τ.Ε.Ε. απαντά σήµερα στην 
πρόκληση για ενοποίηση του ταµείου του τεχνικού κόσµου. 

Μέτωπα ενάντια στον εξευτελισµό των επιστηµόνων.   
Ο τεχνικός κόσµος ε ίναι αποφασισµένος να ορθώσει µέτωπο όσο η 

Κυβέρνηση δεν απορρίπτει τις δηλώσεις του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής προστασίας ως προς τον τρόπο και το περιεχόµενο τους για 
την αναµόρφωση του ασφαλιστικού.  Ταυτόχρονα υπογραµµίζει ότι,  δεν 
µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα και αν οι επιστήµονες βγουν 
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τελικά λεηλατηµένοι, ψυχικά εξαντληµένοι και ηθικά ταπεινωµένοι.   Είναι 
ντροπή, προκειµένου να λεηλατηθεί το ΤΣΜΕ∆Ε, να δηµιουργείται κλίµα 
ότι οι επιστήµονες αυτής της χώρας εργαζόµενοι όπως οι άλλοι 
αποτελούν συλλήβδην µια προνοµιακή κάστα, αντί του ορθού ότι 
αποτελούν εν υπνώσει ένας από τους κύριους πλουτοπαραγωγικούς 
πόρους. 
 Αντίθετος µε τις προεκλογικές δεσµεύσεις ο απόλυτος 
µετεκλογικός αιφνιδιασµός.  
Η Κυβέρνηση οφείλει να πείσει ότι έχουµε ένα κράτος δικαίου, 
προστασίας των πολιτών και δηµιουργίας κλίµατος ειρήνης µεταξύ των 
εργαζοµένων.  Να ανακαλέσει τον µετεκλογικό αιφνιδιασµό και να 
παραδεχτεί ότι καµία σχετική αναφορά δεν υπήρχε στο πρόγραµµα της 
Νέας ∆ηµοκρατίας το 2004.  Η πρόσφατη ψήφιση δύο διαδοχικών νόµων 
που αφορούν το ΤΣΜΕ∆Ε, νόµος 3518 στις 21.12.2006 και νόµος 3556 
στις 30.04.2007 παράλληλα µε την προεκλογική δήλωση ότι η Κυβέρνηση 
θα συνεχίσει το πρόγραµµα της, απέκλειαν κάθε σκέψη για µετεκλογική 
πρόταση διάλυσης του. 
 Προκειµένου να διαλυθούν οι όποιες εντυπώσεις που επιχειρήθηκαν 
να δηµιουργηθούν από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε ότι στο νόµο 3029/2002 
(Ρέππα), δεν υπάρχει η παραµικρή αναφορά για την ενοποίηση των 
συγκεκριµένων ταµείων.  Αντιθέτως όπου γίνεται νύξη για τη δυνατότητα 
ενοποίησης συγκεκριµένων άλλων ταµείων, ως προϋπόθεση αναφέρεται η 
συναίνεση και ο ειλικρινής διάλογος. 
 Ο Υπουργός κάνει χρήση γενικόλογης αναφοράς από το 
προεκλογικό πρόγραµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για την 
ενοποίηση ταµείων.  Εδώ έχει µία διαφορά µε το κείµενο.  Όµως το 
ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε τη θέση του και δεν συµφωνεί µε τα προτεινόµενα 
σχέδια της Κυβέρνησης, δεν µπορεί λοιπόν να χρησιµοποιεί ως άλλοθι το 
προεκλογικό πρόγραµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. 
 Επικοινωνιακή πρακτική µακράν της ουσίας.   
Το µείζον θέµα του ασφαλιστικού η Κυβέρνηση το αντιµετωπίζει µόνο ως 
επικοινωνιακό πρόβληµα, διακηρύσσει ότι προχωρά σε ουσιώδεις πράξεις 
χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει καµία ολοκληρωµένη πρόταση, 
χρονοδιαγράµµατα, αναλογιστικές εκτιµήσεις κ.λ.π. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας οµιλεί γ ια 155 ταµεία κατανεµηµένα σε 5 Υπουργεία, αλλά 
δεν δίνει τον κατάλογο τους.  Αντιθέτως στον κοινωνικό προϋπολογισµό 
2007 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
αναφέρονται µόνο 82 ταµεία.  Απ’ αυτό και µόνο µπορεί κανείς να 
συνάδει ότι δεν είναι η ενοποίηση ταµείων αυτό που ενδιαφέρει την 
Κυβέρνηση.  Ειδικά σε ότι αφορά την ενοποίηση των ταµείων των 
επιστηµόνων και των δηµοσιογράφων, ε ίναι φανερό ότι επιδιώκει να 
δηµιουργήσει ευρύτερα στην κοινωνία ψευδείς και ταυτόχρονα 
αποπροσανατολιστικές εντυπώσεις.  
 Η Κυβέρνηση επιχειρεί να διαµορφώσει ένα διχαστικό κλίµα στην 
κοινωνία, εµφανίζει αυτό δήθεν να συνοµιλεί µε τους εργασιακούς φορείς,  
ενώ εµφανίζε ι τους υπόλοιπους ως προνοµιούχους.  Χαρακτηρίζε ι κατ’ 
ευφηµισµό ευγενή τα υγιή ταµεία λες και αυτό αποτελεί αδίκηµα.  Οµιλεί 
για ταµεία πλουσίων που πρέπει να συνεισφέρουν υπέρ των πτωχών 
ταµείων παραγνωρίζοντας ότι στους επιστήµονες υπάρχει ανεργία, 
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υποαπασχόληση, χαµηλοί µισθοί, εργασιακή εκµετάλλευση και άλλα.  
Ξεχνά πως οι πλούσιοι ε ίθισται να κατατάσσονται µε βάση τα ε ισοδήµατα 
και τη φορολογική τους δήλωση, και πως ο πλούτος αναδιανέµεται µε 
βάση τον προϋπολογισµό και όχι µε βάση τα αποθεµατικά των ταµείων. 

Η λογική του αποφασίζουµε και διατάζουµε.  
Η Κυβέρνηση µέµφεται όλο αυτό τον καιρό όσους µε πολύ ισχυρά 

επιχειρήµατα δεν προσέρχονται στο “διάλογο” που διοργανώνει µε 
αστραπιαίες διαδικασίες στη Βουλή.  Την ίδια ώρα απέκλεισε απ’ αυτό το 
διάλογο όσους τους αφορά άµεσα, το Τ.Ε.Ε.,  τους ∆ικηγορικούς 
Συλλόγους, το ΠΥΣ, την ΕΣΥΕΑ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον 
Φαρµακευτικό Σύλλογο. 
 Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας προτίµησε 
µε µία µόνη συνάντηση µε καθένα απ’ αυτούς τους φορείς να ενηµερώσει 
για την απόφαση της Κυβέρνησης, κατά σύµπτωση, πριν από τη 17η  
Νοεµβρίου, δηλαδή την επέτειο απόρριψης της µεθόδου του 
αποφασίζουµε και διατάζουµε.  Συναντήσεις που δεν πρόσθεσαν τίποτα 
από µία ανακοίνωση που µπορούσε να είχε γίνε ι από την τηλεόραση.  
Συναντήσεις που δεν δόθηκε από τον Υπουργό καµία γραπτή 
συγκεκριµένη πρόταση, ενώ τα όσα προφορικά λέγονταν άλλαζαν από 
συνάντηση σε συνάντηση. 
 Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση αγνοεί πως οι επιστήµονες και οι 
δηµοσιογράφοι έχουν τα αντιπροσωπευτικά τους όργανα και πως µε αυτά 
θα έπρεπε να έχει συζητήσει συστηµατικά πριν αναγγείλει τους 
σχεδιασµούς της.  Προφανώς δεν την ενδιέφερε, απλώς ήθελε να 
προωθήσει ένα πολιτικό σχεδιασµό που αποβλέπει σε διάσπαση των 
εργαζοµένων. 
 Το Τ.Ε.Ε. θυµίζουµε έχει διαρκή και συστηµατική συνεργασία µε 
όλους τους φορείς των επιστηµόνων και άρα είναι αδύνατον να υποπέσει 
σε µια τέτοια παγίδα.  Το Τ.Ε.Ε. αποφάσισε να γίνουν συναντήσεις µε 
όλους τους αρχηγούς των κοµµάτων της Βουλής µε τους Προέδρους της 
ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ, τη διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και κοινές 
εκδηλώσεις µε τους δικηγόρους-συµβολαιογράφους, γ ιατρούς 
φαρµακοποιούς, δηµοσιογράφους.  Ήδη πολλές απ’ αυτές έχουν γίνει και 
κοινός παρανοµαστής όλων είναι η αντίθεση στα προτεινόµενα σχέδια της 
Κυβέρνησης για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού.   

Ως προς την ουσία των προβληµάτων που θα γεννά η Κυβερνητική 
αναγγελία διάλυση του ΤΣΜΕ∆Ε έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής, 
Κατάργηση της αυτοτέλειας των ταµείων, άµεση αξιοποίηση των 
πόρων των ταµείων για να καλυφτούν µαύρες τρύπες, είναι οι 
πραγµατικοί στόχοι.    

Η Κυβέρνηση δεν κρύβει τις όποιες µελέτες αποτελούν προϋπόθεση 
για να τεθεί σε διάλογο η συζήτηση για την τύχη των ταµείων, γ ιατί απλώς 
δεν τις έχει και δεν τις έχει γ ιατί δεν την ενδιαφέρουν. 
 Μέσα από τις παρεµβάσεις της, αυτές τις λ ίγες ηµέρες, έχει κάνει 
καθαρούς τους στόχους που κρύβονται πίσω από την επιχείρηση – 
“ενοποίηση”.  Κατάργηση της αυτονοµίας όσων ταµείων την έχουν, 
κατάργηση δηλαδή της ουσιαστικής εκπροσώπησης των ασφαλισµένων 
στη διοίκηση τους για να µην τα ελέγχουν.  Οι ασφαλισµένοι να µην 
παίρνουν “µυρωδιά” γ ια τ ις αποφάσεις που αφορούν τις συντάξεις,  τις 
εισφορές, τη διαχείριση των αποθεµατικών. 
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 Ας δώσει η Κυβέρνηση τη λίστα σκανδάλων, αδιαφάνειας και 
κακοδιαχείρισης των ταµείων, να αναγνωρίσουµε ποια απ’ αυτά είναι 
αυτοδιοικούµενα και ποια διοικούνται από δοτούς manager’s.   Μεταφορά 
από τα ταµεία των κοινωνικών πόρων που θεσµοθετήθηκαν σε 
αντικατάσταση µε χαριστική λογική εργοδοτικών εισφορών.  Έλεγχος των 
αποθεµατικών των ταµείων και διοχέτευση τους στη µαύρη τρύπα του 
ασφαλιστικού, στη µαύρη τρύπα του προϋπολογισµού.  ∆εν πληρώνει για 
περίπου µισό χρόνο έργα και µελέτες που χρηµατοδοτούνται 
αποκλειστικά από το Πρόγραµµα των ∆ηµοσίων Επενδύσεων στη 
χρηµατοδότηση των Σ∆ΙΤ. 

∆εν υπάρχει αξιοπιστία.   
Στη µεταπολεµική ιστορία του ασφαλιστικού διαγράφει µια πορεία 

που δεν χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία, φαινόµενο µάλιστα που 
εντείνεται.  Χαρακτηριστικά: 
⇒  Οι άτοκες δεσµεύσεις των αποθεµατικών των ταµείων για δεκαετίες 

όταν ο πληθωρισµός έτρεχε µε 35%.  
⇒  Τα δοµηµένα οµόλογα. 
⇒  Ο προσδιορισµός των συντάξεων των µηχανικών για 25 χρόνια σε 

επίπεδα φτώχειας, µε επιβεβαιωµένη από τη δικαιοσύνη παραβίαση 
των νοµίµων διατάξεων προσδιορισµού τους.  

⇒  Η θεσµοθέτηση κρατικής επιχορήγησης στο ΤΣΑΥ, όπου καταλύθηκε η 
αυτονοµία του µε τη διάταξη που µετά από 5 χρόνια έγινε ανενεργή. 

⇒  Οι χαριστικές διατάξεις υπέρ των ΠΑΕ.  
⇒  Οι χαριστικές διατάξεις υπέρ των τραπεζών και σε βάρος του ΙΚΑ. 
⇒  Το υπέρογκο κόστος των φαρµάκων και της νοσοκοµειακής 

περίθαλψης. 
⇒  Οι εκ των υστέρων καταγγελλόµενες εθελούσιες έξοδοι.  
⇒  Η παράλειψη άπρακτης της προθεσµίας για την αλλαγή των 

συµβουλίων των ασφαλιστικών ταµείων (Ν.3556/30.04.2007), που 
νοµοθετήθηκε την περίοδο των σκανδάλων µε τα οµόλογα.  

⇒  Η αθέτηση των δεσµεύσεων προς Ο.Α.Ε.Ε., και τώρα ωθείται στην 
εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων, µια ενοποίηση που έγινε µε 
συναινετικές διαδικασίες αποτυγχάνει λόγω της ασυνέπειας στην 
εκπλήρωση των δεσµεύσεων που είχε αναλάβει το κράτος. 

 
Ποιος µπορεί να πειστεί ότι οι ασφαλισµένοι του ενοποιηµένου 

ταµείου δεν θα παίρνουν µικρότερες συντάξεις ή δεν θα πληρώνουν 
µεγαλύτερες ε ισφορές µε τα ίδια χρόνια εργασίας σε ένα βιώσιµο ταµείο 
όταν θα µειωθούν δραµατικά οι πόροι του και δεν θα αντικατασταθούν 
από κρατική επιδότηση;  Σύµφωνα µε µια από τ ις ελάχιστες σαφείς 
δηλώσεις του Υπουργού τη Βουλή; Ίσως αυτός που θα πεισθεί ότι στο 
ίδιο ταµείο κάποιοι θα παίρνουν συντάξεις και κάποιοι όχι, γιατί τα 
αποθεµατικά των καταργηθέντων ταµείων θα διατηρούνται σε 
ξεχωριστούς λογαριασµούς. 

Πρότυπο λύσεων για το ασφαλιστικό το ΤΣΜΕ∆Ε.   
Το Τ.Ε.Ε. έχει ταχθεί υπέρ του δηµοσίου κοινωνικού 

αναδιανεµητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.  Μάλιστα στο 
ερώτηµα της Κυβέρνησης αν υπάρχουν λύσεις για το ασφαλιστικό η 
απάντηση είναι το ΤΣΜΕ∆Ε, αρκεί βέβαια να αφεθεί µε τους δικούς του 
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πόρους να αντιµετωπίσει τα µεγάλα οργανωτικά προβλήµατα που έχει, τη 
λύση των οποίων έχει δροµολογήσει γ ια την επόµενη τριετία.   

Το ΤΣΜΕ∆Ε είναι εξωτερικά ανταποδοτικό ταµείο.  Σε σύνολο 
εσόδων 643.225.000€ η κρατική επιχορήγηση είναι 1.200.000€ και οι 
κοινωνικοί πόροι 2.800.000€, αθροιστικά κρατική επιχορήγηση και 
κοινωνικοί πόροι αποτελούν µόνο το 0,1% των εσόδων.  Το κράτος 
αντίθετα ε ίναι ο µεγαλύτερος οφειλέτης ε ισφορών του ταµείου µε χρέη 
290.000.000€, ο µεγαλύτερος διαφεύγων.  Του οφείλει δηλαδή όσα µε τα 
σηµερινά δεδοµένα θα του επιχορηγήσει τα επόµενα 246 χρόνια. 

Εδώ να κάνω µια παρένθεση, απέδειξε ο συνάδελφος Σινάνης ότι 
είναι ποσοστό πάλι του 0,1%, πλησιάζει περίπου το 0,06%. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το ΤΣΜΕ∆Ε είναι εσωτερικά 
αναδιανεµητικό ταµείο, οι ασφαλισµένοι του ανήκουν στις κατηγορίες που 
πληρώνουν τις υψηλότερες ε ισφορές, ενώ η κύρια σύνταξη των 
ασφαλισµένων του ΤΣΜΕ∆Ε είναι από τις χαµηλότερες όλων των ταµείων.  
Σχετικός πίνακας επισυνάπτεται από δηµοσίευµα της απογευµατινής της 
23.11.2007. 
 Όποιος τον θέλει τον έχω εδώ, δεν τον έχοµε βγάλει σε 
φωτοαντίγραφο.  Από την ίδρυση του υπάρχει η διάσταση της ε ισφοράς 
ανάλογα µε το αντικείµενο απασχόλησης, σήµερα δε πρέπει να έχει το 
δικαιότερο, αν όχι απόλυτα δίκαιο, σύστηµα κατανοµής επί του συνόλου 
των ασφαλισµένων του. 

Το ΤΣΜΕ∆Ε έχει δοµηθεί στη λογική της µακροβιότητας του, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κρατική χρηµατοδότηση, ε ίναι το πιο υγιές 
ταµείο µε βάση όλους τους οικονοµικούς και ασφαλιστικούς δείκτες.  Το 
αποθεµατικό του ανέρχεται σε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, το πλεόνασµα για 
τη χρήση του 2008 προϋπολογίζεται σε 235.499.700€. 

Από το αποθεµατικό οφείλεται στους ασφαλισµένους του ταµείου 
από τον πρώτο έως τον τελευταίο, σ’ αυτούς ανήκει,  δεν ανήκει στην 
Κυβέρνηση η προσπάθεια να ληστευτεί από κάθε ασφαλισµένο το ποσό 
των 29.000€ από το αποθεµατικό που του αντιστοιχεί ότι η ασφάλιση στις 
συντάξιµες προσδοκίες του θα αντιµετωπιστεί µε τον τρόπο που η 
δηµοκρατία και η κοινωνία αντιµετωπίζει κάθε κλοπή, µε προσφυγή στα 
ελληνικά και διεθνή δικαστήρια. 

Εδώ έγινε µια πρόταση από τον Γιάννη Παπαδόπουλο να κατατεθεί 
όχι µήνυση, δικαστικό εξώδικο, και ο συνάδελφος Σινάνης πρότεινε να 
κατατεθεί µήνυση κατά του Υπουργού Μαγγίνα, ανεξάρτητα αν θα έχει 
αποτέλεσµα, να γίνει η µήνυση. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε δικαστήριο της Ελλάδος ναι…….   
Στο άτοµο. Τον οποίο ε ίχαν καλέσει το Σάββατο το απόγευµα στις 5:30 η 
ώρα και δεν φάνηκε.  Αυτά που λέει µέσα δηλαδή ότι δεν παρουσιάζεται,  
δεν πάει πουθενά, είναι αληθή, δεν συζητάει µε κανένα. 
 Λοιπόν το ΤΣΜΕ∆Ε δηµιουργεί καλύτερες συνθήκες άσκησης του 
επαγγέλµατος του µηχανικού, από αυτή τη δράση του προσπορίζει 
σηµαντικά έσοδα.  Το κυριότερο όµως είναι πως µε τις 70.000 εγγυητικές 
επιστολές που εκδίδει κάθε χρόνο και τις προκαταβολές αµοιβών που 
χορηγεί σε έργα και µελέτες που το δηµόσιο, ενώ έχει αναγνωρίσει το 
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χρέος του δεν καταβάλλει εγκαίρως, έχει δηµιουργήσει πρόσφορες 
συνθήκες εισόδου στο επάγγελµα νέων και δυνατότητες στη συµµετοχή 
σε έργα και µελέτες χιλιάδων µηχανικών, µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων. Η κατάργηση αυτής της δραστηριότητας, η συνέπεια της 
πιθανής διάλυσης του ΤΣΜΕ∆Ε θα σηµάνει δραµατική επιδείνωση του 
εργασιακού τοπίου για τους µηχανικούς.   

Το ΤΣΜΕ∆Ε αυτοδιοικείται,  σε αυτό οφείλεται η “υγιής” ε ικόνα του.  
Οι ασφαλισµένοι του έχουν δείξε ι ότι ε ίναι διατεθειµένοι και κάνουν θυσίες 
προκειµένου να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο αλλά ασφαλές επίπεδο 
παροχών για όλα τα µέλη του, µακριά από οσµή σκανδάλων που 
δηµιουργεί αποξένωση των ταµείων από τους ασφαλισµένους του.  Οι 
τελευταίοι έχουν επιδείξε ι πολύ µεγάλη υπευθυνότητα, οι θυσίες τους 
είναι προϊόν διαρκών, µεγάλων και εντόνων συζητήσεων, προϊόν 
συναινέσεων. 
 Άκυρη και προσχηµατική στο σύνολο της η επιχειρηµατολογία 
για την κατάργηση του ΤΣΜΕ∆Ε.   
Προσχηµατικά ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
επικαλέστηκε για την ενοποίηση των ταµείων τους παρακάτω λόγους.  
Οικονοµίες κλίµακας .  Το ΤΣΜΕ∆Ε των 98.000 ασφαλισµένων έχει 
κόστος 160€ ανά ασφαλισµένο του, όταν το ΙΚΑ µε 2 εκατοµµύρια 
ασφαλισµένους έχει κόστος 195€. 
Καλύτερη µηχανογράφηση .   Το ΤΣΜΕ∆Ε σε δύο µε τρία χρόνια θα έχει 
πλήρες µηχανογραφικό σύστηµα.   
Καθιέρωση ενός δίκαιου συστήµατος .   Ο τρόπος που αντιµετωπίζει η 
Κυβέρνηση το ΤΣΜΕ∆Ε περνάει ένα µήνυµα προς κάθε ασφαλισµένο και 
κάθε πολίτη “ότι η Ελλάδα δεν είναι ώριµη για να ξεπεράσει τη 
λογική του άρπαξε ό,τι  µπορείς”, γιατί η Κυβέρνηση της φαίνεται να 
ηγείται αυτής της λογικής.  
Κτύπηµα στη σπατάλη, την αδιαφάνεια, τη διαφθορά.   Η µόνη λύση 
είναι ένα ταµείο που αυτοδιοικείται και συνεπικουρείται στις αποφάσεις 
του από ένα επιτελείο ε ιδικών. Ένα ταµείο που ελέγχεται από τους 
ασφαλισµένους του, ένα ταµείο σαν το ΤΣΜΕ∆Ε.   
Κριτήρια επαγγελµατικά, αναλογιστικά, οικονοµικά, θεσµικά για την 
ενοποίηση .   Το ΤΣΜΕ∆Ε, η λειτουργία του, τα χαρακτηριστικά του, τα 
µέλη του τα οποία ασφαλίζε ι λόγω ιδιότητας και όχι εργασίας, έχει πολλά 
περισσότερα στοιχεία διαφορετικότητας απ’ όσα κοινά µπορεί να 
εντοπιστούν µε τα άλλα ταµεία. 
Τι συµβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση .   Η Ε.Ε. δεν επιβάλει την 
ενοποίηση των ταµείων, απαιτε ί βιώσιµα ταµεία, όµως η Κυβέρνηση 
επιδιώκει να καταργήσει το πλέον βιώσιµο εκ των ταµείων. 
Ας µην καταχωρηθεί µια µαύρη σελίδα στην ιστορία των ελλήνων 
επιστηµόνων. Ακόµα και αν οι µηχανικοί αποφάσισαν να δωρίσουν 
στους ασφαλισµένους της χώρας το σύνολο των αποθεµατικών τους, αυτά 
θα διέσωζαν το ασφαλιστικό σύστηµα µόνο για λίγες ηµέρες.  Η 
προσφορά τους έγκειται στο ότι απέδειξαν ότι µπορεί να δοµηθεί και να 
λειτουργήσει ένα ταµείο χωρίς τ ις λογικές που επιβάλουν οι Ιδιωτικές 
Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι τράπεζες. 
 Αν καταργηθεί το ΤΣΜΕ∆Ε το πλήγµα που θα δεχτούν οι µηχανικοί 
είναι απ’ αυτά που σηµαδεύουν ένα κλάδο.  Είναι αποφασισµένοι να 
αγωνιστούν µαζί µε τους άλλους επιστήµονες, το σύνολο των 
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εργαζοµένων, να το αποτρέψουν.  Θα διεκδικήσουν την ανατροπή 
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης σε όσο χρονικό ορίζοντα αυτό θα 
µοιάζει ρεαλιστικό.  Και αν απ’ αυτό αποτύχει,  για πολλές γενεές θα 
ακούγεται ο απόηχος από το πλήγµα που επέφερε η Κυβέρνηση στους 
επιστήµονες της χώρας και στην ανάπτυξη της. 
Ειδικά για το ΤΣΜΕ∆Ε. 
⇒  Καµία συζήτηση για ενοποίηση του ΤΣΜΕ∆Ε µε άλλα ταµεία. 
⇒  Απόδοση των οφειλών του κράτους προς το ΤΣΜΕ∆Ε που ήδη έχει 

ξεπεράσει τα 300.000.000€, καθώς και της εργοδοσίας. 
⇒  Θεσµικό πλαίσιο και οργάνωση των υποδοµών του ταµείου µε όρους 

και προϋποθέσεις διαφάνειας, που να διασφαλίζουν την αξιοποίηση 
των µεγάλων αποθεµατικών του ταµείου σε όφελος των ασφαλισµένων 
του. 

⇒  Οµοιογενή ασφαλιστική αντιµετώπιση των παλαιών και νέων 
ασφαλισµένων τόσο στο επίπεδο των εισφορών όσο και στο επίπεδο 
των παροχών.   

⇒  Καµία απώλεια πόρων για το ΤΣΜΕ∆Ε από Σ∆ΙΤ και συµβάσεις 
παραχώρησης που οφείλουν να καταβάλουν ε ισφορές. 

Ειδικότερα σε σχέση µε τις αρνητικές συνέπειες του νόµου 3518 του 
2006 διεκδικούµε: 
⇒  Εφαρµογή της τριµερούς χρηµατοδότησης εκτός της κυρίας σύνταξης 

και στην Ειδική Προσαύξηση. 
⇒  Τροποποίηση του νόµου σε ότι αφορά την κυρία σύνταξη η οποία 

πρέπει να έχει συγκεκριµένη βάση υπολογισµού και ταυτόχρονα να 
αυξηθεί σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση προσαρµοσµένη σήµερα 
στα 1.248€ και εφόσον δεν πλήττεται η βιωσιµότητα του ταµείου. 

⇒  Υλοποίηση της δέσµευσης για µείωση των ασφαλιστικών ε ισφορών σε 
κατηγορίες εργαζοµένων.Εξασφάλιση της µη ενεργοποίησης διατάξεων 
για περαιτέρω αύξηση των ε ισφορών.   

⇒  Απόσυρση ρυθµίσεων από το ΤΣΜΕ∆Ε που αφορούν ε ισφορές στο 
σύνολο των αποδοχών (και όχι στο βασικό µισθό), τη 14µηνη βάση 
υπολογισµού κ.λ.π.,  Εισφορές να καταβάλλονται µόνο στις αποδοχές 
που καθορίζουν τη σύνταξη. 

⇒  Τροποποίηση του νόµου για την ίση µεταχείριση µισθωτών και 
ελευθέρων επαγγελµατιών σχετικά µε την επικουρική ασφάλιση. 

⇒  Έκπτωση 30% στις ε ισφορές για την Ειδική Προσαύξηση, την πρώτη 
πενταετία για τους ασφαλισµένους µετά την 01.01.1993. 

⇒  Άµεση σύνταξη του Κανονισµού Κλάδου Ειδικών Παροχών και 
εποµένως άµεση ενεργοποίηση του, δίνοντας προτεραιότητα στην 
ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων ασφαλισµένων. 

⇒  Τέλος διεκδικούµε ανασύνταξη του κανονισµού του κλάδου υγείας, 
πλήρη κάλυψη των ιατροφαρµακευτικών και νοσηλευτικών αναγκών 
των ασφαλισµένων και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση τους.   

⇒  Συνολική αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΤΣΜΕ∆Ε σε πανελλαδικό 
επίπεδο. 

Αυτή ήτανε η ε ισήγηση της ∆ιοικούσας, η οποία αν δεν κάνω λάθος 
υπερψηφίστηκε, έτσι Βάννα;  Μόνο ένας την καταψήφισε, όχι;  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, ο ένας ήταν στην άλλη.  Τρεις 
µικρές. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αυτό που διάβασα τώρα;  Σας ε ίπα 
στην αρχή. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τέλος πάντων έχει ελάχιστες διαφορές, 
δηλαδή έχει τις προσθήκες που ξεκαθαρίστηκαν το τριήµερο, εκεί γράφει 
ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ε ίχε θέση, µετά υπήρξε µια συνάντηση και ξεκαθάρισε 
τη θέση του το ΠΑΣΟΚ. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να στο δώσω, τώρα ναι.  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι να ενοποιήσουµε τις 
ερωτήσεις µε τις τοποθετήσεις πάλι.   Λοιπόν ενοποιούνται ερωτήσεις και 
τοποθετήσεις.   Ο συνάδελφος Μπριλάκις έχει το λόγο, ανοίγει κατάλογος 
οµιλητών.   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πάνω σ’ αυτό; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάνω σ’ αυτό, ναι.  (αλλαγή κασέτας)  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .µα γι’  αυτό τις ενοποίησα. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ προσωπικά θα προτιµούσα βέβαια να λέει πολύ 
λιγότερα, τέλος πάντων. 
 Εκείνο που  επεσήµανα εδώ στο τέλος ε ίναι τι ζητάµε, τι 
διεκδικούµε, και ξέχασε κάτι χοντροειδές και µε ενοχλεί.   Είναι δυνατόν ας 
πούµε µια τέτοια δουλειά, Κεντρικό Επιµελητήριο να ξεχνάει αυτό το 
πράγµα;  Λέει,  άµεση σύνταξη του κλάδου του κανονισµού κλάδου ε ιδικών 
παροχών, αυτό παιδιά είναι το ένα άρθρο του νόµου, υπάρχει άλλο ένα 
άρθρο του νόµου που λέει για το εφάπαξ, και θέλει και αυτό σύνταξη 
κανονισµού για να λειτουργήσει.  Αυτό δεν το διεκδικούµε;  Αυτό πρέπει 
να στείλουµε κανένα γράµµα και να τους πούµε βρε παιδιά τι κάνετε;  
Παράλειψη, σοβαρή παράλειψη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Σταµατάκης. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Επειδή θα ε ίµαι πολλά χρόνια ασφαλισµένος θα πάρω 
µερικά µηδενικά από πίσω.  Λοιπόν συνάδελφοι στα χρόνια που 
παρακολουθώ τα κείµενα της ∆.Ε. ανεξαρτήτου θέµατος, πρώτη φορά 
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διαβάζω κείµενο της ∆ιοικούσας να έχει τέτοια γλώσσα, που εµένα 
προσωπικά µε εκπλήσσει και µε εκπλήσσει θετικά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν είναι της ∆ιοικούσας της δικής σας, 
είναι των Αθηνών έτσι;  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Για την Κεντρική ∆ιοικούσα λέω και εγώ.  Μέχρι σήµερα 
βγαίνανε κείµενα από ‘κε ι µέσα σούπες, να µη θίξουµε κανένα, να µην 
τραυµατίσουµε χώρο πολιτ ικό ή οτιδήποτε.  Έχω την εντύπωση, 
µικροδιαφωνίες σίγουρα θα µπορούσε κανένας να διατυπώσει,  αλλά στο 
σύνολο του και έτσι όπως είναι διατυπωµένο εµάς µας βρίσκει απόλυτα 
σύµφωνους. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οι εργολάβοι έχουν το δικό τους 
εφάπαξ, έχουµε το ταµείο Προνοίας εµείς.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ορφανός. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Βέβαια επειδή κάνουµε και ερωτήσεις, εγώ έχω την ερώτηση 
πως θα γίνει όλη η συζήτηση του ασφαλιστικού;  ∆ηλαδή έχουµε εδώ 
τώρα µία εισήγηση της ∆ιοικούσας του Τ.Ε.Ε.,  έχουµε µετά µία άλλη 
εισήγηση και µία τρίτη ε ισήγηση, δεν θα γίνει µία ενιαία συζήτηση; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,   το ξεκαθάρισα. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Θα χαθεί και η ουσία. 

Εν πάση περιπτώσει,  επί του θέµατος τώρα ετούτης της ε ισήγησης 
έχω τη γνώµη ότι, εάν θέλουµε να βλέπουµε λίγο συνολικά τα πράγµατα 
και όχι απλά σου φέρνει ο «Χ» ας τον λένε και ∆ιοικούσα µία πρόταση και 
κάθεσαι εσύ σαν τον µαθητή του δηµοτικού, του νηπιαγωγείου ολότελα, ή 
ο Σταµατάκης τώρα και λες τι  µας ε ίπε;  Μας ε ίπε αυτό, καλό ε ίναι;   Καλό 
είναι,  µας ε ίπε το άλλο κακό ε ίναι;  Κακό ε ίναι.  
 Αντί να καθόµαστε να συζητάµε έτσι ας δούµε συνολικά το 
πρόβληµα και να τοποθετηθούµε και στο κάθε κείµενο συνολικά.  ∆ηλαδή 
έχω τη γνώµη ότι ο πρώτος που πρέπει να καταγγελθεί σε σχέση µε τη 
δεινή θέση που έχει περιέλθει το ΤΣΜΕ∆Ε και οι µηχανικοί στο 
ασφαλιστικό ζήτηµα είναι η ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε.,  ο πρώτος που πρέπει 
να καταγγελθεί συνολικά.  Ποιος υιοθέτησε όλες τις επιλογές του 
ΤΣΜΕ∆Ε, την αγορά της τράπεζας Αττικής;  Ποιος έχει οδηγήσει τον 
κλάδο σε οµόφωνες αποφάσεις πέρυσι στην «Α» σε σχέση µε τις 
συζητήσεις του νόµου;  Ποιος έχει µπει στη λογική ότι τον νόµο αυτό τον 
συζητάµε και βελτιώνουµε τα επιµέρους θετικά και τα δεν ξέρω τι;   Ποιος 
δεν ε ίπε κουβέντα σε σχέση µε τη ληστεία η οποία έγινε µε τους 
τελευταίους νόµους του 2006;  ∆εν ε ίναι η ∆ιοικούσα του ΤΣΜΕ∆Ε;  Και 
αν θέλετε και προσωπικά.. . , του Τ.Ε.Ε.,  και προσωπικά ο Αλαβάνος ο 
Πρόεδρος, ή αν θέλετε και όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων που 
κάθονται και βγάζουν οµόφωνες τέτοιες αποφάσεις; 
 Θεωρώ ότι αυτό το κείµενο ε ίναι ένα κείµενο αντιπερισπασµού.  
∆ηλαδή τη στιγµή που οι συνάδελφοι θα έπρεπε να καταλάβουνε ότι η 
θέση στην οποία έχουνε περιέλθει ε ίναι αποτέλεσµα της πολιτ ικής που 
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ασκεί η ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε. κατά πρώτο λόγο, σιγοντάροντας τις 
αντιασφαλιστικές επιλογές της Κυβέρνησης της σηµερινής, αλλά και της 
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γιατί λέει έκανε µια αναφορά στο ΠΑΣΟΚ και 
έδωσε διευκρινίσεις το ΠΑΣΟΚ.  ∆ηλαδή το ΠΑΣΟΚ είπε τι ας πούµε;  Ότι 
ξέρεις,  ε ίχε στο πρόγραµµα του την ενοποίηση των ταµείων αλλά τώρα το 
έβγαλε από το πρόγραµµα του, κάποιον κοροϊδεύει και το ΠΑΣΟΚ. 
 Λοιπόν, αντί λοιπόν να καταγγελθεί όλος αυτός ο αντιπερισπασµός, 
γιατί περί τούτου πρόκειται µε αυτό το κείµενο, να συσπειρωθεί τώρα ο 
κόσµος των µηχανικών γύρω από τη ∆ιοικούσα του, η οποία τόσους 
αγώνες έχει δώσει τόσα χρόνια για την αναβάθµιση της σύνταξης και της 
ασφάλισης του.  Αυτός ε ίναι ο στόχος, να συσπειρωθούν όλοι οι 
µηχανικοί, το καταδεχόµαστε;   

Εγώ συνάδελφοι θέλω να πω ακόµα το εξής, γ ια να τελειώσω, γιατί 
το απορρίπτω µετά βδελυγµίας δηλαδή, και όταν θέλει κανείς να κάνει 
αντιπερισπασµό είναι προφανές, γ ια να µη µας πιάνει και αγαθούς όλους, 
είναι προφανές ότι θα χρησιµοποιήσει τις επαναστατικότερες των 
εκφράσεων και θα χρησιµοποιήσει,  το έχω ξαναπεί σε µια διατύπωση που 
άρεσε και στον Πρόεδρο, θα χρησιµοποιήσει τις πιο στρογγυλές 
αναλύσεις,  τις πιο ολοκληρωµένες αναλύσεις προκειµένου να βγάλει τον 
εαυτό του από τη θέση του καταγγελλόµενου. 

Σε τέτοια θέση βρίσκεται η ∆ιοικούσα σήµερα, να βγάλει τον εαυτό 
της από τη θέση του καταγγελλόµενου και να εµφανιστεί δήθεν 
επικεφαλής του αγώνα των µηχανικών, σε µια κρίσιµη φάση για το 
ασφαλιστικό που έχει σιγοντάρει όλες τις επιλογές της Κυβέρνησης, όλες 
τις αντιασφαλιστικές επιλογές που έρχονται µπροστά µας.  Το απορρίπτω 
και τελειώνω………..  Το απορρίπτω λέω αυτό, το απορρίπτω. ……….. ∆εν 
είµαι βλάκας, µε συγχωρείτε,  θεωρώ ότι προσπαθώ, προσπαθώ µε 
δυσκολίες στις µέρες, γιατί στις µέρες µας το να προσπαθεί κανείς να µην 
είναι βλάκας ε ίναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, µε µεγάλη προσπάθεια 
δηλαδή προσπαθώ να το κάνω, να µην είµαι βλάκας.  Σας καλώ και εσείς 
να πείτε ότι δεν ε ίσαστε βλάκες. 
 Όµως θέλω να καταλήξω µε ετούτο εδώ, θεωρώ ότι ευθύνες γι’  αυτή 
την κατάσταση δεν έχει µόνο η ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε.,  ευθύνες έχουµε 
όλοι µας, και ευθύνες έχουνε και αυτοί που ε ίναι στην αίθουσα εδώ πέρα, 
έχετε όλοι σας λίγο – πολύ.  ∆ηλαδή και εσείς συνάδελφοι,  όλων των 
παρατάξεων και αν ε ίναι κάπου να καταδικάζω και τη δική µου παράταξη 
είναι επειδή δεν είµαστε ακόµα πιο αρνητικοί σε ορισµένες επιλογές που 
έχουν οδηγήσει εδώ πέρα.  Όλοι έχετε βάλει το χεράκι σας σε αυτή την 
κατάσταση που έχουµε περιέλθει,  όλοι σας έχετε ευθύνες, όλοι σας έχετε 
σιγοντάρει διαλόγους, και νόµους και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας 
∆ηµοκρατίας, της ∆ιοικούσας του ΤΣΜΕ∆Ε, της ∆ιοικούσας του Τ.Ε.Ε. σε 
σχέση µ’ αυτή την κατάσταση. 
 Καθόµαστε και συζητάµε για τα δευτερεύοντα και χάνουµε τα 
πρωτεύοντα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, σταµατήστε συνάδελφοι. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Όλο λοιπόν το ζήτηµα είναι η ενοποίηση των ταµείων, να 
πανηγυρίζουµε ότι έχουµε ένα εύρωστο ταµείο για ποιους;  Και δεν 
θέλουµε να το χάσουµε.  ∆ηλαδή δεν ε ίναι αντιπερισπασµός αυτό το 
πράγµα; 
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 Όλο το πρόβληµα λοιπόν για το ασφαλιστικό, η συζήτηση που 
γίνεται τόσα χρόνια, είναι αυτό.  Έχουµε ένα εύρωστο ταµείο να µην το 
χάσουµε.  Μα είναι ξύπνια η ∆ιοικούσα και είναι και ξύπνιος ο Αλαβάνος. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Στο κείµενο διαφωνείς;   Επειδή έχουµε, επειδή.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  ∆εν καταδέχοµαι να το συζητήσω, το κείµενο της ∆ιοικούσας 
– που έχει σοβαρότατη ευθύνη για την όλη κατάσταση – δεν καταδέχοµαι 
να το συζητήσω. 
 Εκείνο που θέλω να πω αλλά θα έχουµε την ώρα έτσι όπως θα πάει 
σαλαµοποιηµένη η συζήτηση και µε τις άλλες δύο ε ισηγήσεις,  εκείνο που 
θα συζητήσουµε ε ίναι να δούµε µπορούµε επιτέλους να αντιδράσουµε 
αγωνιστικά;  Και στο νόµο 3185, και στις συζητήσεις που γίνονται γ ια τον 
εξωραϊσµό του νόµου, δηλαδή σου φέρνει ένα νόµο που σου κόβει 
δικαιώµατα και εσύ λες να κάνουµε διάλογο.  Είναι δυνατόν;  Μα είµαστε 
µε τα καλά µας; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν ε ίναι σαλαµοποιηµένη η ιστορία, η 
προσπάθεια ενοποίησης είναι ένα από τα τρία τελείως διαφορετικά 
θέµατα του ασφαλιστικού.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Τρουλλινός. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   ∆υστυχώς ενώ έχω τρία ανήλικα παιδιά και τριάντα 
χρόνια και θα έπρεπε να βγω στη σύνταξη για να τα υποστηρίξω, το 
ΤΣΜΕ∆Ε επειδή έχει φτωχό ταµείο δεν µου το επιτρέπει. 
 Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Ορφανός, ότι για να καταλάβουµε τι 
µας γίνεται πρέπει να καταλάβουµε το γενικότερο πλαίσιο, θα το ρίξουµε 
βρε παιδιά, κάποια στιγµή πρέπει να το συζητήσουµε. 

Αυτή τη στιγµή υπάρχει µια παγκόσµια επίθεση στο ασφαλιστικό, 
δεν ε ίναι µόνο ελληνική, δηλαδή το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το 
τραπεζικό σύστηµα.. .,  τα χρηµατιστηριακά κεφάλαια έχουν αποφασίσει το 
σύστηµα των τριών πυλώνων, σε τι συνίσταται το σύστηµα των τριών 
πυλώνων;  Θα µου επιτρέψετε………..Των τριών πυλώνων.  Είναι η κύρια 
σύνταξη που λέµε η ελάχιστη να πούµε, για τους πένοντες, τους 
φτωχούς, τους κακοµοίρηδες σαν και εµάς που έτσι πάνε να µας 
καταντήσουνε, στο οποίο θα έχει ιεραρχήσει συµµετοχή το κράτος, θα 
είναι δηλαδή τριµερής χρηµατοδότηση, ασφαλισµένος, κράτος, εργοδότης. 
 Θα είναι τελικά η επικουρική ασφάλιση, η επικουρική ασφάλιση κατά 
κλάδους που το κάθε ταµείο θα βάζει λεφτά, και προσέξτε να δείτε ο 
ιδιοφυής νόµος Ρέππα πρόβλεψε ότι το 70% των επικουρικών ταµείων, 
δηλαδή αυτών των λεφτών που εµείς οι εργαζόµενοι θα τα έχουµε, θα 
παίζεται στο χρηµατιστήριο, τζόγος στο χρηµατιστήριο το 70%.  Είναι 
τελικά και η ιδιωτική ασφάλιση, αυτοί ε ίναι οι τρεις πυλώνες. 
 ∆ηλαδή, δεν σας αρκεί κύριοι αυτή η ασφάλιση;  Ωραία, πηγαίνετε 
στον τρίτο πυλώνα στην ιδιωτική ασφάλιση.  Αυτό ε ίναι το παγκόσµιο 
σύστηµα σήµερα του νεοφιλελευθερισµού.  Οι δύο νόµοι που έγιναν οι 
προγενέστεροι και ο νόµος που πάει να γίνει ο νόµος Μαγγίνα, δηλαδή ο 
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νόµος του Σιούφα και ο νόµος του Ρέππα κινούνται ακριβώς στο ίδιο 
πνεύµα.  ∆ηλαδή το πώς θα γίνει αυτό το σύστηµα των τριών πυλώνων.  
Αυτά για τα γενικά. 
 Να κάνω κάποιες επισηµάνσεις και κάποιες µικρές παρατηρήσεις,  
δεν έχω καταλάβει ακόµα γιατί εµείς οι επιστήµονες, η Αρία φυλή των 
Ανωγειανών, πάµε τελικά σε εκδήλωση στις 19 του µήνα, δεν το έχω 
καταλάβει αυτό το πράγµα βρε παιδί µου και δεν πάµε µαζί µε τους 
υπόλοιπους εργαζόµενους στις 12 του µήνα, πάµε και στις 12…….Το 
ξέρω, αλλά θέλουµε πάλι να διαφοροποιηθούµε και πολύ επιστηµονικοί 
κλάδοι πάνε µόνο στις 19 π.χ. ο δικηγορικός, π.χ. ο οδοντιατρικός, απ’ 
ότι ε ίµαι σε θέση να γνωρίζω.  Γιατί αυτό το πράγµα;  ∆ηλαδή εµείς 
ξέρουµε ότι εδώ πέρα όλη η αντίδραση του νεοελευθερισµού, ας το 
ορίσουµε έτσι γενικά για να τα βρούµε και λίγο, θέλει τελικά όλους τους 
εργαζόµενους να τους πιέσει.   Εµείς κάνουµε ενέργειες τέτοιες ούτως 
ώστε να διασπάσουµε ένα µέτωπο που κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα 
έπρεπε να ήτανε σοβαρά αρραγές, δηλαδή να είµαστε ας πούµε ατσάλι 
µαζί τους διότι ξέρουµε που την πάνε τη δουλειά και την πάνε στους 
πυλώνες. 
 Λοιπόν τι θέλουν αυτοί;  Αυτοί θέλουνε τελικά.. .,  τα θέλουν όλα, 
θέλουν να πάρουν όλα τα αποθεµατικά των ταµείων, να µην αφήσουνε 
τίποτα, θέλουνε να έχουνε όσο το δυνατόν λιγότερη χρηµατοδότηση.  
Εµείς όµως τώρα στο ΤΣΜΕ∆Ε έχουµε και ένα άλλο πρόβληµα, εµείς στο 
ΤΣΜΕ∆Ε τι πρόβληµα έχουµε;  Εδώ πέρα υπάρχει ένας συνάδελφος, που 
µάλλον να πούµε τελικά ε ίναι και αµφιβόλου δεν ξέρω και ‘γω τ ι,  αλλά 
έκανε.. .,  όχι την εξυπνάδα, έκανε την παλικαριά και κατάθεσε να πούµε 
τελικά και θα καταθέσει λέει µηνυτήρια αναφορά.  Και λέει εδώ στα ίσα.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποιος ε ίναι αυτός; 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Είναι Πασηπουλαρίδου και Κουλούρης, ναι,  οι οποίοι λένε 
πρέπει να στηθεί ένας χορός πολλών εκατοµµυρίων γύρω από το Τ.Ε.Ε. 
και το ΤΣΜΕ∆Ε, τα παίρνουν χοντρά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Πως τη λένε;  ∆εν ξέρω και εγώ, εντάξει,  εντάξει,  τα 
παίρνουνε λέει χοντρά εκεί πέρα οι συνάδελφοι,  δηλαδή ποιοι 
συνάδελφοι;   Μία είναι τελικά ο Κατσίκης, κρίµα στο όνοµα, γιατί ο 
Κατσίκης ήτανε πολύ σοβαρός µηχανικός, πολύ σοβαρός συνάδελφος, µία 
είναι ο Κατσίκης τελικά µε την ΠΑΣΚ, µία ε ίναι ο Κατσίκης µε τη ∆ΑΚΕ.  
Και έχουµε στήσει τον εξής απλό χορό, ότι αυτοί εδώ τελικά µοιράζονται 
φαίνεται κάποια χρήµατα του Τεχνικού Επιµελητηρίου, της Τράπεζας 
Αττικής και του ΤΣΜΕ∆Ε γενικότερα και µας ε ίχανε ξεχάσει εντελώς, δεν 
θέλανε καν ούτε να µας στείλουνε να πούµε τους ισολογισµούς τους, 
δηλαδή µε ένα τρόπο εξευτελιστικό. 
 Εγώ όταν τελικά απευθυνόσασταν εσείς σαν ∆ιοικούσα και δεν 
θέλανε να σας δώσουνε, εγώ η µόνη πρόταση που µου ερχότανε στο 
µυαλό, να δώσουνε λέει τους ισολογισµούς, σαν πως είναι περιουσία 
δικιά τους, το µόνο που µου ερχότανε ήταν ότι έπρεπε να βγούµε πάνω, 
να τους κάτσουµε ένα µπάτσο να τους φύγουνε τα µισά δόντια.  Τίποτα.. .,  
σιγά να πούµε τους αλήτες, γιατί περί αυτού πρόκειται,  που θα 
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χρησιµοποιούν αυτή τη µεθοδολογία να αποκρύπτουνε στοιχεία για 
ιδιοτελείς σκοπούς και στόχους, γιατί περί αυτού πρόκειται και εδώ πέρα 
έχει φτάσει σήµερα το ταµείο.  ∆ιότι όταν έβγαινε να πούµε αυτός ο 
πολύς Αλαβάνος και έλεγε ότι ήθελε να χρησιµοποιήσει λέει µια 
κινηµατική διαδικασία, να γίνει µια κινηµατική διαδικασία συνάδελφοι για 
το ΤΣΜΕ∆Ε, το θυµάστε πριν δύο χρόνια; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Μαρξιστής ε ίναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μαρξιστής ε ίναι ποιος; 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Υπάρχουνε και τέτοιοι,  ναι και στο ΠΑΣΟΚ………Τι να 
κάνουµε συνάδελφε να πούµε τελικά; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βαϊλάκη θα σταµατήσεις λίγο; 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Ο Ελληνικός λόγος ε ίναι Αριστοφανικός λόγος, δεν είναι 
αυτός τελικά ο λόγος που σας έχουνε επιβάλλει να πούµε οι δύο.. .  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Απλά µια υπενθύµιση έκανα, τίποτα παραπάνω. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   . . .οι τρεις πολιτικοί άντρες να πούµε του Κοινοβουλίου 
µας, τέλος πάντων. 
 Κοντολογίς αυτοί οι κύριοι έχουνε ξεχάσει εντελώς ότι αυτοί 
σιγοντάρανε, όπως είπε και ο Ορφανός, και καλά το ε ίπε, ότι αυτοί 
σιγοντάρανε να πούµε τους διάφορους νόµους και του Ρέππα, και του 
Σιούφα κατά καιρούς τελικά, δεν κάνανε καµιά αυτοκριτική σήµερα, καθώς 
τελικά και το νόµο του Μαγγίνα τώρα και προσπαθούν να µας θολώσουνε 
τα νερά να µην καταλαβαίνουµε που την πάνε τη δουλειά. 
 Εµείς πρέπει να είµαστε ξεκαθαρισµένοι, και να ξέρουµε ότι ο 
αγώνας µας είναι διµέτωπος.  Αν σήµερα αυτοί προσχηµατικά.. . ,  γ ιατί µια 
στιγµή µη φανταστείτε ότι όλα αυτά τα πράγµατα, τα ωραία, που σήµερα 
στο ψήφισµα µας βάζουνε ε ίναι τελικά γιατί πονέσανε το ταµείο, τις 
θεσούλες τους φοβούνται.  Άντε τώρα να µπούνε και οι γ ιατροί,  να 
διαγκωνίζονται ποιος θα φάει τις θέσεις στο ΤΣΜΕ∆Ε, και ποιος θα φάει 
τις θέσεις να πούµε τελικά στην Τράπεζα Αττικής, άντε να πούµε τελικά 
να µπούνε και οι δικηγόροι,  άλλοι αυτοί να πούµε τελικά, άρα χάνουνε τις 
θεσούλες τους. 
 Εµείς λοιπόν ενώ θα πρέπει κατ’ αρχήν να πούµε ότι όλα αυτά τα 
αιτήµατα που λέει,  και που δειλά – δειλά βάζει,  και δεν ε ίναι χτυπητό ότι 
οι συνάδελφοι πριν το ’93 µε τους συνάδελφους µετά το ’93 ε ίναι το ίδιο 
και το αυτό πράγµα, και σας έχω και κακά νέα για τους πριν το ’83.  
Λοιπόν.. .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Ναι,  γ ια τους πριν το ’83 ολότελα, λοιπόν αντί να το βάζει 
να πούµε τελικά σαν πρώτο και κεντρικό.. .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Θα σου πω να πούµε, θα σου πω γιατί πριν το ’83 και θα 
σας κάνω και µία ενηµέρωση.  Λοιπόν, αντί να βάζει πρώτο και κεντρικό 
ότι δεν πρέπει να µοιραζόµαστε σε παλιούς συνάδελφους και 
καινούργιους, το βάζει έτσι λίγο από σπόντα να πούµε.  Αυτό δεν είναι 
ένα πράγµα τελικά που µπορεί να περάσει από σπόντα, αυτοί θέλουν να 
µας διασπάνε και να µας διαλύουνε. 
 Για να πω για πριν το ’83, οι πριν το ’83 συνάδελφοι,  έχει ψηφιστεί 
από το νόµο Ρέππα, ο Σιούφας τώρα εντάξει το ξέρουµε ποιος ε ίναι, γ ι’  
αυτό το συζητάµε να πούµε, ήτανε σ’ αυτά τα πλαίσια, έχει ψηφιστεί από 
το νόµο Ρέππα ότι από το ’88 και µετά κάθε χρόνο θα χάνουµε 1% από τη 
σύνταξη, δηλαδή από το 80% θα κατεβαίνουµε στο 79, θα κατεβαίνουµε 
στο 78, µέχρι να φτάσουµε το 70%.   

Εν πάση περιπτώσει, να σας κάνω µια πληροφόρηση, υπήρξε µια 
άποψη, µια σκέψη, µες στα πλαίσια ότι πρέπει όλοι να κινητοποιηθούµε 
να συνευρεθούν όλοι οι σύλλογοι οι επιστηµονικοί,  και το ε ίχα πει και 
στον Πρόεδρο στον Πέτρο τον Ιν ιωτάκη, και στη Βάννα, και στον Πρόεδρο 
νοµίζω εδώ του... ,  προχθές όταν πήγαµε για το ΤΣΜΕ∆Ε, να γίνει αυτή 
εδώ η προσπάθεια. 
 Πήρα τους δηµοσιογράφους, οι οποίοι κατ’ αρχήν ε ίναι σύµφωνοι,  
να συνευρεθούν οι διοικήσεις δηλαδή των δηµοσιογράφων µαζί µε όλους 
τους υπόλοιπους επιστηµονικούς συλλόγους, και των φαρµακοποιών είναι 
σύµφωνοι,  των γιατρών τα µασάνε, δεν ξέρουνε αυτοί,  άλλη Αρία φυλή 
αυτοί.   Λοιπόν, υπάρχουνε και. .. ,  οι κτηνίατροι µάλλον θα συµφωνήσουνε.  
Για να συνευρεθούνε όλοι µαζί δηλαδή, να βγάλουνε µια κοινή 
ανακοίνωση, να πούνε πέντε απλά πράγµατα, να βρεθούνε έστω οι 
επιστήµονες ενωµένοι.  

Λοιπόν, οι δικηγόροι αυτό που ε ίπανε ε ίναι ότι παιδιά εµείς. . .,  
ορίστε;………Καλά, αυτό το λες εσύ.  Λοιπόν οι δικηγόροι αυτό.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τι να του πω;  Τρεις φορές του έκανα 
παρατήρηση του Βαϊλάκη.  Εάν θέλετε, εγώ δεν µπορώ να τον βγάλω από 
την αίθουσα, άµα θέλετε το βάζω σε ψηφοφορία να τον βγάλουµε έξω, µε 
απόφαση του Σώµατος. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Οι δικηγόροι ε ίπαν………..,  όχι………Λοιπόν εντάξει.   Οι 
δικηγόροι ε ίπαν τελικά ότι δεν θέλουν την πολυδιάσπαση, και επειδή λέει 
θα πάνε και στο Γενικό.. . , ακούς Πέτρο;  Επειδή θα πάνε πάνω στην 
Αθήνα, στις 19 του µήνα, δεν θέλουν την πολυδιάσπαση, µην κάνουµε 
λέει εκατό πράγµατα να πούµε και στο τέλος δεν κάνουµε τίποτα, γ ιατί 
αυτοί ετοιµάζονται να πάνε µαζικά πάνω στην Αθήνα.  Κατ’ αρχήν βέβαια 
δεν ε ίναι αντίθετοι στο να συνευρεθούν όλοι οι επιστηµονικοί σύλλογοι.    

Εν πάση περιπτώσει, η πληροφόρηση που σας κάνω είναι ότι 
είµαστε σ’ αυτό το πλαίσιο της διεργασίας ακόµα.  Αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι,  µια και έχω το προνόµιο και µαθαίνω 
περισσότερα και ήµουνα και το Σάββατο στην Αθήνα, θα ήθελα να σας 
πω ορισµένα πράγµατα.  Θα ήθελα κατ’ αρχήν να θυµίσω αυτά που σας 
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έχω ξαναπεί εδώ, ότι αυτή η φάση µετά από τις εκλογές του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου και το τίποτα της άνοιξης, που άρχισε το καλοκαίρι, άρχισε 
µε µία απόφαση της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε. η οποία δεν κοινοποιήθηκε ποτέ σε 
κανένα παρά στα 200 µέλη της «Α», αν άνοιξαν να διαβάσουν τα 
πρακτικά. 
 Έβαζε πολλά σωστά πράγµατα, αυτά όλα για τα λεφτά που µας 
χρωστάει το κράτος, γ ια τα Σ∆ΙΤ που δεν πρέπει να χάνουµε τους πόρους 
του ΤΣΜΕ∆Ε, για το ότι δεν πρέπει να αυξάνονται οι εισφορές αλλά 
αντίθετα οι παροχές, ε ίχε µέσα πολλά, την έχουµε καταγράψει, σας την 
έχω ξαναπεί.   Πέρασε ο Αύγουστος, πέρασε ο Σεπτέµβρης και όταν 
έφτασε ο Οκτώβρης ακόµα δεν τη βγάλαµε ποτέ προς τα έξω. 
 Τον Οκτώβρη στις 13 που είχαµε την... ,  µάλλον συγνώµη λάθος 
κάνω, η έκτακτη «Α» πότε έγινε,  ειδικά για το ΤΣΜΕ∆Ε που είχανε πει ότι 
δεν θα πάρει αποφάσεις, πάλι δεν την εµφανίσανε.  Αφήσανε τον κόσµο 
να µιλάει περί ανέµων και υδάτων, ε ίπανε µετά ότι δεν ε ίχανε απαρτία και 
τη διαλύσανε. 
 Στο µεταξύ.. . , µα µε ακούτε τώρα; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μαίρη θέλω να τα ακούς εσύ αυτά, συγνώµη.  Επειδή τα 
έχεις ζήσει στο λέω. 
 Λοιπόν, στο µεταξύ αρχίσανε περιφερειακά, σύλλογοι, σωµατεία, η 
οµοσπονδία ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και παίρνανε συγκεκριµένες αποφάσεις για 
κινητοποιήσεις που αφορούσανε τις διεκδικήσεις µας απ’ αυτό το ίδιο το 
ΤΣΜΕ∆Ε και όχι επειδή ε ίχε πει κάτι η Κυβέρνηση.  Υπήρχε το γενικό 
κλίµα αλλά η Κυβέρνηση δεν ε ίχε µιλήσει ακόµα. 
 Έτσι οι συνάδελφοι µας προχώρησαν σε δύο ηµεροµηνίες, στις 14 
του Νοέµβρη και στις 27 του Νοέµβρη σε κινητοποιήσεις,  µε αιτήµατα για 
το ΤΣΜΕ∆Ε.  Προέκυψε στο µεταξύ αυτή η λεγόµενη επίθεση της 
Κυβέρνησης για το θέµα της ενοποίησης των ταµείων.  Αρπάζοντας αυτή 
την ευκαιρία και µόνο, το Τ.Ε.Ε. ασχολείται µόνο µε αυτό το ζήτηµα και 
συνεχίζε ι να δυσαρεστείται για όποιον λέει διαφορετικά πράγµατα, και 
δυσαρεστείται ιδιαίτερα βέβαια µε τις παρατάξεις,  µεταξύ των οποίων και 
της Πανεπιστηµονικής που λένε να καταργηθεί ο νόµος, αλλά 
δυσαρεστείται ακόµα και µ’  αυτόν που λέει ότι αυτός ο νόµος πρέπει να 
τροποποιηθεί και το εντοπίζει.  
 Η άποψη µου είναι. . . ,  µάλλον να πω ακόµα ότι το κείµενο που µας 
διάβασε ο Πρόεδρος, όντως υπήρχε πάνω στον πάγκο προχθές το 
Σάββατο, όντως ε ίναι ανυπόγραφο κείµενο, όντως ένα µέρος του και 
µόνο, το µπλα – µπλα την αρχή και όχι το δια ταύτα ανέβηκε στην 
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε..   Όµως ήταν εκεί,  το διαβάσαµε όλοι,  το πήραµε 
όλοι και δηµιουργήθηκε η εντύπωση όταν ψηφίζαµε ότι ψηφίζαµε αυτό. 
 Εγώ ξαφνιάστηκα πάρα πολύ όταν τη ∆ευτέρα το πρωί, την Τρίτη το 
βράδυ, δεν ξέρω πότε, ψάχνοντας την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. βρήκα µία 
λιτότατη ανακοίνωση τεσσάρων γραµµών που έλεγε ότι,  οι µηχανικοί 
απορρίπτουνε την πολιτική της Κυβέρνησης της ενοποίησης των ταµείων 
και της καταστρατήγησης, της διάλυσης τέλος πάντων, της κατάλυσης του 
αυτοδιοίκητου και µόνο αυτό.  Και ε ίναι βέβαιο ότι αυτό θα τρέξει και µόνο 
το κεντρικό Τ.Ε.Ε. και αν καταφέρουµε θα λυθεί,  γ ιατί µπορεί και να 
λυθεί.   Και άλλη φορά δοκίµασε η Κυβέρνηση το 2001 και σταµάτησε να 
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κάνει πράγµατα ό9ταν κατέβηκε 1 εκατοµµύριο κόσµος στους δρόµους, 
δεν ε ίναι λοιπόν βέβαιο ότι θα τα καταφέρει η Κυβέρνηση. 
 Αν όµως καταφέρουµε ε ίτε τα πάντα, ε ίτε και µόνο να µην ιδρυθεί 
αυτό το ενοποιηµένο ταµείο των επιστηµόνων, το Τ.Ε.Ε. θα τα αφήσει 
πάλι στα µισά και θα µείνουµε εµείς να τρέχουµε µε τα αιτήµατα για το 
ΤΣΜΕ∆Ε που προχθές το Σάββατο κόντεψε να βγει έως και υπέροχο από 
τις κουβέντες.  ∆ηλαδή ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρόκειται ποτέ να 
αποδεχτώ να καταργηθεί ένας νόµος ο οποίος λέει αυτά και αυτά τα καλά, 
που διασφαλίζε ι τη συνέχεια του ΕΛΠ µέσα από την ε ιδική προσαύξηση 
που τέλος πάντων φέρνει πιο κοντά, µικραίνει τη διαφορά ανάµεσα σε 
παλιούς και νέους ασφαλισµένους. 
 Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγµή τον Πρόεδρο και το κεντρικό 
Τ.Ε.Ε. ε ίναι οι συσχετισµοί και οι συσχετισµοί είναι παράξενοι,  πριν από 
όλα ενδιαφέρουν οι συσχετισµοί,  και ε ίναι σίγουρο πως όταν τελειώσει 
καλά ή κακά αυτή η ιστορία εµείς πάλι θα τρέχουµε. 
 Άποψη µου ε ίναι να συνεχίσουµε το δρόµο που έχουµε χαράξει 
τώρα τα τελευταία χρόνια, να συνταχθούµε µε τα τµήµατα που µάζεψα τις 
ανακοινώσεις τους, µε την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, µε τα Σωµατεία που κάνουν ένα 
σαφή συνδυασµό και λένε ότι,  µην µας πάρετε το ΤΣΜΕ∆Ε για όλους 
αυτούς τους λόγους που γράφει το χαρτί,  αλλά από ‘κε ι και πέρα όχι ότι 
αυτό ε ίναι ήδη νοικοκυρεµένο ή θα το νοικοκυρέψουµε και λίγο 
περισσότερο αλλά ότι συνεχίζουν όλα αυτά που διεκδικούσαµε.  Εµένα 
προσωπικά δεν µε ενδιαφέρει πολύ αν θα πούµε να καταργηθεί ο νόµος ή 
αν θα διατυπώσω 10 ή 15 αιτήµατα στα οποία να ε ίµαι κάθετη που στην 
ουσία του αλλάζουν τα φώτα και φτιάχνουνε ένα άλλο νόµο από την αρχή. 
 Οι διατυπώσεις δεν έχουν σηµασία, η ουσία έχει σηµασία, ότι σ’ 
αυτή την πορεία του κεντρικού Τ.Ε.Ε. δεν στέκονται οι µηχανικοί µέσα 
από τα σωµατεία τους, ούτε και µέσα από τα περιφερειακά απ’ ότι 
φαίνεται και πρέπει και εµείς να µην κάνουµε ένα βήµα πίσω.   

Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Κασαπάκης. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Επειδή από τη φύση µου είµαι αισιόδοξος και επειδή ξέρω 
σε ποια χώρα ζούµε και µια και κουβεντιάζουµε για την ενοποίηση των 
ταµείων, θεωρώ ότι δεν θα γίνει τίποτα.  ∆εν θα γίνει τίποτα γιατί;   Οι 
δηµοσιογράφοι – οι οποίοι ε ίναι η εξουσία του τύπου – αυτοί καθ’ εαυτοί 
ποτέ τους δεν βάζουνε ένα πενηνταράκι για τη σύνταξη τους, τα πάντα 
προέρχονται από το αγγελιόσηµο το οποίο το πληρώνουν οι τελικοί 
καταναλωτές µέσω της διαφήµισης.   

Είναι ποτέ λοιπόν δυνατόν οι δηµοσιογράφοι να δεχτούν ένα τέτοιο 
πράγµα;  Θεωρώ ότι αποκλείεται,  διότι θα θεωρήσουνε τους εαυτούς τους 
υποτιµητικό να συµπράξουνε µε κάποιους άλλους διότι αυτοί ε ίναι γ ιατροί,  
δικηγόροι, µηχανικοί,  οτιδήποτε άλλο, µια και δηµοσιογράφος στην 
Ελλάδα σηµαίνει αυτό, γνωρίζω τα πάντα, ξέρω τα πάντα, αποφασίζω για 
τα πάντα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εξουσία, εξουσία. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Οι δικηγόροι ε ίναι η εξουσία των 300, αν πάρουµε κατά 
καιρούς και κάνουµε ανάλυση τα επαγγέλµατα τα οποία υπάρχουνε µέσα 
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στους 300 του Λεωνίδα, εντός παρενθέσεως, θα δούµε ότι οι 
περισσότεροι ε ίναι δικηγόροι.   Αυτοί γ ια τα γεράµατα τους, που συνήθως 
πάνε όταν πια φτάσουνε στο να τους παίρνει ο Άγιος Πέτρος, γιατί αλλιώς 
δύσκολα πάνε αυτοί στη σύνταξη, έχουνε τις λεγόµενες ουρίτσες, και 
αυτών τη σύνταξη πληρώνουν οι πελάτες, όχι αυτοί οι ίδιοι.   Είναι αυτοί οι 
οποίοι λοιπόν µέσα στους 300 θα ψηφίσουνε για να γίνει αυτός ο νόµος. 

οι γ ιατροί κάπως και αυτοί βέβαια που έχουνε λίγο.. . ,  γι ’  αυτό λένε 
ότι ουδείς µωρότερος των ιατρών αν δεν υπήρχανε οι δάσκαλοι, είναι 
κάπως ονειροπαρµένοι,  θεωρούν τους εαυτούς τους Άρια φυλή, οπότε δεν 
θα καταδεχτούνε ούτε και αυτοί να κουβεντιάσουνε. 

Οι µοναδικοί οι οποίοι πληρώνουν απ’ όλους αυτούς την οµάδα των 
επιστηµόνων που αρέσκονται αυτοί να λένε, ε ίµαστε εµείς οι µηχανικοί 
και ο καθένας από µας ξέρει τι και πως θα πληρώνει.   Γιατί λοιπόν όλη 
αυτή η ιστορία;  Είναι µια ιστορία για να µετατοπίζεται το όλο θέµα, γ ια να 
µην αρχίσουνε τα επιµέρους ταµεία να ζητάνε, διότι πριν κάµποσα χρόνια 
δεν µας έδιναν γυαλιά, διότι φαίνεται εµείς µπορούµε και βλέπουµε και 
χωρίς γυαλιά.  Κάποια στιγµή τώρα, µας δώσανε λοιπόν τη δυνατότητα 
κάθε δυο χρόνια να έχουµε ένα ορόσηµο όσον αφορά τη χρήση γυαλιών 
είτε γ ια πρεσβυωπία ε ίτε για µυωπία. 

Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτή τη στιγµή όλο αυτό το πρόβληµα είναι 
ένας αντιπερισπασµός, διότι η Κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει το καλώς 
έχει, ούτως ώστε να αρχίσουν να γίνονται παροχές τις οποίες εµείς 
πρέπει περισσότερο να προσέξουµε.  ∆ιότι συνάδελφοι όπως είπα και 
κάποια άλλη φορά η σύνταξη παραπάνω από τα 1.800 ευρώ – όταν τη 
ζητάµε και εφόσον την πάρουµε – ε ίναι σαν να παίρνουµε τα χρήµατα 
από το δικό µας ταµείο και τα δίνουµε κατ’  ευθείαν στο κράτος, διότι από 
ένα σηµείο και µετά όταν φτάσουµε πλέον στο όριο να θέλουµε σύνταξη 
έχουµε παραπάνω λεφτά µε αποτέλεσµα να υπερτερούµε και θα έχουµε 
µεγάλο συντελεστή φορολογίας. 

Αυτό δηλαδή τώρα που κατηγορούµε και λέµε το ταµείο µας δεν έχει 
λεφτά ή που το κράτος µας παίρνει τα λεφτά και τα κάνει ότι θέλει,  τότε 
εµείς οι ίδιοι παίρνουµε τα λεφτά από το ταµείο µας και τα δίνουµε στο 
κράτος µε αποτέλεσµα κάποια στιγµή να µην έχει το ταµείο λεφτά για τις 
συντάξεις.  

Θα µου πείτε ίσως ε ίσαι Αιθεροβάµωνας ή δεν ξέρω τι,  µακάρι και 
εγώ θεωρώ ότι αυτό θα γίνει και θα δείτε ότι δεν θα γίνει τίποτα, διότι δεν 
θέλουν οι δικηγόροι πρωτίστως και οι δηµοσιογράφοι µετά.   

Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Βρέντζου. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   ∆ηλαδή τα παίρνει και τα δίνει. . .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆ηλαδή ότι πάρουµε.. . , συγνώµη, ότι πάρουµε ετησίως 
πάνω από 23.000 µε βάση τους συντελεστές ε ίναι. . .,  (δεν αποδίδεται 
καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Άρα έχουµε 300 – 400 ευρώ κάτω από το πραγµατικό που 
παίρνεις στα χέρια σου. 
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ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Μια που προσκληθήκαµε εδώ και σαν σύλλογοι εκ µέρους 
της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ θα σας ενηµερώσω απλώς ότι,  η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ από τις 
15/11ου  όπου είχαµε γενικό συµβούλιο στην Αθήνα, όπου συµµετείχαν 
όλα τα Προεδρεία απ’ όλη την Ελλάδα, αποφασίσαµε ένα πλαίσιο 
διεκδίκησης για το ΤΣΜΕ∆Ε.  Τότε εκείνη τη µέρα µάλιστα έγινε και η 
πρώτη ανακοίνωση για την ενοποίηση των ταµείων, την προηγούµενη, 
δεν το γνωρίζαµε τότε, όπου κατ’ αρχήν βάζει ένα πολύ καλό σκεπτικό 
συνολικά σαν ε ισήγηση, πολύ κοντά στις ευθύνες και στο όλο θέµα του 
ασφαλιστικού πως κινείται,  το οποίο δεν θα µπω στη διαδικασία βέβαια 
να σας το διαβάσω τώρα, χωρίς να αποδίδονται πάρα πολλές ευθύνες 
στη ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε. ή στο ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε, αλλά όµως το πλαίσιο 
είναι αρκετά διεκδικητικό, και µετά µπαίνουν πάρα πολλά θέµατα τα οποία 
όλα απ’ ότι ε ίδαµε εδώ µε πολύ χαρά είναι ενσωµατωµένα στην πρόταση 
αυτή του Τ.Ε.Ε..  
 Από κείνη τη µέρα στις 15/11ου ξεκινήσαµε κινητοποιήσεις µε µια 
πρώτη τρίωρη στάση, συµµετέχουµε στην επόµενη στις 12:00 και θα 
δούµε πως θα κλιµακωθούν οι κινητοποιήσεις.    

Θεωρούµε ότι το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε είναι πάρα πολύ σηµαντικό και 
θα πρέπει µε βάση αυτή την αρχική πρόταση, που όµως συµφωνώ επίσης 
µε τη Βάννα ότι δεν νοµίζω να την πάνε όλοι µέχρι το τέλος, να ε ίναι µια 
αρχή για να µπορέσουµε να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες και να µη 
δεχτούµε όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες προωθούνται,  οι οποίες δεν 
ξέρω αν είµαστε τόσο αισιόδοξοι και τ ις πάρουνε πίσω, αλλά όπως και να 
‘χει το σίγουρο είναι ότι δεν θα πρέπει να µας βρουν στους καναπέδες 
µας και δεν θα πρέπει να εφησυχαστούµε, γ ιατί ακόµα και αν το πάρουν 
πίσω, την ενοποίηση, δεν παύει να έχουµε ένα ταµείο που θα πρέπει να 
δούµε τις παροχές, όπου πρέπει να δούµε όλες τ ις παρατηρήσεις αυτές 
και όλα τα σηµεία που βάζουν παλιούς και νέους ασφαλισµένους, που 
βάζουν τόσα θέµατα τα οποία τα έχει η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και θεωρώ ότι πρέπει 
να τα παλέψουµε και όλοι µαζί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Βαϊλάκης. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Να συµφωνήσω µε το Στέλιο τον Ορφανό σχεδόν, και εµένα 
µε εκνεύρισε πάρα πολύ το ότι αυτή η συγκεκριµένη ∆ιοικούσα µας το 
παίζει επαναστάτης. 
 Να συµφωνήσω για τον Πρόεδρο σας το Μαρξιστή τον κ. Αλαβάνο ο 
οποίος τη µια συνεργάζεται µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, την άλλη µε το 
ΠΑΣΟΚ, του χρόνου θα συνεργαστεί σίγουρα µε κάποιες αριστερές 
δυνάµεις προκειµένου να είναι Πρόεδρος, ίσως ε ίναι το µόνο που τον 
ενδιαφέρει.  Αυτές ε ίναι οι απόψεις µου………….Καλός ε ίναι και ο 
αδερφός του. 
 Ουσιαστικά αυτή τη στιγµή εµείς τι  κάνουµε;  Τι καλούµαστε να 
κάνουµε;  Να διώξουµε τον κλέφτη των κλεφτών.  ∆ηλαδή εδώ έχουµε ένα 
κλέφτη που µας κλέβει χρόνια, το συγκεκριµένο ταµείο, και έχουν 
απόλυτο δίκιο τα παιδιά και η Βάννα που έλεγε τόση ώρα ότι αυτές τις 
διεκδικήσεις δεν πρέπει να τις αφήσουµε, και έρχεται τώρα το κράτος να 
κλέψει τον κλέφτη µας.  Το πρόβληµα ποιο είναι τώρα;  Ότι µε τον κλέφτη 
µας κάτι µπορεί να γίνει,  µε το κράτος όµως αν µας κλέψει τον κλέφτη 
τελειώσαµε. 
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Εγώ δεν ε ίµαι καθόλου αισιόδοξος παιδιά.  Αυτό που ε ίπες Βάννα 
ότι το 2001 εν πάση περιπτώσει υποχωρήσανε, υποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ο 
Σηµίτης ο οποίος ε ίχε κάποιες διαβεβαιώσεις προηγουµένως από 
συγκεκριµένες εργατικές τάξεις ότι θα συµφωνούσανε σε κάποια θέµατα 
του ασφαλιστικού, δεν συµφωνήσανε, υποχώρησε το ΠΑΣΟΚ και ίσως και 
ένας λόγος που έχασε τις εκλογές µ’ αυτή τη διαφορά ήταν και αυτό. 

Αυτή η Κυβέρνηση κατ’  αρχάς δεν έχει αντιπολίτευση, αυτό είναι 
ξεκάθαρο, δεν διαφαίνεται τ ίποτα, τα πράγµατα ε ίναι πάρα πολύ 
επικίνδυνα και εγώ τελικά πιστεύω ότι θα χάσουµε, ότι αυτοί θα κάνουνε 
την ενοποίηση και θα γράψουνε στα παλιά τους τα παπούτσια, να µην πω 
άλλη έκφραση, και τους γιατρούς, και τους δικηγόρους, και τους 
δηµοσιογράφους, και εµάς.  Αυτό σηµαίνει ότι εµείς δεν πρέπει να 
κάτσουµε µε σταυρωµένα τα χέρια, να κάνουµε οτιδήποτε, ό,τι µπορούµε 
και πάνω απ’ όλα να κινηθούµε και δικαστικά βέβαια, και όλες τις κινήσεις 
που εν πάση περιπτώσει µπορούµε να κάνουµε, κινητοποιήσεις 
οτιδήποτε. 

Είµαι πολύ απαισιόδοξος, δεν ε ίµαι καθόλου αισιόδοξος, δεν θεωρώ 
ότι όλα αυτά γίνονται για αντιπερισπασµό, για να σταµατήσουµε τις 
διεκδικήσεις,  να τα ξεχάσουµε.  ∆ηλαδή υπάρχει αυτή η άποψη, απ’ ότι 
κατάλαβα λίγο – πολύ Βάννα αυτό ε ίπες, ότι πιστεύεις ότι τελικά δεν θα 
γίνει τίποτα.  Αυτό κατάλαβα εγώ, µετά µπορείς να µου εξηγήσεις γιατί. . . ,  
ναι.   Και εν πάση περιπτώσει αφού δεν θα γίνει τίποτα ας πούµε, να 
συνεχίσουµε εµείς τ ις διοικήσεις µας.  Προφανώς και πρέπει να τις 
συνεχίσουµε, αλλά πρώτα να πετάξουµε το µεγάλο κλέφτη και µετά να 
λογαριαστούµε µε τον παλιό, το µικρό.   
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ναι,  οπωσδήποτε ναι.  

Εγώ αυτό ήθελα να πω, δεν µου έρχεται τώρα κάτι συγκεκριµένο, 
δεν έχω κάνει και κάποιες σηµειώσεις.   Πάντως επαναλαµβάνω και 
κλείνω µ’ αυτό, ότι δεν ε ίµαι καθόλου µα καθόλου αισιόδοξος.  Τους 
δικηγόρους, θέλω να πω για τους δικηγόρους, εγώ δεν ε ίµαι καθόλου 
σίγουρος ότι το ταµείο των δικηγόρων είναι εύρωστο, εγώ νοµίζω ότι δεν 
είναι καθόλου εύρωστο, έχει πολλά προβλήµατα, χρωστάει,  αυτές ε ίναι οι 
πληροφορίες που έχω, και όλη αυτή η ιστορία που µας παίζουνε τάπα οι 
δικηγόροι ότι δεν θέλαµε να χάσουµε και χτυπάνε τα χέρια τους και 
κάνουν και δείχνουνε, εγώ δεν τα ακούω και πολύ σοβαρά αυτά, διότι η 
πληροφόρηση µου ε ίναι ότι το ταµείο τους ε ίναι καταχρεωµένο, και πολύ 
θα βολεύονται µε µια τέτοια ενοποίηση. 

Αυτοί βέβαια έχουν την ελπίδα ότι λίγο – πολύ θα ξεβουλιάξουν το 
ταµείο τους από το ΤΣΜΕ∆Ε;  Είναι ελπίδα, διότι προφανώς τα λεφτά δεν 
θα πάνε στο ταµείο τους, θα πάνε αλλού. 

Και εν πάση περιπτώσει και µια τρίτη τελευταία αυτή.. . , που θέλω 
να πω στο Γιάννη τον Κασαπάκη ας πούµε, δεν πρέπει να ε ίµαστε τόσο 
απόλυτα εναντίον των δικηγόρων, των γιατρών και των δηµοσιογράφων, 
και εγώ δεν έχω καµιά ιδιαίτερη συµπάθεια, µη νοµίζε ις,  αλλά το παιχνίδι 
που παίζει η Κυβέρνηση είναι ακριβώς αυτό, η αντιπαθής τάξη των 
πλουσίων, και ξέρεις ότι ο πολύς κόσµος δεν συµπαθεί και τους 
µηχανικούς. 
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα εγώ δεν ε ίπα ότι.. .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ το λέω, δεν συµπαθεί και τους µηχανικούς, και ξέρεις 
τώρα ότι οι κ ινητοποιήσεις οι δικές µας, και αυτό το φοβάµαι πολύ, στον 
πολύ κόσµο είναι αρνητικές, τι θέλουνε τώρα αυτοί;   Μια ζωή τα 
παίρνουνε, έτσι νοµίζουν αυτοί,  ότι τα δίνουµε µια ζωή το ξέρουµε µόνο 
εµείς.   Αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Κλάδος. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Να µεταφέρουµε λίγο και την άποψη των εργοληπτών, όπως 
ξέρετε οι εργολήπτες έχουνε στενούς δεσµούς µε το ΤΣΜΕ∆Ε από πάρα 
πολύ παλιά.  Σας αναφέρω ενδεικτ ικά ότι πριν από δεκάδες χρόνια εδώ 
στο Ηράκλειο το γραφείο του ΤΣΜΕ∆Ε το ιδρύσανε οι εργολήπτες, δηλαδή 
πληρώνανε ένα – δυο υπαλλήλους και σιγά – σιγά όπως στον Άγιο 
Νικόλαο, όπως στο Ρέθυµνο, έγινε κανονικό υποκατάστηµα το τρίτο ή το 
τέταρτο στην Ελλάδα σε έσοδα αυτή τη στιγµή. 
 Αγαπάµε το ΤΣΜΕ∆Ε είναι βασικό στήριγµα µας, κατ’ αρχήν επειδή 
εκδίδει τις εγγυητικές.  Οι µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις από 
‘κε ι βγάζουνε τις εγγυητικές και οι τράπεζες από καιρό εποφθαλµιούνε 
αυτό το πράγµα και φαίνεται να το καταφέρνουνε, και τώρα εν µέρει και 
ολοκληρωτικά µε την ενοποίηση. 
 Κριτική κάνουµε στο ΤΣΜΕ∆Ε, µαζί και εµείς υπογράψαµε τη 
µηνυτήρια αναφορά που ξέρετε, ξεσηκώθηκε σχεδόν όλη η Ελλάδα.  
Κακοδιαχείριση, κριτική κάνουµε για την κακοδιαχείριση, προσπαθούµε 
την αναβάθµιση του ΤΣΜΕ∆Ε.  Εµείς στο Ηράκλειο µέχρι πρόσφατα 
πληρώναµε, ο σύλλογος µας, µέχρι δύο υπαλλήλους και πολύ πρόσφατα 
µέχρι έναν για το φτωχό ΤΣΜΕ∆Ε που δεν ε ίχε υπαλλήλους να 
προσλάβει,  το πονάµε.  Όµως, άλλο η κριτική, άλλο οι µηνυτήριες 
αναφορές που κάναµε όλοι έτσι οµόψυχα και άλλο ας πούµε η ενοποίηση.  
Τώρα πρέπει να πάρουµε θέση παιδιά δηλαδή, τι να πάµε να 
ενοποιηθούµε; 
 Εµείς το συζητήσαµε χθες στο συµβούλιο µας, οµόφωνα 
αποφασίσαµε ότι η αυτονοµία του ΤΣΜΕ∆Ε είναι αδιαπραγµάτευτη για 
µας, η επίθεση που δέχεται το ταµείο µας, µε στόχο – να µην το κρύβουµε 
– την οικειοποίηση των αποθεµατικών του, απλά πράγµατα, το σταµάτηµα 
της στήριξης των µελών µας µέσω έκδοσης εγγυητικών επιστολών, 
δραστηριότητα που αποτελεί και µακροχρόνιο στόχο του τραπεζικού 
συστήµατος, θα µας βρει αποφασιστικά αντίθετους. 
 Παράλληλα επειδή το θέµα αφορά όλους τους κλάδους των 
µηχανικών, πιστεύουµε ότι πρέπει να ε ίµαστε σε ετοιµότητα. 

Θα βρεθούµε αλληλέγγυοι στο Τ.Ε.Ε. συµµετέχοντας σε κάθε µορφή 
κινητοποίησης και στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαµε τη συµµετοχή µας και 
στις κ ινητοποιήσεις και στην πανελλαδική απεργία των µηχανικών 12 και 
19 ∆εκεµβρίου, που οµόφωνα αποφάσισε η Κεντρική «Α» νοµίζω ή κάνω 
λάθος;  Οµόφωνη δεν ήτανε;  ∆εν ήτανε;  Εντάξει,  αποφάσισε η Κεντρική 
«Α» µε µεγάλη πλειοψηφία; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πολύ µεγάλη. 
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ΚΛΑ∆ΟΣ:   Αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ιν ιωτάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφε Πρόεδρε επέτρεψε µου να 
καλωσορίσω το Γιάννη τον Τσιχλή από το Λασίθι και τη Μαίρη την 
Αλεξάκη, νοµίζω ότι έρχονται σε µια κρίσιµη στιγµή για το Τεχνικό 
Επιµελητήριο και την «Α» µας και τους εύχοµαι πραγµατικά να είναι 
παραγωγικοί και χρήσιµοι για το Τεχνικό Επιµελητήριο και γ ια τη δουλειά 
την οποία θα επωµιστούν και αυτοί µε τη σειρά τους σαν µέλη αυτού του 
οργάνου. 
 Συνάδελφοι,  αν θέλουµε να κάνουµε έτσι µια ανάλυση των 
καταστάσεων του 2000 µια και αναφέρθηκε και ο Γιώργος ο Τρουλλινός, 
και από πολλούς, γ ια το νόµο του Ρέππα και το νόµο το σηµερινό και τις 
συνθήκες που επικρατούσαν τότε και τις συνθήκες που επικρατούν τώρα, 
ώστε να βγουν συµπεράσµατα του στυλ ότι µην ανησυχούµε, όπως και 
τότε κατέβηκε ο κόσµος στους δρόµους και ετράπησαν σε φυγή οι τότε 
άρπαγες και το ίδιο θα συµβεί και τώρα, είναι µάλλον εσφαλµένα 
συµπεράσµατα γιατί οι πολιτικές συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές.  Το 
ΠΑΣΟΚ δεν ηγεµόνευε τότε το πολιτικό σκηνικό, σε καµία των 
περιπτώσεων, ήταν ήδη σε πτώση σε όλα τα επίπεδα, προσπάθησε να 
κάνει τα όποια εκσυγχρονιστικά εγχειρήµατα χωρίς να έχει την 
υποτιθέµενη στήριξη των κοινωνικών δυνάµεων το οποίο το 
ακολουθούσαν ή έπρεπε να το ακολουθούν. 
 Σήµερα συνάδελφοι η Νέα ∆ηµοκρατία, αν δεν το έχετε καταλάβει 
σας το λέω και να το νοιώσουµε καλά, ηγεµονεύει πολιτ ικά πέρα για 
πέρα.  Και αν θέλετε να το πούµε και µε τρία παραδείγµατα να σας το πω 
εγώ που το έζησα πολύ καλά στο πετσί µου όχι µέσα από τ ις ανάλογες 
πολιτικές που µπορεί να αναφέρει ο καθένας, που τις βιώνει ο καθένας 
από εµάς, αλλά από τρία πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα εθνικής 
σηµασίας.  Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς 2007 – 2013, 
ξεσηκώθηκαν ή διαµαρτυρηθήκαµε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
κοινωνικοί φορείς,  δεν ελήφθη τίποτα υπόψη, όπως το σχεδίασε µε το 
συγκεντρωτικό µοντέλο που το ε ίχε ο Αλογοσκούφης στο µυαλό του, έτσι 
πέρασε και ψηφίστηκε πρόσφατα από τις Βρυξέλες.  Τελεία και παύλα. 
 Χωροταξικό, εθνικό χωροταξικό που συζητείται τώρα, πρόσφατα.  
Ήµουνα στην Αθήνα, και καλό ε ίναι να σας κάνω και µια έτσι γρήγορη 
ενηµέρωση, σε συνάντηση µε τους Προέδρους και τη ∆ιοικούσα του 
Κεντρικού Τ.Ε.Ε. όπου ο εκπρόσωπος µας ο κ. Μπανιάς µας ε ίπε το εξής 
τροµερό, τους ε ίπε ο Σουφλιάς ούτε λίγο – ούτε πολύ στο Εθνικό 
Συµβούλιο Χωροταξίας ότι παιδιά ακούστε, τέρµα οι πλάκες, η Ελλάδα θα 
αποκτήσει εθνικό χωροταξικό ε ίτε θέλετε – ε ίτε δεν θέλετε.  Λες και δεν 
θέλουµε εµείς όλοι οι άλλοι φορείς και θέλει µόνο η Κυβέρνηση.  Οι 
όποιες αντιρρήσεις σας, οι όποιες παρατηρήσεις σας, φέρτε τ ις θα τις 
επισυνάψω από πίσω και έτσι προχωράµε. 

Παιδιά ήταν τροµακτικό, δηλαδή εγώ όταν το άκουσα δεν πίστευα 
στα αφτιά µου, και µάλιστα ενώ είχα πάει µε µια θετική προδιάθεση ότι 
ναι,  εντάξει,  δεν ε ίµαστε αρνητικοί κ.λ.π. εγώ πρότεινα στη συνδιάσκεψη 
εκεί των Προέδρων ότι κύριοι µετά απ’ αυτά που ακούµε ότι,  ό,τι και αν 
πούµε δεν πρόκειται να ληφθεί υπόψη και απλά φέρτε το να υπάρξει σαν 
υποσηµείωση, τουλάχιστον θεωρώ ότι – αυτό που είπε και ο Στέλιος ο 
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Ορφανός – πλέον µας το λένε είσαστε βλάκες στα ίσια και δεν τίθεται καν 
συζήτηση. 

Λοιπόν, τρίτο παράδειγµα τώρα, προφανώς είναι το ασφαλιστικό.  
Βλέπουν ότι υπάρχει πολιτική ακινησία, να παραδεχτώ εγώ τις ευθύνες 
για το δικό µου χώρο, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει µια 
µεγάλη αντιπολίτευση όπως θα έπρεπε να υπάρχει, το ΠΑΣΟΚ ποιε ί τη 
νήσσα και σήµερα βρίσκει χώρο η Νέα ∆ηµοκρατία να κυριαρχήσει και να 
περάσει τα όποια σχέδια έχει όπως τα έχουν στο µυαλό τους και όπως τα 
έχουν σχεδιάσει,  προκειµένου να υλοποιήσουν τους στόχους τους. 

Λοιπόν, συνάδελφοι ο κόσµος ε ίναι πλήρως καθησυχασµένος, οι 
συνάδελφοι µας... ,  εµείς προχθές πήγαµε οι περισσότεροι που ήµασταν 
εδώ µε τον Αλέκο, τη Βάννα το Γιώργο, την Ειρήνη, µπορεί να ξέχασα και 
κάποιον άλλο, τον Κώστα νοµίζω τον Μπριλάκη στην απεργία που ε ίχε 
εκδηλώσει η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  ∆εν ήµασταν συνάδελφοι πάνω από 50 άτοµα 
και κυρίως οι συνδικαλιστές ήµασταν. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λιγότεροι, ο Πρόεδρος, ο Γιάννης, δηλαδή 
ήµασταν µάλλον οι συνδικαλιστικοί παράγοντες. 
 Ο κόσµος λοιπόν ε ίναι σπίτι του, ε ίναι στον καναπέ του, έτσι;   
Πολιτικά έχει αποδεχτεί την ηγεµονία της δεξιάς στην Ελλάδα και καλά 
κάνει µπορώ να σας πω εγώ σε ένα βαθµό, αφού δεν υπάρχει 
ενδεχοµένως η άλλη άποψη ή δεν φαίνεται η άλλη άποψη πουθενά και 
αυτή τη στιγµή ε ίναι το µεγάλο ζήτηµα για µας, γιατί προφανώς είναι µια 
πραγµατικότητα.  Τα πράγµατα για πρώτη φορά – για ό,τι αφορά το 
ασφαλιστικό µας – κινδυνεύουν να ανατραπούν ριζικά και αµετάκλητα για 
το τι δεν θα κάνουµε εµείς από τώρα και στο εξής. 
 Γι’  αυτό εγώ κρίνω ότι από αυτή εδώ τη συνάντηση θα πρέπει να 
φύγουµε µε συγκεκριµένες αποφάσεις,  συγκεκριµένα βήµατα, γ ιατί εκτιµώ 
ότι και σ’  αυτά που ε ίπε η Βάννα, και ο Στέλιος, και όλοι οι άλλοι,  και για 
το κακό ΤΣΜΕ∆Ε και τη διοίκηση του, και για τις ευθύνες της ∆.Ε. νοµίζω 
δεν διαφωνεί κανείς.  Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει σε µια τέτοια στιγµή 
που θα πρέπει να βγούµε όσο το δυνατόν ενωµένοι και µε πιο µαζική 
κινητοποίηση του κόσµου, να δυναµιτίσουµε µε τον οποιοδήποτε τρόπο, 
βάζοντας τα όποια προσκόµµατα σε κάποιες κινητοποιήσεις τις οποίες θα 
προτείνω και θα πρέπει να ακολουθήσουµε µαζικά και οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι,  και οι ιδιωτικοί, και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, και οι 
εργολήπτες, και οι πάντες. 
 Λοιπόν και ξεκινάω και θα πω πέντε πράγµατα, πρώτα απ’ όλα θα 
πρέπει να γίνει. . . ,  και καλό ε ίναι που ε ίναι σήµερα ο Χάρης εδώ, ο Αλέκος 
σαν Πρόεδρος των Εργοληπτών, η Ειρήνη, ο εκπρόσωπος των 
Αγρονόµων Τοπογράφων………(αλλαγή κασέτας)………συµβούλια, όλοι 
µαζί εδώ σ’ αυτή την αίθουσα, όπου να εκφράζουµε τη βασική και ριζική 
µας αντίθεση γι’  αυτό το οποίο επιχειρεί αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση και 
να καλούµε και τους συναδέλφους σε συστράτευση. 
 ∆εύτερον, µαζική συµµετοχή στην εξαγγελθείσα και 
προαναγγελθείσα απεργία της Τετάρτης, µαζί µε όλους τους κοινωνικούς 
µας εταίρους ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, Εργατικά Κέντρα και όλους τους φορείς οι 
οποίοι έχουν εξαγγείλει και έχουνε συµφωνήσει µ’ αυτή την απεργία, 
συµµετοχή. 
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 Τρίτον, συµµετοχή……., τι;………  Απ’ ότι γνωρίζω πάντως………Όχι 
βέβαια, σε καµία των περιπτώσεων, σε καµία των περιπτώσεων 
εφαρµογή του νόµου Ρέππα δεν ζητάει η ΠΑΣΚ, και ούτε µπορούµε να 
αποδεχτούµε αυτά τα οποία ε ιπώθηκαν εκείνη την περίοδο. 
 Λοιπόν, συµµετοχή στην πορεία εκείνη τη µέρα, όχι απλά να 
δηλώσουµε την απεργία και ε ίτε να κάτσουµε σπίτι µας, είτε να µη 
δουλέψουµε, που πρέπει και αυτό να γίνει,  αλλά συµµετοχή στην πορεία 
την οποία οργανώνουν οι φορείς ξεκινώντας από το Εργατικό Κέντρο στις 
10:00 η ώρα το πρωί.  Να έχουµε ετοιµάσει τα πανό µας, εγώ θα 
πρότεινα όλοι οι σύλλογοι,  οι κλαδικοί σύλλογοι να έχουν ετοιµάσει το 
πανό τους, το Τ.Ε.Ε. το δικό του κεντρικό πανό, και να ξεκινήσουµε από 
το Εργατικό Κέντρο και να καταλήξουµε στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου 
είναι ο επίσηµος εκπρόσωπος της πολιτε ίας. 
 Τέταρτον, να καλέσουµε.. .,  αυτό που είπε ο Γιώργος ο Τρουλλινός 
και συµφωνώ απόλυτα, και του ε ίπα ότι ε ίναι πολύ καλό, να δούµε πως 
θα το οργανώσουµε καλύτερα, να καλέσουµε τους άλλους συλλόγους των 
δικηγόρων, γιατρών, δηµοσιογράφων όλης της Κρήτης να καθίσουµε σε 
ένα τραπέζι,  να δούµε όλα τα βήµατα που πρέπει να κάνουµε και να τους 
καλέσουµε σε µαζική κινητοποίηση στις 19, η δεύτερη κινητοποίηση 
δηλαδή, στις 19 του µήνα η δεύτερη κινητοποίηση που θα ε ίναι η δικιά 
µας των θιγόµενων φορέων, από κοινού, απ’ όλη την Κρήτη ξανά εδώ στο 
Ηράκλειο σε πορεία και σε διαµαρτυρία. 
 Και πέµπτο και ίσως βασικότερο, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ανάγκη 
για άµεση οµογενοποίηση της άποψης, της εµπειρίας που έχει ο καθένας, 
γιατί ο καθένας από ‘δω µέσα έχει και διαφορετικά βιώµατα, διαφορετική 
εµπειρία για το ασφαλιστικό, για το ΤΣΜΕ∆Ε, να καλέσουµε σε µια 
ανοιχτή συνάντηση όλους τους συναδέλφους µηχανικούς γιατί πολλοί απ’ 
αυτούς, παρ’ όλη την προσπάθεια για ενηµέρωση που γίνεται τις 
τελευταίες µέρες, δεν γνωρίζουν τίποτα αυτή τη στιγµή.  Πολλοί ίσως κάτι 
στα ψιλά να έχουν πάρει από τ ις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και τις 
εφηµερίδες. 
 Να αποφασίσουµε λοιπόν ότι από τις 14 µέχρι τις 19, εκεί ανάµεσα 
το βλέπω, µέσα σ’ αυτό το δεκαήµερο δηλαδή των κινητοποιήσεων, να 
βρούµε µια µεγάλη αίθουσα και θα πρέπει να καλέσουµε το σύνολο των 
µηχανικών να παρευρεθούν και να τους εξηγήσουµε πως έχει η 
κατάσταση.  Νοµίζω αυτό το κείµενο το οποίο έχει µαζί µε κάποιες 
συµπληρώσεις σχετικά µε το ότι η διοίκηση και οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
είναι ένα ζητούµενο και θα ε ίναι διαρκώς ένα ζητούµενο, θα πρέπει να 
συµπληρώνει όλα αυτά τα οποία κατά τα άλλα λέει πολύ αναλυτικά το 
κείµενο το οποίο µας διάβασε ο Πρόεδρος. 
 Αυτά είχα να σας πω έτσι σαν µια συνολική πλατφόρµα και ένα 
πακέτο, και νοµίζω ότι πρέπει να φύγουµε µε κάποιες αποφάσεις σήµερα 
εδώ και µε τη σύµφωνη γνώµη των Προέδρων των κλαδικών σωµατείων.   

Σας ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μονιάκης. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Λοιπόν, δεν έχω να πω εγώ πολλά πράγµατα, µε κάλυψε 
έτσι ο συνάδελφος ο Πρόεδρος ο Ιν ιωτάκης στο τέλος που µίλησε.  
∆ηλαδή πέρα από τα κείµενα, πέρα από τις αναλύσεις που γίνανε εδώ και 
που ήτανε πολύ σωστές έτσι από την αρχική του Στέλιου, του Γιώργου 
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µετά κ.λ.π. µέχρι και του Βαϊλάκη, κανείς δεν θα µπορούσε να 
διαφωνήσει.  Μπορεί επιµέρους τώρα ζητήµατα κανείς να ξέρει ότι αλλιώς 
τα λέµε σήµερα ή αλλιώς θα τα πούµε αύριο, σήµερα αυτό που προέχει 
είναι να δώσουµε έτσι µια δυναµική παρουσία και µια δυναµική απάντηση 
στα σχέδια αυτά που προωθεί η Κυβέρνηση. 
 Στις προτάσεις όλες που είπε ο Πέτρος θα ήθελα να πω το εξής, ναι 
µια µαζική συνέλευση και συγκέντρωση µηχανικών αν µπορούµε να την 
κάνουµε, γ ιατί όντως πολλοί συνάδελφοι δεν έχουνε πάρει χαµπάρι.  Εγώ 
θα έλεγα ακόµα ότι θα έπρεπε να δοκιµάσουµε αν όχι τώρα, µες στο 
∆εκέµβρη δεν προλαβαίνουµε, για Γενάρη, λ ίγο αργότερα, να κάνουµε 
πάλι µια συγκέντρωση εδώ στο Τ.Ε.Ε. κατά τα πρότυπα των παλαιοτέρων 
που είχαµε κάνει και να φωνάξουµε τη ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε.,  
εκπροσώπους από τη ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε.,  τον Πρόεδρο ή και από τη 
∆ιοικούσα του ΤΣΜΕ∆Ε.  ∆εν πειράζει και άλλες φορές έχουν έρθει και 
έχουµε γίνει µαλλιά κουβάρια, να ξαναγίνουµε µια φορά µαλλιά κουβάρια.  
Να τους επισηµάνουµε ότι,  σ’ αυτή τη φάση µπορεί να ε ίµαστε µαζί τους 
γιατί φαίνεται να τα λένε ωραία, αλλά περιµένουµε ας πούµε ξέρω ‘γω και 
έχουµε τα αφτιά µας και τα µάτια µας ανοιχτά, γιατί τόσα χρόνια καθόλου 
ωραία δεν τα λέγανε και πολύ περισσότερο δεν τα κάνανε. 

Προτείνω λοιπόν να δούµε και µια συγκέντρωση όπου θα καλέσουµε 
κεντρικά τη ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε.,  τον Πρόεδρο ή όποιους άλλους 
έρθουνε και από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΣΜΕ∆Ε, στους οποίους θα 
εκφράσουµε τον προβληµατισµό µας και όλες τις αντιρρήσεις για τις µέχρι 
τώρα ενέργειες τους ας πούµε και να πούµε ότι,  ναι µεν τώρα πάµε µαζί,  
αλλά από ένα σηµείο και πέρα ξέρουµε ότι οι δρόµοι µας θα είναι 
ξεχωριστοί πάλι. 

Και µια και ε ίπε και ο Πέτρος και για την κοινή αυτή µάζωξη µε τους 
άλλους επαγγελµατικούς ή επιστηµονικούς φορείς και οργανώσεις,  ίσως 
δεν θα ήταν άσχηµα.. .,  ή και µια κοινή παρουσίαση που θα γίνει µε τους 
συλλόγους, ίσως δεν θα ήτανε άσχηµα να δούµε λίγο και τους Βουλευτές 
και να ακολουθήσει από τη ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε. µια πρόσκληση προς 
τους Βουλευτές του νοµού και να επισηµάνουµε και σ’ αυτούς έτσι και µε 
τα επιχειρήµατα µας – που δεν ε ίναι καθόλου έωλα αυτή τη στιγµή αλλά 
είναι πολύ σοβαρά – την αντίθεση µας στην προωθούµενη λύση αυτή, τη 
συγκεκριµένη τώρα τουλάχιστον.  Το συνολικό θέµα του ασφαλιστικού το 
ξέρουµε ότι ούτε τώρα θα τελειώσει,  και θα το βρίσκουµε µπροστά µας 
και στο µέλλον µε πολλές και διάφορες µορφές. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι. . . ,  έλα, τώρα θα έκλεινα 
Μπριλάκι,  όποιος θέλει να µιλήσει να σηκώνει εγκαίρως το χέρι του, αν 
και µίλησες ήδη. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Σ’ αυτή τη φάση εγώ προσωπικά κάνω έκκληση σε όλους 
τους συναδέλφους, σε όλες τις παρατάξεις,  αφήστε τις επιµέρους 
διαφορές, κανείς δεν συµφωνεί µε τον άλλο ακριβώς.  Έχουµε διαφορές 
στο τ ι πρέπει να γίνει στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

Ένα θέµα πρέπει να κοιτάξουµε τώρα, 3 δις έχουµε εµείς 
αποθεµατικά, 600 εκατοµµύρια ευρώ έχουνε οι γιατροί,  και οι δικηγόροι 
άλλοι λένε ότι είναι βουλιαγµένοι,  και άλλοι λένε ότι τους έδωσε η 
Κυβέρνηση 400 εκατοµµύρια για να µη µιλάνε, για να σπάσει το µπλοκ, 
που τους χρωστούσε βέβαια το κράτος. 
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Λοιπόν, το θέµα ε ίναι να µη µας πάρουν τα λεφτά, να µείνει 
αυτοδιοικούµενο το ταµείο, τα υπόλοιπα δεν τελειώνουνε ούτε αύριο, ούτε 
µεθαύριο.  Εάν θέλουµε τώρα να αποδείξουµε ότι φταίε ι το µεγάλο 
κεφάλαιο, το ληστρικό, θα χάσουµε το αυτοδιοίκητο και θα πάρουν τα 
λεφτά µας, που τα πληρώσανε συνάδελφοι που µπήκανε στη σύνταξη, 87 
χρονών µπήκανε στη σύνταξη………..∆εν θα πάµε µε τον Αλαβάνο, θα 
πάµε µε το στόχο το συγκεκριµένο, και αν έρθει και ο Αλαβάνος µαζί µας 
δεν θα του πούµε φύγε… .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μα τι λες τώρα;  Μα αυτά που λες αναιρείς τον εαυτό σου. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ αναιρώ τον εαυτό µου;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπριλάκι.  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Λάθος κάνεις. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μπριλάκι.  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Εγώ θα πάω µε οποιονδήποτε που έχει τον ίδιο στόχο, τον 
περιορισµένο, το συγκεκριµένο και µετά καθίζουµε συζητάµε ό,τι θέλετε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα συνάδελφε Μπάκιντα. 
 
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:   Κατ’ αρχήν ευχαριστούµε τον Πρόεδρο για την πρόσκληση 
στο Σύλλογο Ελευθέρων Επαγγελµατιών και ήθελα να πω ότι, στην 
παρούσα φάση καλό ε ίναι να συµφωνήσουµε όλοι µε τις κινητοποιήσεις 
ενάντια στη νοµιµοποίηση και ό,τι  λέει η ∆.Ε. νοµίζω του Τ.Ε.Ε. είναι 
σωστά. 
 Βέβαια δεν θα συµφωνούσα µε το συνάδελφο Ορφανό ότι όλες οι 
παρατάξεις στο παρελθόν δεν έχουν ασχοληθεί µε το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε 
και δεν τα έχουν πει αυτά, εγώ ξέρω σε τοπικό επίπεδο η ΑΜΑΚ, και σε 
πανελλήνιο επίπεδο, η ΑΜΑΚ είχε ασχοληθεί µε το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε 
πάρα πολύ. 
 Λοιπόν, ήθελα όµως να πω και κάτι άλλο, πέραν των 
κινητοποιήσεων στις οποίες συµφωνούµε έχω εδώ στα χέρια µου µία 
επιστολή από το ταµείο µας, από το ΤΣΜΕ∆Ε, που έχει σταλθεί σε όλους 
τους νέους ασφαλισµένους όπως είµαι και εγώ και ρωτάει.. . ,  σου δίνει το 
δικαίωµα αν θες να κάνεις αίτηση για να συµµετέχεις. . . , έτσι;……..Ναι, 
στην ε ιδική προσαύξηση. 
 Αντίστοιχη επιστολή έχει σταλθεί και σε παλαιούς ασφαλισµένους 
ρωτώντας κάτι διαφορετικό, έτσι;   50 έως 55.  Λοιπόν οι συνάδελφοι µας 
ρωτούν εµάς τι να κάνουµε;  Να κάνουµε την αίτηση αυτή;  Να µην την 
κάνουµε;  Και µε έχουν ρωτήσει τόσο µετά το ’93 ασφαλισµένοι όσο και 
ηλικ ίας 50 – 55 . . . . . . . . . .Και πραγµατικά δηλαδή δεν έχουµε τι να τους 
πούµε και……….Θα έπρεπε ας πούµε το Τεχνικό Επιµελητήριο να έχει 
έτοιµη την απάντηση σ’ αυτό το πράγµα. 
 Ρωτώ αν µπορείτε να βοηθήσετε για να ξέρουµε και εµείς τι  να λέµε 
στους συναδέλφους.  Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι. . . 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έλα, αφού σου ε ίπα έλα.  Συνάδελφοι ο 
κατάλογος των οµιλητών έκλεισε, γιατί δεν σηκώνεις το χέρι σου; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι θα ήθελα και εγώ να µιλήσω λίγο, 
ακούσαµε εδώ πολλά και ε ιπωθήκανε.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: . . .πρώτα απ’ όλα, εντάξει περιττό να πω ότι περισσεύει 
και λίγο υποκρισία από πολλούς.  Εντάξει,  εγώ θα συµφωνήσω µε τον 
Ορφανό, δεν µπορούµε να µιλάµε συνολικά για ΤΣΜΕ∆Ε, για ασφάλεια 
και οτιδήποτε αν δεν πούµε καµιά φορά και εν πάση περιπτώσει ποια 
είναι τα αίτια.  Κάποτε πρέπει να µιλήσουµε και γ ι’  αυτά. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ποια; 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Τα αίτια, ποιοι µας φέρανε σ’ αυτό το σηµείο, πως 
φτάσαµε, και µη ζητάµε πάλι αύριο συγχώρεση γι ’  αυτά που λέγαµε χθες, 
έτσι;   Άρα λοιπόν κάποια στιγµή πρέπει να γίνει και συζήτηση.   

Το ασφαλιστικό πάλι δεν ε ίναι µόνο, τελικά όντως αυτό θα γίνει,  
ενοποίηση – µη ενοποίηση, αν το πετύχαµε, ζήτω που καήκαµε από ‘κε ι 
και πέρα, πάλι θα συνεχίσουµε ξανά µανά τα ίδια, µετά από µερικά χρόνια 
πάλι θα ξαναµιλήσουµε σε κάποιο νέο νόµο.  Πρέπει να τα βάλουµε όλα 
κάτω, πρέπει να µπούνε στο ασφαλιστικό σήµερα πραγµατικά ποιοι 
πληρώνουνε για την ασφάλεια του καθενός από µας, ποιοι τρώνε τα 
χρήµατα όχι µόνο των µηχανικών, γιατί δεν είµαστε µόνο εµείς,  αλλά 
συνολικά όλων των ασφαλιστικών ταµείων που πάνε. 

Πρέπει να βάλουµε πάρα πολλά θέµατα, και να δούµε... ,  µιλάµε για 
να κάνουµε κινητοποιήσεις αλλά πρέπει να αρχίσουµε να δεσµευόµαστε 
και λίγο, έτσι;  Καλά να πάµε στην πορεία στις 11 του µήνα, την άλλη 
µέρα χαθήκαµε.  Ίσως όµως θα πρέπει να πάρουµε και δέσµευση, θα το 
σηκώσουµε παραπέρα το θέµα;  Θα το κρατήσουµε πραγµατικά µέχρι να 
µπορέσουµε να το φτάσουµε στο σηµείο που θα µπορούσαµε να 
συµφωνήσουµε στο να ε ίναι ο µηχανικός ευχαριστηµένος, ο νέος 
µηχανικός, να λέει ναι θέλω να µπω στο ΤΣΜΕ∆Ε και όχι µε βάλανε µε το 
ζόρι και δεν έχω να πληρώσω;  Ο παλιός ο συνταξιούχος ότι ναι,  στο 
ΤΣΜΕ∆Ε είµαι, θα πάρω µια ικανοποιητική σύνταξη και δεν θα µου τη 
φάνε µετά δια µέσω φόρων ή οτιδήποτε άλλο; 

Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουµε όλα τα θέµατα πλέον επί τάπητος, 
έτσι;   Κινητοποιήσεις πάλι όµως θα πρέπει να ξέρουµε ότι. . . ,  εγώ 
συµφωνώ που θα γίνουν, και θεωρώ ότι ε ίναι και λίγες για την ώρα και αν 
σταµατήσουνε εκεί δεν θα πετύχουµε τίποτα και ότι πρέπει να 
συµµετέχουµε και όλοι,  δηλαδή εγώ θα πάω και στο ΠΑΜΕ αν θα κάνει 
πορεία, έτσι;   ∆ηλαδή µην υποκρινόµαστε, αν θέλουµε να 
αντιµετωπίσουµε σήµερα το ασφαλιστικό, θα πάµε στις κινητοποιήσεις 
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που πιθανόν να κάνει και το ΠΑΜΕ, µόνο έτσι θα αντιµετωπιστεί, πρέπει 
να συνταχθούµε και µε το ΠΑΜΕ.  Τι;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:    Λέµε αν κάνει και το ΠΑΜΕ, θέλω να το βάλω σ’ αυτή 
τη διάταξη.  Μην κρυφτούµε πίσω από το δάκτυλο µας πάλι παραταξιακά, 
κοµµατικά, εµένα µου ε ίπε ο Πρόεδρος µου ή ο κοµµατάρχης µου πήγα 
συγκεκριµένα εκεί και διαφωνώ.  Πρέπει να συνταχθούµε πλέον και µε 
την οποιαδήποτε µορφή πάλης ενάντια σ’ αυτό το θέµα.  Αυτό ήθελα να 
πω. 
 Ένα άλλο θέµα, παιδιά πρέπει να βάλουµε πολλά σήµερα, 
πραγµατικά όσον αφορά την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  Στην ΕΜ∆Υ∆ΑΣ στους 
συναδέλφους µηχανικούς τίθεται ένα σοβαρό θέµα, οι ασφαλιστικές 
εισφορές ε ίναι τέτοιες που µας µειώνουνε τόσο πολύ το ε ισόδηµα που 
ξαφνικά φτάσαµε και σιγά – σιγά θα πάει να ε ίναι µισά – µισά. 
 Να σας πω ένα απλό παράδειγµα, µε το ζόρι ξαφνικά είδα το µισθό 
µου και πέρασε το δεκαπενθήµερο και πήγε 520 έγραψε εκεί,  530 µία 
φορά, από την άλλη βδοµάδα ξανακατέβηκε στα 460, ήρθε το ΤΣΜΕ∆Ε 
µου τα πήρε.  Έκανε εκεί τα τερτίπια του το ΤΣΜΕ∆Ε, µου χρωστάς λέει 
από τον προηγούµενο χρόνο... ,  κάθε χρόνο χρωστάω από τα 
προηγούµενα, δεν µπορώ να καταλάβω επιτέλους πότε θα ξεπληρώσω τα 
προηγούµενα έτη, ξαφνικά πάλι ξαναπέσαµε στα 460.  Άρα πρέπει να τα 
θέσουµε όλα αυτά τα θέµατα και να δούµε τι θα γίνει µε όλο αυτό το 
πράγµα που λέγεται ΤΣΜΕ∆Ε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ξυλούρης. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Τελευταίος οµιλητής. 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Εγώ συνάδελφοι ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο, το 
Προεδρείο που µου δίνει το λόγο να µιλήσω, γιατί εγώ δεν είµαι µέλος της 
«Α», αν και πέντε φορές ήµουνα υποψήφιος δεν εκλέχτηκαν ποτέ.  ∆εν 
έχω κατορθώσει να εκλεγώ βρε παιδιά τι να κάνω;  ∆εν τα λέω εγώ καλά 
σαν εσάς, ξέρω ‘γω, τι να σας πω……….Το ξέρω συνάδελφοι αλλά.. . ,  όλα 
γίνονται, δεν ξέρεις τ ι γ ίνεται εδώ σας λέω, εντάξει,  ο κόσµος τρελαίνεται 
καµιά φορά δεν ξέρεις τι µπορεί να γίνει. 
 Εγώ θέλω να σας πω βρε παιδιά γιατί ήρθα εδώ πέρα, το θέµα το 
οποίο ε ίδα µε απασχολεί πάρα πολύ γι ’  αυτό ήρθα, µε απασχολεί σαν 
άτοµο και σαν συνάδελφο αλλά µε µπερδέψατε απόψε, δηλαδή µε 
µπερδέψατε µε ποια έννοια;  Όλοι συµφωνείτε µε όλους και δεν ξέρω 
ποιος διαφωνεί µε ποιον. 
 Εγώ ρωτάω το εξής, άµα ένας άνθρωπος έχει βρε παιδιά ζάχαρο 
µπορείς να βρεις ένα κοµµάτι στο σώµα του να µην έχει ζάχαρο;  Υπάρχει 
περίπτωση;  Να πεις έχει ζάχαρο αλλά ο αγκώνας του δεν έχει,  υπάρχει 
περίπτωση;  Εγώ απ’ ότι ξέρω δεν υπάρχει, ή να το πω αλλιώς, άµα δεις 
ένα άνθρωπο και µπει στο σπίτι σου και σε κλέψει µια, και µετά ξαναµπεί 
και σε κλέψει δυο, και τον βλέπεις και σε κλέβει,  άµα µπει την τρίτη φορά 
και σου πει ήρθα να σου φτιάξω την υδραυλική εγκατάσταση, θα τον 
πιστέψεις;   Εγώ δεν τον πιστεύω. 
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 ∆ηλαδή βλέπω τώρα τη ∆.Ε. εδώ πέρα και στέλνει ένα κείµενο το 
οποίο πραγµατικά ε ίναι προσβλητικό, ακραία προσβλητικό, διότι πάει να 
σου πει ότι εγώ πάω να προστατέψω τα συµφέροντα των µηχανικών, µα 
δεν ντρεπόµαστε βρε παιδιά δηλαδή;  ∆εν ντρέπονται καθόλου;  Το 
ξέρουµε ότι είναι ανέντιµοι και ανήθικοι,  διότι είναι κοινοί κλέφτες, 
συµµετέχουνε και συµµετείχανε συνειδητά στο να πάρουνε τα λεφτά από 
τα ταµεία, και τώρα σου λέει το πρόβληµα λέει είναι η συνένωση των 
ταµείων.  Μα ρωτάω τώρα εγώ, προσωπικά εγώ δεν ε ίµαι ενάντια στο να 
συνενωθούν τα ταµεία, τώρα που ήτανε µοναχό του δηλαδή καλά 
λειτουργούσε το ΤΣΜΕ∆Ε;  ∆εν κατάλαβα.  Εµείς ε ίµαστε σε µια άλλη 
οικονοµία, γιατί να µην είναι ενιαία τα ταµεία δηλαδή; 
 Στην τοµή.. . ,  τώρα που ζούµε.. . ,  είτε µοναχοί ε ίναι, είτε µε άλλους 
δεν θα κλέβουνε δηλαδή;  Το ΤΣΜΕ∆Ε βρε παιδιά δεν αγόρασε την 
Τράπεζα Αττικής, ο Αλαβάνος δεν το ήξερε;  Ο Σινάνης δεν το πήρε 
χαµπάρι;  Το ΠΑΣΟΚ δεν του το ε ίπε;  Η Νέα ∆ηµοκρατία απούσα ήτανε;  
Όχι συνάδελφοι,  και εσείς  εδώ που µε καλή µαεστρία και τεχνική, εσείς 
που µιλάτε οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε 
ικανό τρόπο περνάτε τις θέσεις σας, αλλά να ξέρετε ότι έχουνε γνώση οι 
φύλακες.  Μη νοµίζετε ότι δεν καταλαβαίνουνε, και ξέρετε που το 
καταλαβαίνουνε;  Εδώ είναι το πρόβληµα. 
 Εγώ θα σας αναφέρω ένα περιστατικό που έτυχε να έχω εγώ, παρ’ 
ολίγο να µείνω ανάπηρος όταν έκανα επίβλεψη, ξέρετε τι  µου είπε το 
ΤΣΜΕ∆Ε;  Ούτε οι χιτλερικοί δεν το λένε αυτό, τι  θα κάνω βρε συνάδελφοι 
άµα µείνω ανάπηρος;  Στην Interamerican µου λέει θα πας, µάλιστα κύριε 
ναι,  στην Interamerican µου λέει θα πας να σε καλύψει,  εµείς δεν σε 
καλύπτουµε.  Τώρα συνάδελφοι ε ίναι η γυναίκα µου στο χειρουργείο, 7 
µήνες είναι ανάπηρη, δεν µπορεί να δουλέψει, ξέρετε τι µου δίνει το 
ΤΣΜΕ∆Ε;  130 ευρώ. 
 Αυτή ε ίναι η κοινωνική ασφάλιση, και ξέρετε τι λέµε εµείς;   Οι 
κοµµουνιστές δηλαδή, γιατί εµείς δεν κρυβόµαστε, τι λέµε;  Προσέξτε, 
αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν υψηλού επιπέδου υγεία και πρόνοια 
λέµε εµείς,  διότι οι θέσεις µας έχουν ένα σκοπό, να καλυτερεύσουν το 
βιοτικό επίπεδο των µηχανικών και όχι µόνο, όλων των εργαζοµένων, 
γιατί η επίθεση που γίνεται στο ασφαλιστικό δεν αφορά µόνο τους 
µηχανικούς ε ίναι γενικευµένη επίθεση ενάντια στο βιοτικό επίπεδο όλων 
των εργαζοµένων, µηδενός εξαιρουµένου, για να µη σας πω ότι πολλούς 
από τους µηχανικούς τους ευνοεί αυτός ο νόµος, τους µεγαλοµηχανικούς 
και τις µεγάλες Ανώνυµες Εταιρείες. 
 Συνάδελφοι εγώ µπήκα µέσα και γράφει και απ’ έξω ότι και η 
αίθουσα που είµαστε εδώ σε Ανώνυµη Εταιρεία ανήκει,  µας έχουνε κάνει 
Ανώνυµες Εταιρείες παντού συνάδελφοι, και το Τ.Ε.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία 
είναι,  µέσω ΙΕΚΕΜ και οτιδήποτε.  Έχουµε µπει στη λογική της 
εµπορευµατικοποίησης, της υγείας, της παιδείας, της γνώσης, της 
συνείδησης, τα πάντα.  Μην σας κάνει λοιπόν εντύπωση και µη µου λέτε 
ότι δεν τα ξέρετε κύριοι του ΠΑΣΟΚ και κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας.  Μη 
λέτε ότι δεν τα ξέρετε, γ ιατί θα σας κατατάξω στους ανθρώπους που 
έχετε επίπεδο πνευµατικό κάτω από τη λάσπη, δεν µπορεί να µην τα 
καταλαβαίνετε βρε παιδιά. 
 Μου λέει ο Αντώνης εδώ πέρα ότι παίρνει 530 ευρώ, πως στο 
διάολο ζεις βρε Αντώνη εσύ;  Πως ζεις βρε φίλε, πως ζεις;   Σε ρωτάω, µε 
530 ευρώ το δεκαπενθήµερο µπορείς να ζήσεις;   Πως περιµένεις απ’ αυτή 
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τη ∆.Ε. να µπορεί να σου κάνει κάτι καλύτερο;  Ούτε αυτή, ούτε η 
προηγούµενη, αλλά ούτε και η επόµενη, εφόσον θα ε ίναι πλειοψηφία των 
δυνάµεων των καθεστωτικών, µε περικοκλάδες στυλ Αλαβάνου που τις 
βγάζουνε οι ίδιοι,  γ ιατί τον Αλαβάνο δεν τον έβγαλε κανείς,  το ΠΑΣΟΚ και 
η Νέα ∆ηµοκρατία τον έβγαλε, ψέµατα το λέω; 
 Μέχρι λοιπόν που θα ε ίναι αυτή η κατάσταση κύριοι Πρόεδροι και 
εκπρόσωποι του δικοµµατικού κατεστηµένου, που πολύ καλά ξέρετε και 
το κρύβετε για να παίρνετε ψήφους όχι τίποτα άλλο, Βαϊλάκη µη γελάς 
γιατί έτσι ε ίναι, το ΠΑΣΟΚ πρωτοστατεί στην υλοποίηση της πολιτικής 
αυτής.  Ο νόµος του Ρέππα...,  ο νόµος του Σιούφα αυτού που ε ίναι τώρα, 
πως τον λένε, είναι σε καλύτερη γραµµατοσειρά ο νόµος του Ρέππα, που 
διαφωνεί δηλαδή;  Στον τρόπο, στη µέθοδο, στη χρονική διάρκεια, στη 
φιλοσοφία;  Ξεκινάνε και απορρέουνε από τ ις γενικότερες κατευθύνσεις 
που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει τα πάντα ιδιωτικοποιούνται, τα 
πάντα εµπορευµατικοποιούνται και άµα δεν έχεις φράγκα πέθανες, αυτή 
είναι η λογική. 
 Και τι λέµε τώρα εµείς;  Ελάτε µε το ΠΑΜΕ που τ ι λέει;  Τα αιτήµατα 
µας εδώ, να γυρίσουνε τα κλεµµένα πίσω, από το 1950 αγαπητοί 
συνάδελφοι για να το ξέρετε, γιατί ε ίστε και νέοι εδώ πέρα, τα λεφτά των 
ταµείων τα τζογάρουνε όλοι στις τράπεζες.  Από την Κυβέρνηση της ΕΡΕ, 
της Ένωσης Κέντρου, τη χούντα, µετά τη χούντα, όλοι τζογάρουνε µε τα 
λεφτά των ταµείων και ρωτάω εγώ τώρα εδώ, δεν το ξέρει κανείς σας από 
‘δω;  ∆εν ε ίναι κοινοί κλέφτες ή δεν είναι;   Πως βάζουνε τα λεφτά των 
ταµείων χωρίς επιτόκιο, πως διάολο το λένε, στην Τράπεζα της Ελλάδας;  
Έρχεται µετά το ΤΣΜΕ∆Ε πριν από τόσα χρόνια και αγοράζουν την 
Τράπεζα Αττικής, γιατί;  ∆εν το ξέρανε;  ∆εν υπήρχανε αναλογιστικές 
µελέτες που λένε οι κύριοι του Συνασπισµού;  Βρε υπάρχουνε και τέτοιες, 
αλλά τις γράφουνε τα παλαιότερα των υποδηµάτων τους διότι η πολιτική 
τους ε ίναι αυτή. 
 Και εγώ κλείνοντας θέλω να πω το εξής, επειδή δεν εθελοτυφλώ και 
δεν έχω καµία ψευδαίσθηση ότι οι Υπουργοί αυτοί,  οι οποίοι ε ίναι οι 
κύριοι εκπρόσωποι τους, δεν έχουνε κανένα µα κανένα ηθικό φραγµό και 
φοβούνται µόνο ένα πράγµα κατά τη γνώµη µου συνάδελφοι, µόνο αν 
κακοβάλουνε οι µηχανικοί να ανοίξουνε τα µάτια τους – σαν του καβρού 
τη χαχάλα – να πάµε να τους γκρεµίσουµε, να τους αλλάξουµε, να τους 
πετάξουµε έξω και να βάλουµε πλώρη για άλλη πολιτική. 
 Μέσα στο σύστηµα που ζούµε 300 Αλαβάνους να αλλάξετε, 500 
Υπουργούς να αλλάξετε το ίδιο και χειρότερο θα ε ίναι.   Συµπαθήστε µε 
για το ύφος αλλά το να πηγαίνω και να λέω στο ΤΣΜΕ∆Ε ότι εγώ θέλω 
για τις φυσικοθεραπείες 5.000 ευρώ και σου λέει εγώ σου δίνω 100 ζήσεις 
– πεθάνεις, αυτό ε ίναι προσβολή.  Είπε ο Γιάννης προηγούµενα για τα 
γυαλιά, γ ια τα 100 ευρώ, ή όταν βγάλεις το δόντι σου βρε συνάδελφε, το 
δόντι σου, πήγαινε να ανοίξε ις το στόµα σου σαν το γάιδαρο να σε 
ελέγξει ο άλλος ότι το έκανες. 
 Και ρωτάω εγώ, εµένα µου ζητάνε να πάω να δείξω το σφράγισµα 
του δοντιού µου, αυτοί οι ξετσίπωτοι όταν αγοράζουνε και πουλάνε τα 
δισεκατοµµύρια στις τράπεζες γιατί δεν λογοδοτούνε σε κανένα;  Εγώ 
βάζω αυτό το ερώτηµα γιατί ε ίναι θέµα προσωπικής αξιοπρέπειας, όταν 
για ένα σφράγισµα που πήγα µου λένε πρέπει να πας και στον άλλο 
γιατρό να πιστοποιήσει για τα 30 ευρώ.  Για όνοµα του Θεού βρε παιδιά 
δηλαδή, µόνο εγώ τα βλέπω;  Γιατί καµιά φορά λέω δεν µπορώ να 
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κοιµηθώ, και πείθω τον εαυτό µου ότι είµαι ΠΑΣΟΚ για να κοιµηθώ 
δηλαδή, δεν κάνω πλάκα βρε παιδιά.  Εσείς δηλαδή αυτά που λέω 
συµφωνείτε ή διαφωνείτε;   Πείτε µου την αλήθεια, γιατί καµιά φορά 
µπαίνουµε σε κρίση ή σε δίληµµα αν εµείς ζούµε σε άλλο πλανήτη βρε 
παιδιά. 
 Λέει τώρα οι εργασιακές σχέσεις,  εδώ άµα το διαβάσετε αυτή την 
εισήγηση ξέρετε που βασίζονται;   Στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, 
και έρχεται µετά το ΠΑΣΟΚ το οποίο λέει δεν τις θέλει και ζητάει στη 
Νοµαρχία που είµαι µέλος και ντρέποµαι να προσλάβουµε επιστήµονες µε 
τέσσερις ώρες εργασία για έξι µήνες.  Και µε µία θέση ασφάλειας……   Όχι 
αγαπητέ φίλε, µία ασφάλεια για τέσσερα άτοµα, όπως παίρνουµε ένα 
ζευγάρι παπούτσια για δύο άτοµα, αυτοί ε ίναι.  
 Και εγώ κλείνοντας, συγνώµη για το ύφος µου, αυτό δεν είναι 
προσωπικό, ε ίναι θέµα προσωπικού τέτοιου... ,  σας ευχαριστώ για το 
χρόνο σας, αλλά σας λέω µην έχετε ψευδαίσθηση ότι µπορεί να αλλάξει 
κάτι άλλο……. .  
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Ορίστε προτάσεις,  τέσσερις είναι,  δεν ε ίναι πολλές. 
�  Κατάργηση του νόµου 31506 και όλων των άλλων αντιασφαλιστικών 

νόµων για δηµόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για 
όλους τους εργαζόµενους και γ ια τους µηχανικούς. 

�  Αποκλειστικά δηµόσια δωρεάν και υψηλού επιπέδου υγεία και πρόνοια.  
∆ηµόσια και δωρεάν, προσέξτε αυτές τις δύο λέξεις,  και δηµόσια και 
δωρεάν, αποκλειστικά. 

�  Σύνταξη στα 30 χρόνια δουλειάς και όχι στα 170 που έλεγε ο 
προηγούµενος, στα 87 και στα 90, προσέξτε προτασάρες, και για τις 
γυναίκες στα 55 έτσι;  Λέµε. 

�  Μετατόπιση του κύριου βάρους των ε ισφορών στην εργοδοσία και το 
κράτος.  Για πείτε µου µέχρι τώρα που λέτε εσείς, οι τρεις (. . . ),  πότε 
εφαρµόστηκε βρε Γιώργο αυτό;  Ποιος χρωστάει τα δισεκατοµµύρια στο 
ΙΚΑ και στο ΤΣΜΕ∆Ε;  Το κράτος και οι ιδιώτες δεν τα χρωστάνε;  Οι 
µεγαλοεπιχειρηµατίες γιατί δεν τους µιλάνε αυτοί;   Γιατί τους πάει «να» 
τον Υπουργό να τους µιλήσουνε, προσοχή αναφέρονται στους 
Υπουργούς. 

�  Αποσύνδεση τώρα, τώρα λέµε, τώρα σήµερα το πρωί του ΤΣΜΕ∆Ε από 
την Τράπεζα Αττικής και το χρηµατιστήριο.  Εδώ είναι η κονόµα 
αγαπητέ Θεόφιλε εδώ στο χρηµατιστήριο, πολύ χρήµα, ατελείωτο και 
τα παίζουνε από τα ταµεία. 

�  Επίδοµα ανεργίας 80% του βασικού µισθού για τους άνεργους 
µηχανικούς, ποιος άλλος το λέει αυτό;  Εµείς λέµε να επιδοτούνται 
και. ..  

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:  Που βρίσκονται τα λεφτά Γιάννη;  Τα λεφτά αυτά υπάρχουνε 
παράδες να τρώµε όλοι µε χρυσά κουτάλια. 
�  Επίδοµα ανεργίας λοιπόν, ανεξάρτητα µε τον τρόπο αµοιβής, δηλαδή 

δελτίο παροχής κ.λ.π. 
�  Μηχανογράφηση του ΤΣΜΕ∆Ε.  ∆ηλαδή µέχρι και τέτοιες προτάσεις 

κάνουµε για µηχανογράφηση, δηλαδή που τις κάνουνε ακόµα και οι 
παραπονεµένες ζωντοχήρες. 
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 Τι θέλω να πω δηλαδή;  Με λίγα λόγια να τις προτάσεις µας, πέντε 
είναι,  συµφωνήστε έστω σε µία, µία µόνο να δείτε ότι θα έρθετε σε 
καθολική ρήξη µε το υφιστάµενο πλαίσιο.  Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ, παρακαλώ συνάδελφοι.  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι,  είναι λυπηρή η 
εικόνα της «Α», ε ίπε προηγουµένως... ,  να το επαναλάβω γιατί δεν το 
έγραψε και θέλω να το γράψει.  
 Είναι λυπηρή η ε ικόνα της «Α», προηγουµένως ο Πρόεδρος της 
∆ιοικούσας ε ίπε ότι οι συνάδελφοι δεν το έχουν πάρει χαµπάρι.  ∆εν το 
έχουν πάρει χαµπάρι οι συνάδελφοι,  δεν το έχουν πάρει χαµπάρι και τα 
µέλη της «Α», έτσι; Όποιος δεν συµµετέχει σε ένα πρόβληµα 
συνάδελφοι συνήθως είναι µέρος του προβλήµατος.   

Σας άφησα να µιλήσετε, οι περισσότεροι πρακτικά ήσασταν εκτός 
θέµατος.  Η ε ισήγηση της ∆ιοικούσας, την οποία σας διάβασα προς την 
κεντρική «Α», της κεντρικής ∆ιοικούσας, το τονίζω, ήταν εάν 
αποδεχόµαστε ή όχι τη συνένωση µε τα άλλα ταµεία. 
 Μέσα αναπτύχθηκαν οι διάφοροι λόγοι όπου µπορούν να στηριχτούν 
ή να µη στηριχτούν.  Ακόµα δεν έχει συνειδητοποιηθεί από τους 
περισσότερους ότι εµείς εκφράζουµε σε περιφερειακό επίπεδο το Τεχνικό 
Επιµελητήριο το οποίο λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο. 
 Πάρα πολλοί στο κεντρικό επίπεδο µου ε ίπαν ότι οι περισσότεροι 
από σας δεν συµµετέχουν, και πράγµατι δεν συµµετέχουµε, η Περιφέρεια 
δεν συµµετέχει.   Θα πιάσουµε τους Βουλευτές ε ίπε ο συνάδελφος 
Πρόεδρος, να τους κάνουµε τι;   Όχι το ε ίπε και ο Πέτρος Ιν ιωτάκης, να 
τους κάνουµε τι;   Να συµφωνήσουν;  Να πάνε τη Βουλή.. . ,  αυτή τη στιγµή 
πρακτικά η Βουλή έχει πέντε ανθρώπους, πέντε κόµµατα, πέντε 
άνθρωποι,  µονοκούκι ψηφίζουν το ίδιο πράγµα, να µας πούνε τι οι 
Βουλευτές;  Όταν ακόµα και αυτοί είναι δεσµευµένοι από το κεντρικό 
επιτελείο του κάθε κόµµατος, αποφασίζουν αυτοί το τι θα γίνει,  και αυτοί,  
οι δικοί µας, οι περιφερειακοί προβατοειδώς ακολουθούν, δεν τίθεται 
θέµα. 
 ∆ηλαδή δεν έχω καµία αντίρρηση να προχωρήσει το Τεχνικό 
Επιµελητήριο σ’ αυτά που πρότεινε ο Πέτρος και σ’  αυτά που πρότειναν, 
η συνάντηση µε τους δηµοσιογράφους, η συνάντηση µε τους Βουλευτές, 
ορίστε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν έχω δει συνάδελφε εγώ να 
διαφοροποιούνται οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. µέσα στη Βουλή, ψηφίζουν 
το ίδιο όλοι, αυτό λέω, δεν λέω αν διαφοροποιούνται τα κόµµατα, τα 
κόµµατα σαφώς διαφοροποιούνται, οι Βουλευτές µες στα κόµµατα δεν 
διαφοροποιούνται.  
 Συνάδελφοι µέχρι σήµερα, γιατί κανένας από σας µάλλον δεν έχει 
συνειδητοποιήσει ποιο είναι το πρόβληµα και τι  έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε.  Το 2005 ψήφισε η Νέα ∆ηµοκρατία ένα νόµο όπου 
θέτει ένα πλαφόν, υπάρχουν ορισµένοι από µας εδώ µέσα οι οποίοι 
εξαγόρασαν το ΕΛΠΠ, δεν τους έφτανε δηλαδή που γράφτηκαν φάνηκαν 
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και κορόιδα.  Εγώ αυτή τη στιγµή στο ΕΛΠΠ έχω 38 χρόνια, δηλαδή 
ήµουνα κορόιδο που εξαγόρασα διότι αυτά τινάζονται στο αέρα. 
 Από τις εργολαβίες µου πλήρωνα περίπου 10 εκατοµµύρια το χρόνο 
στο ΤΣΜΕ∆Ε κύριοι.  Οι περισσότεροι εργολάβοι το 1,2% το πληρώνουν 
επί του τζίρου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και οι µελετητές. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και οι µελετητές πληρώνουν.  Έχουµε 
πληρώσει πολύ περισσότερα από τα 3 και 4.000€ που δίνουµε και δεν 
ανέχοµαι κανένα ούτε Βουλευτή, ούτε Υπουργό, ούτε Πρωθυπουργό να 
έρχεται και να µου λέει ότι θα βάλει χέρι στα λεφτά µου. 
 Βγήκε η Κα Μπακογιάννη στην τηλεόραση και έκανε την εξής 
απίστευτη δήλωση, αφού το ρίξατε στην πολιτική να πω και εγώ µια 
κουβέντα.  Βγήκε και δήλωσε, λέει,  όταν ο ελληνικός λαός 
συνειδητοποιήσει ότι τα βάρη, τα κοινωνικά βάρη πρέπει να τα φέρουν 
όλοι, θα καταλάβει λέει πόσο καλά διαχειρίζεται το θέµα του ασφαλιστικού 
η Νέα ∆ηµοκρατία.  Αυτό ε ίπε αυτή η κυρία, όπου όλοι αυτοί οι κύριοι αν 
έχετε υπόψη σας δεν λέγεται σύνταξη αυτό που παίρνουν, οι Βουλευτές 
όταν βγουν δεν παίρνουν σύνταξη.  Όχι,  είναι συνταγµατικά 
κατοχυρωµένες οι συντάξεις αυτών των κυρίων, δηλαδή πρέπει να 
αλλάξει το Σύνταγµα.  Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγµή παίρνει 10.000€, 
και ψηφίσαν και ένα νόµο... ,  µια που το έχετε ρίξε ι στην πολιτική.  ∆εν µε 
ενδιαφέρει εµένα τι ε ίπε ο Ρέππας ή τι ε ίπε ο Σιούφας, τι λέει το ΠΑΣΟΚ 
και τι  λέει η Νέα ∆ηµοκρατία, εσείς ήρθατε εδώ πέρα και κάνατε µια 
καθαρά πολιτική συζήτηση, για µένα ε ίναι αριθµητική τα πάντα, δεν 
ανέχοµαι να µου φάει κανείς τα λεφτά µου. 
 Πεντακόσιες φορές έχω πάει στο δικαστήριο το δηµόσιο γιατί δεν 
ανεχόµουνα το οτιδήποτε, υπήρξαν φορές που πλήρωσα περισσότερα 
δικαστικά από τα κέρδη που είχα, και το  πήγαινα στο δικαστήριο.  Και 
αυτή τη στιγµή δεν µε ενδιαφέρει αν θα πάει το Τεχνικό Επιµελητήριο, 
ενδεχοµένως να πάνε και µεµονωµένα µέλη του Επιµελητηρίου αν 
συνεχίσει το θέµα. 
 Σας άφησα να µιλήσετε διότι αµέσως µετά ε ίναι το επόµενο θέµα το 
οποίο αναφέρεται στις τροποποιήσεις του 3518, γ ι’  αυτό σας άφησα να 
µιλήσετε.  Οι περισσότεροι αναλύατε ποιος φταίε ι,  δεν µε ενδιαφέρει 
ποιος φταίει, εµένα µε ενδιαφέρει τι πρόκειται να γίνει από τώρα και πέρα 
και που µου ζητάν να δείξω υποχωρητικότητα και συµβιβασµό. 
 Το θέµα αν το έφερα, το έφερα για να ενηµερωθείτε και αν στα 
πλαίσια του νοµικού µας πλαισίου, το θεσµικό πλαίσιο που έχει το 
Τεχνικό Επιµελητήριο, εάν στηρίζουµε τις πράξεις που σκοπεύει να κάνει 
το Τεχνικό Επιµελητήριο για να αποφύγει µε τον οποιονδήποτε τρόπο, 
αδιάφορος ε ίναι ο τρόπος, εδώ είπατε, αναλύσατε, έκανε, δεν έκανε, δεν 
µε ενδιαφέρει ο τρόπος συνάδελφοι που θα το κάνει,  εµένα µε ενδιαφέρει 
να µη συνενωθούν.  Αυτό µε ενδιαφέρει,  αυτό σας ενηµερώνω, αυτό 
ζητάω αυτή τη στιγµή και θα θέσω σε ψηφοφορία, πέραν των άλλων που 
έθεσε ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας να γίνουν οι συναντήσεις.   Σας λέω ότι 
δεν έχουν καµία τύχη, το πιστεύω ακράδαντα αυτό, αλλά δεν 
διαφοροποιούµαι.   Συµφωνώ και µ’ αυτά τα πράγµατα. 

Εκείνο όµως που έφερα είναι,  αν µπορεί να φύγει αυτή τη στιγµή 
µέσα απ’ αυτή την «Α» µια απόφαση προς την κεντρική «Α», όχι προς τη 
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∆ιοικούσα, ότι η Περιφερειακή «Α» συµφωνεί µε την απόφαση που πήρε 
προχθές στην Αθήνα.  Αυτό ε ίναι το ερώτηµα και αυτό ε ίναι το θέµα, αυτό 
θέτω σε ψηφοφορία.  Αν συµφωνείτε,  που ε ίναι αυτή εδώ η πρόταση η 
οποία υπερψηφίστηκε µε πολύ σεβαστή πλειοψηφία στην Αθήνα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν ήταν οµόφωνη όπως το ε ίπε η 
Βάννα.  Αυτή ε ίναι η πρόταση. 
 Από ‘κε ι και πέρα τα επιµέρους θέµατα, το 3518 ή όχι υπάρχει η 
πρόταση της ΑΜΑΚ η οποία έπεται της συζήτησης.  Είναι τελείως.. .,  
υπάρχουν οι διεκδικήσεις µας από το ΤΣΜΕ∆Ε, οι διεκδικήσεις αυτές 
ισχύουν συνάδελφοι εάν δεν ενωθούµε, εάν ενωθούµε δεν υπάρχουν 
διεκδικήσεις,  από ποιο ΤΣΜΕ∆Ε; 
 Έρχεται η Πανεπιστηµονική η οποία σαφώς έχει µια τελείως 
διαφορετική φιλοσοφία και µας λέει να καταργήσουµε το 3518, µα 
συνάδελφοι άµα καταργηθεί ο 3518 το ασφαλιστικό δεν έχει νόµο.  Από 
‘κε ι και πέρα θα δηµιουργηθεί ένας καινούργιος νόµος ο οποίος θα είναι 
στην κατεύθυνση της συνένωσης.  Ίσα – ίσα που αυτή τη στιγµή  πιστεύω 
ότι ο 3518 µε όλα τα λάθη του, µε όλες τις ατέλειες του, µας κρατάει 
χώρια από τους άλλους.  Αν τον καταργήσουµε ο επόµενος θα ε ίναι η 
συνένωση, επόµενο, δεν θα καταργηθεί;  Αφού ο 3518, τα περισσότερα 
θέµατα που έχει µέσα. δεν ξέρω αν τον έχετε διαβάσει,  τον έχω εδώ. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιος; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ποιος τώρα; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  εγώ είπα ότι έχουνε µια.. .  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  µε συγχωρείς συνάδελφε, έχουν 
µια διαφορετική φιλοσοφία.  Λοιπόν από ‘κε ι και πέρα.. . ,  για τι πράγµα; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό βάζω σε ψηφοφορία.  Ρώτα µε. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  έβγα, έβγα.  Η Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Πρόεδρε, γ ια να µην έχουµε το ίδιο πρόβληµα που είπα 
πριν µε την Αθήνα, θέλω να καταλάβω ποιο ακριβώς κείµενο βάζεις σε 
ψηφοφορία.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό που διάβασα. 
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   . . .να φύγει ολόκληρο, να µην πούµε µόνο ότι ψηφίσαµε 
και να φύγουν τρεις γραµµές στην άκρη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  αυτό που διάβασα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Αυτό όλο που διάβασες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό όλο που διάβασα τίθεται σε 
ψηφοφορία εάν συµφωνούµε µ’ αυτές τις απόψεις,  αυτά που λέει µέτωπο 
εναντίον.. . , αντίθετοι µε τις. .. ,  τα πάντα, ό,τ ι διάβασα αυτές τις έξι 
σελίδες.. .  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μαζί µε το κοµµάτι που λέει «ειδικά για το ΤΣΜΕ∆Ε». 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βεβαίως, «ειδικά για το ΤΣΜΕ∆Ε», αυτό 
το τελευταίο που διάβασα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μαζί µ’ αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μαζί µ’ αυτό, τα πάντα.  Αυτό θέτω σε 
ψηφοφορία, να φύγει µια απόφαση, δεν θα είναι συνηµµένο το έγγραφο, 
άρα θα φύγει η απόφαση ότι το κείµενο το οποίο.. . , αυτό; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Το κείµενο να το γράψουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να το επισυνάψουµε. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Όχι,  δεν θα το επισυνάψουµε, θα το ξαναγράψουµε σαν 
δικό µας, γιατί οι Αθηναίοι µε τα κείµενα κάνουν παιχνίδια. 
 Το ∆ελτίο Τύπου που βρήκες, µε αυτά που πρόσθεσες διορθώνεται 
εύκολα, ένα κείµενο που θα έχει τον τίτλο µας και θα ε ίναι ολόκληρο, και 
θα είναι αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει, συµφωνούµε µ’ αυτά. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Και να πάει να µπει όπως και των άλλων περιφερειακών 
τµηµάτων στην ιστοσελίδα σαν απόφαση της «Α». 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συµφωνώ απόλυτα. 
 Λοιπόν ακούσατε τι ε ίπε η Βάννα, δεν θα επισυνάψουµε κανένα 
κείµενο, αυτό το κείµενο που σας διάβασα ατόφιο, τα περισσότερα 
υπάρχουν στο ∆ελτίο Τύπου, θα διορθωθεί δηλαδή, εύκολα διορθώνεται,  
δεν θέλει και πολύ χρόνο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ορισµένες φράσεις που έχει,  κάτι 
διαφορές, αυτές που σας διάβασα. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  στον τύπο είναι.  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ψηφίζουµε αυτό το κείµενο, ας το, το 
εφάπαξ ε ίναι στο 3518, αυτό εδώ.  Λοιπόν, εσύ καταψηφίζεις,  µε µεγάλη 
πλειοψηφία βγαίνει.   

Λοιπόν το θέτω σε ψηφοφορία, το κείµενο που σας διάβασα.  Αυτό 
το κείµενο που σας διάβασα απλώς θα το ξαναγράψουµε και θα το 
στείλουµε, αποφασίσαµε αυτά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  µε καµία αλλαγή, όχι,  µα δεν 
συζητάµε την τροποποίηση του 3518 συνάδελφοι.   
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θα σταµατήσεις σε παρακαλώ;  Και 
πολύ καλά γνωρίζετε ότι οι τροποποιήσεις έρχονται γραπτές, γράψτε τα, 
έπρεπε να τα γράψετε για να τα φέρετε.  Συνάδελφοι από µνήµης εγώ δεν 
θα... ,  τελείωσε η συζήτηση, όχι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ό,τι σας διάβασα συνάδελφοι, µιλάω 
ελληνικά. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆ηλαδή αν το φέρουµε µια φωτοτυπία και γράψουµε τα 
αντίστοιχα για το εφάπαξ, µπορούµε να το ζητήσουµε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι.   Υπάρχουν οι διεκδικήσεις για το 
ΤΣΜΕ∆Ε συνάδελφοι,  το πνεύµα αυτό συνάδελφοι.. . ,  δεν τα ενοποίησα τα 
θέµατα, είναι τρία διαφορετικά πράγµατα.  Το εφάπαξ εντάσσεται στο 
3518 ναι ή όχι;   Έτσι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ό,τ ι γράφει, αυτό που γράφει θα ε ίναι. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Η τελευταία σελίδα του εγγράφου, η έκτη σελίδα είναι δια 
ταύτα και µέσα στο δια ταύτα έχει βάλει γ ια τις προνοιακές παροχές και. . .,  
(δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι αλλά σας έχω πει,  συνάδελφοι σας 
έχω πει,  να µιλάτε όλοι ξέρετε, να γράφετε δεν ξέρει κανένας.  Είµαι 10 
χρόνια εδώ πάνω και σας έχω πει,  οι τροποποιήσεις θα έρχονται 
γραπτώς να µπαίνουν σε ψηφοφορία, διότι αύριο το πρωί θα πει κάποιος 
εγώ δεν τα ε ίπα έτσι,  εγώ δεν τα ψήφισα έτσι,  εγώ θα πει ο Βαϊλάκης δεν 
τα κατάλαβα έτσι.  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όλο τέτοια λες, εσύ ψηφίζεις και δεν 
ξέρεις τι ψήφισες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, αφού θέλετε να ενσωµατοθούν 
οι τροποποιήσεις να έρθουν γραπτώς.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και τι  θα ψηφίσουµε δηλαδή τώρα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Το κείµενο αυτό που σας διάβασα καθ’ 
εαυτό και την τροποποίηση που γράφει τώρα ο Μπριλάκις για τις 
προνοιακές παροχές.  Χωραφά αναχωρείς;   Αυτή τη στιγµή συνάδελφοι,  
µολονότι. . . ,  ποιον έβγαλε η ∆ΑΚΕ έβγαλε τον αυτόν.. . ,  ποιος ε ίπατε;  Τον 
Αλαβάνο, όχι σε καταλαβαίνω, αλλά δεν µπορώ να καταλάβω που είναι 
∆ΚΜ.  Συνάδελφοι συζητάτε και λέτε ότι υπάρχει πρόβληµα, πουν’ το;  
Όλοι ε ίναι βολεµένοι,  γιατί αν ενδιαφερόντουσαν για το ασφαλιστικό θα 
ήταν εδώ µέσα. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, εντάξει,  εντάξει θα το βρω. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σε ποια θέση;  Α, πρόσθετη θέση. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι,  συνάδελφοι η 
πρόταση, η τροποποίηση του συναδέλφου Μπριλάκι η οποία τίθεται σε 
ψηφοφορία ε ίναι,  πάνω από το τέλος διεκδικούµε να προστεθεί. . . ,  δηλαδή 
τελευταία παράγραφος το ε ιδικότερα σε σχέση µε τις αρνητικές συνέπειες 
του νόµου 3518, άµεση σύνταξη του κανονισµού εφάπαξ παροχών 
σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν.3518/2006.   Με επιφύλαξη του 
συναδέλφου αν είναι 23 ή όχι,  το οποίο θα το ψάξω και θα βάλω τον 
αντίστοιχο αριθµό, έτσι;   Άρα µε µεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε.   

Προχωρούµε στο επόµενο θέµα, στο οποίο µάλλον όλοι έχετε 
τοποθετηθεί. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
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ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα µε συγχωρείς,  συνάδελφε Ορφανέ.. .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα ούτως ή άλλως όταν µίλησες είπες 
ότι εµείς το καταψηφίζουµε και ε ίναι καταγεγραµµένο στα πρακτικά τα 
οποία θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα.  Εσύ θες να γραφτεί στο κείµενο;  
∆ιαφοροποιήθηκε, µάλιστα, η Πανεπιστηµονική. 
 Λοιπόν συνάδελφοι. . .,  που πάτε;  Συνάδελφοι γ ια να καταλάβω, 
συζητάτε για προβλήµατα, θέλετε.. . , λοιπόν εγώ θα κάνω µια αυτή.. . ,  έχω 
προτείνει να διαλυθεί η κεντρική «Α», να διαλυθούν και οι περιφερειακές, 
δεν έχουν νόηµα πλέον.  Με τέτοια σύνθεση συνάδελφοι λυπάµαι πάρα 
πολύ αλλά δεν έχει νόηµα να συνεδριάζουµε.  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, 
θα πρέπει να διαλύσουµε τη συνεδρίαση. 
 Μα δεν ε ίναι πόσοι,  το θέµα δεν ε ίναι αριθµητικό, το θέµα δεν είναι 
αριθµητικό.  ∆ηλαδή ένα λεπτό, η ∆ΚΜ είναι ανύπαρκτη αυτή τη στιγµή, 
έχει φύγει όλη.  Άρα δεν ε ίναι δυνατόν συνάδελφοι ούτε... ,  ε ίναι 2 ώρες 
και µισή.  Στην Αθήνα ξεκίνησε η συνεδρίαση 9:30 η ώρα το πρωί ήταν η 
Βάννα και τελείωσε 7:30.  Θέλετε να µείνετε στην «Α» συνάδελφοι;   Εάν 
δεν θέλετε παραιτηθείτε, ε ίναι απλό, το θέτω θέµα στους αρχηγούς των 
παρατάξεων, που ε ίναι ο Σπύρος Αποστολάκης; 
 Λοιπόν, και θα αναγκαστώ συνάδελφοι να το δηµοσιοποιήσω, θα µε 
φέρετε σ’ αυτό το σηµείο να το δηµοσιοποιήσω, δεν πάει άλλο, η 
κατάσταση είναι αφόρητη, δεν έχω καµία διάθεση να έρχοµαι σε 
σύγκρουση µαζί σας.  ∆εν θέλετε να συνεδριάζουµε;  Να την κλείσουµε 
την «Α» συνάδελφοι,  δεν θα κάνω καµία, σας το υπόσχοµαι,  ούτε 
προϋπολογισµό όµως θα κάνω. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γιατί ε ίναι ε ιδική συνάδελφε;  Γιατί είναι 
ειδική;  Η τακτική συνεδρίαση είναι.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η ∆ΚΜ είναι ανύπαρκτη εδώ µέσα 
συνεχώς, συνεχώς είναι ανύπαρκτη, τι κάθεσαι και µου λες τώρα;  Από 
πότε είναι;  
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∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆ηλαδή δεν ε ίναι κατάσταση αυτή.  Εάν 
θέλετε.. .  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα είναι παραταξιακό σας θέµα, είναι 
παραταξιακό. εγώ είµαι µια παράταξη µόνος µου και ε ίµαι εγώ, η ΑΜΑΚ 
είναι συνέχεια εδώ, και η Πανεπιστηµονική ε ίναι εδώ πέρα. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πόσοι είσαστε συνάδελφοι εδώ πέρα;  
Θέλετε να τους µετρήσουµε;  Θέλετε να δούµε τα ποσοστά σας; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι είπες; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Όταν λείπουµε εµείς δεν έχει απαρτία. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφε Σπύρο, µπορείς να µπεις 
µέσα στην ιστοσελίδα, ε ίναι δηµοσιευµένες οι παρουσίες σας και τα 
ποσοστά σας.  Εσείς συναγωνίζεστε µε τη ∆ΚΜ οι δύο τελευταίοι ε ίσαστε, 
αλλά εγώ σας ρωτώ είσαστε ικανοποιηµένοι;   Αυτό θέλω να µου πείτε,  
αφήστε τους αριθµούς, σας ε ίπα και προηγουµένως ότι δεν ε ίναι θέµα 
αριθµών  Είσαστε ικανοποιηµένοι από την εικόνα αυτή της «Α»;  Αν 
είσαστε ικανοποιηµένοι εµένα περισσεύει.  
 Λυπάµαι πάρα πολύ αλλά θα το πω, είναι η τέταρτη µου θητεία, 
είναι η χειρότερη «Α».  Και θα ήθελα αν είναι εδώ ο Σταµατάκης να µας 
πει τους νέους, που ε ίναι οι νέοι;   Εδώ αν εξαιρέσεις δυο – τρεις όλοι 
είναι από 50 και πάνω, λυπάµαι.  

Έλα στο µικρόφωνο να καταγράφονται,  διότι αυτά πρέπει να 
καταγράφονται,  να τα γνωρίσουν οι συνάδελφοι όλοι και θα βγω προς τα 
έξω για την κατάντια της «Α», αυτό θα το δείτε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι νοµίζω ότι λ ίγο τώρα 
χαλάσαµε τη συζήτηση στο τέλος, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος. 
 ∆ηλαδή κατ’ αρχάς να πω ότι η ΠΑΣΚ εδώ ήτανε 16 ή 17 άτοµα µε 
την εκκίνηση της συζήτησης, δηλαδή ένα ποσοστό πολύ ικανοποιητικό και 
ήτανε περίπου ότι ήτανε και η ΑΜΑΚ και οι άλλες παρατάξεις,  ένα τέτοιο 
ποσοστό.  Και αυτή τη στιγµή επίσης ε ίµαστε 12 άτοµα µέσα στην 
αίθουσα.  Άρα είναι άδικο να το επικεντρώνεις συνάδελφε Πρόεδρε σε µία 
παράταξη, η οποία µάλιστα αυτή τη στιγµή στηρίζε ι µε κάθε τρόπο όχι 
µόνο το Τεχνικό Επιµελητήριο και όλες τις διαδικασίες τις οποίες κάνει το 
Τεχνικό Επιµελητήριο. 
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Τώρα για το ότι κάποιοι άνθρωποι φεύγουν, εντάξει,  ήτανε σήµερα 
µια µέρα δύσκολη µε τα καιρικά φαινόµενα και όλοι ενδιαφερότανε για το 
θέµα του ασφαλιστικού, ναι ήτανε το θέµα του ασφαλιστικού. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι να τα πούµε µέχρι να τα βρούµε, 
ένα λεπτό, δηλαδή τι το ιδιαίτερο έχει ηµέρα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Έβρεχε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έβρεχε, άλλο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι το ιδιαίτερο έχει η µέρα, συνάδελφοι,  
να καταλάβω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν . . .  (αλλαγή κασέτας)………όπως λένε 
και κάποιοι αυτή τη στιγµή σε όλη την Ελλάδα, το µόνο θέµα ίσως που θα 
έπρεπε να συζητάµε, αν ήταν δυνατόν να αφήσουµε όλα τα άλλα, είναι το 
ασφαλιστικό, οι κ ινητοποιήσεις και να λέµε όχι στην ενοποίηση των 
ταµείων. 
 Αυτή τη στιγµή δηλαδή για µένα, εφόσον βγήκε αυτή η απόφαση, 
εγώ είµαι καλυµµένος, και αν µάλιστα... ,  γιατί δεν το κατάλαβα, έβαλα µία 
πρόταση που έλεγα τέσσερα – πέντε βήµατα, αυτά τα βήµατα θα τα 
ακολουθήσουµε;  Όχι;   Συγνώµη εγώ έβαλα πέντε βήµατα, δεν τα έβαλες 
καν προς συζήτηση, δεν τα έβαλες καν προς ψηφοφορία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με συγχωρείς κάνεις λάθος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Τι λάθος κάνω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σε ποια ψηφοφορία;  Είπα διαφωνώ µ’ 
αυτά που ε ίπε αλλά τα ψηφίζω, διαφωνώ µε την αποτελεσµατικότητα 
τους, έτσι;   Λοιπόν.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία τα ψηφίσαµε δηλαδή αυτά;  Τα 
ψηφίσαµε, ε ίναι στο πλαίσιο.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  θες να το βάλω σε ψηφοφορία 
τώρα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι θέλω να το βάλουµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θες να το βάλω τώρα σε ψηφοφορία; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι θέλω να το βάλουµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σου την ακυρώσω όλη την πρόταση, 
αν το βάλω σε ψηφοφορία θα ακυρωθεί η πρόταση σου, πρόσεξε τι ζητάς. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Μα ένα λεπτό, δηλαδή από ‘δω θα φύγουµε 
και δεν θα ξέρουµε τι θα αποφασίσουµε και πως θα κινηθούµε;  Τα 
έχουµε αποφασίσει;   Εντάξει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπαµε ότι συµφωνούµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εντάξει ωραία, ωραία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .και συµφωνήσαν και η ΑΜΑΚ, από τη 
στιγµή.. . , σηκώθηκε ο Μύρωνας και ε ίπε ότι συµφωνούµε µ’ αυτά που 
είπε ο Πρόεδρος, λέω εγώ ότι συµφωνώ µ’ αυτά που ε ίπε ο Πρόεδρος, 
εκτός αν... ,  η ∆ΚΜ δεν ε ίναι εδώ πέρα να συµφωνήσει ή να διαφωνήσει. . . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .εκτός αν διαφωνεί η ΠΑΣΚ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆ιαφωνείτε µ’ αυτά που είπε; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Όχι. . . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Εγώ έχω την αίσθηση ότι ψηφιστήκανε. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ετέθη έτσι θέµα, από τη στιγµή που 
σηκώνεται η ΑΜΑΚ και λέει ότι συµφωνούµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  ο Πέτρος µίλησε για συνάντηση µε 
δηµοσιογράφους, µε Βουλευτές.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι, συνέντευξη τύπου των Προέδρων.. .  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ωραία, εντάξει.  
 Λοιπόν, πάντως Πρόεδρε για να την κλείσουµε καλύτερα, εγώ 
νοµίζω ότι έγινε µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήµερα και γ ια τα 
περιβαλλοντικά, και γ ια το θέµα το ασφαλιστικό, και µάλιστα καθίσανε 
εδώ υποµονετικά όλοι οι συνάδελφοι και ακούσανε ένα µακροσκελέστατο 
κείµενο πάρα πολύ προσεκτικά. 
 ∆εν ε ίναι λοιπόν λόγος τώρα αυτή τη στιγµή να ακυρώνουµε 
συνολικά τη λειτουργία του Τ.Ε.Ε. και της «Α», επειδή κάποιες 
ειδικότερες συνθήκες αυτή τη στιγµή ανάγκασαν κάποιους συνάδελφους 



Συνεδρίαση 9η        5ης   ∆εκεµβρίου  2007         σελίς   64 
 

να φύγουνε.  Όντως κάποια ζητήµατα τα οποία βάζεις,  και τα οποία 
έχουνε να κάνουνε αν θες µε την καλή λειτουργία που έχει να κάνει µε τη 
συλλογικότητα που πρέπει να έχουνε όλες οι διαδικασίες στο Τεχνικό 
Επιµελητήριο, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουµε απόψε, ας το 
αφήσουµε να το δούµε και όντως ο καθένας από εµάς παίρνει την ευθύνη 
πάνω του.  Παίρνει την ευθύνη πάνω του.. .  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. .,  
είναι το περιβόητο έντυπο, σου γράφω πολλά για το πρόσωπο σου 
Πρόεδρε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι βεβαίως. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   . . .πολλά καλά για σένα, και πάρα πολλά κακά, διότι εδώ 
πέρα πρέπει να φεύγουµε.. .,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου).  Και το λέω ειλικρινά, έφαγα τόση βροχή για να έρθω εδώ 
και αντί να το εκτιµήσει ο Πρόεδρος που ήρθαµε, λέει γιατί φεύγουµε 
γρήγορα.  Υπάρχουνε κοινωνικές ανάγκες Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με συγχωρείς,  για µένα ήρθες; 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  να σου κάνω µια ερώτηση, για 
µένα ήρθες συνάδελφε; 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Όχι,  όχι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έχετε την εντύπωση συνάδελφοι ότι 
έρχεστε για µένα; 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:  Πρέπει να καταλάβετε ότι η διαδικασία σήµερα ήτανε λίγο 
κουραστική για ένα πολύ σοβαρό θέµα, προβληµατιζόµαστε.. . , ξέρει ο 
Πρόεδρος ότι για την ΠΑΣΚ µιλάει. .. ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει 
εκτός µικροφώνου).. . ,  να προβληµατιστούνε για να προτείνουνε τα µέτρα 
αυτά που λέει ο Πρόεδρος και άλλα τόσα.  ∆εν νοµίζω ότι ήρθαµε 
εντελώς.. . ,  και µου έκανε µεγάλη εντύπωση αυτή η επίθεση προς την 
ΠΑΣΚ τώρα.. .,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Με συγχωρείς ξεκαθάρισα και ε ίπα 
ανοίγετε την ιστοσελίδα, συνάδελφοι δεν διαβάζετε καθόλου, και φαίνεται 
από τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί µέσα το Σώµα, αλλά δέστε τι 
µέσον όρο παρουσίας έχετε εσείς και η ∆ΚΜ.  Η ∆ΚΜ βεβαίως είναι 
τελευταία, αλλά σε ποιον να το πω στη ∆ΚΜ θα της τα µεταφέρεις,  να σου 
τα πω. 
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 Σαφέστατα απευθύνοµαι στους δύο τελευταίους, δεν µπορώ να πω 
στην Πανεπιστηµονική τ ίποτα όταν έχει το 100% των παρουσιών, όταν 
βρίσκονται εδώ πέρα και δεν φεύγουν.  ∆ηλαδή εσύ πως το βλέπεις;   
Λογικό το βλέπεις να πω σε ανθρώπους.. . , ο µέσος όρος της ΑΜΑΚ 
χτυπάει το 90 περίπου, τι να τους πω; 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. .,  
εµένα προσωπικά µου έκανε µεγάλη εντύπωση, η προσπάθεια απαξίωσης 
του Σώµατος από τον Πρόεδρο µας, τον Πρόεδρο της «Α», µου έκανε 
µεγάλη εντύπωση, ε ιλ ικρινά σας λέω δεν την καταλαβαίνω, θέλω µία 
εξήγηση.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θες µια εξήγηση;  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)... ,  αυτή 
η επίθεση προς το Σώµα ότι δεν ασχολούµαστε όταν καταλήξαµε σε µια 
απόφαση η οποία απόφαση φαίνεται τουλάχιστον από τους παρόντες ότι 
ήτανε οµόφωνη.  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο µόνος που ήταν εδώ, ο µόνος.. . , ναι.  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  ναι.  
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:  Είναι κάτι που µε προβληµάτισε πάρα πολύ, σε παρακαλώ 
δώσε λίγο σηµασία... ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ τα διαβάζω, αλλά θα σου 
ξεκαθαρίσω ότι µέσα σ’ αυτή την αίθουσα ο κάθε µηχανικός µπορεί να 
µιλάει όσο κρίνει.   Εγώ δεν έχω βάλει κανένα περιορισµό και σας έχω πει 
επανειληµµένως ότι,  σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας µπορεί να 
αναιρεθεί η πρόταση του Προέδρου.  Σηκωθείτε και ψηφίστε εάν θέλετε 
να µιλάτε ένα λεπτό, δεν έχω κανένα πρόβληµα, διότι σήµερα ειδικά 
χρονοµέτρησα τις οµιλίες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Λοιπόν, Πρόεδρε εδώ...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σου θέτω ευθέως το ερώτηµα, 
Πρόεδρε, ε ίσαι ικανοποιηµένος από το πώς προχωράει;   Εγώ αυτό θα 
θέσω σε ψηφοφορία, τώρα θα το θέσω µ’ αυτούς τους λίγους που 
είµαστε, αν ε ίναι ικανοποιηµένοι από την ε ικόνα της «Α» και από τη 
λειτουργία. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έχεις δίκιο, να κοιτάξουµε να 
βελτιώσουµε τα πράµατα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άµα θέλετε το βάζουµε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχει υποβάλλει ένα αίτηµα την 
περασµένη φορά η Πανεπιστηµονική µε έξι θέµατα προς συζήτηση, µε 
τους ρυθµούς που βαδίζουµε δεν θα συζητηθεί ποτέ κανένα θέµα 
συνάδελφοι.   Αυτή ε ίναι η τραγική αλήθεια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Πρόεδρε ξανάλεω, και ε ίναι πολύ σηµαντικό 
και θέλω να µε προσέξεις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτή ε ίναι η τραγική αλήθεια, ήρθε η 
ΑΜΑΚ την περασµένη φορά, έθεσε ένα θέµα, εκτός Η.∆……….. .ένα 
λεπτό, καταψηφίστηκε να συζητηθεί, το θέµα υφίσταται,  µπήκε στην 
πρόσκληση στα θέµατα της Η.∆. και αναβάλλεται πάλι.   Μια δεδοµένη 
στιγµή όταν το ένα θέµα πίσω από το άλλο αναβάλλονται καταντάνε και 
ανεπίκαιρα, δεν έχουν νόηµα να συζητηθούν, λογικό δεν είναι;   Αυτή τη 
στιγµή υπάρχει ένα θέµα µέσα, η αποτίµηση του συνεδρίου, να την 
κάνουµε του χρόνου;  ∆εν έχει νόηµα να την κάνουµε την αποτίµηση.  
Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποιος φταίει που αναβάλλονται,  εγώ; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η έλλειψη του κόσµου. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆εν νοµίζω... ,  (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σοβαρά το λες; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Εµείς φταίµε που εσείς κοιτάζετε πότε έχετε παρουσίες ή 
όχι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ σας ε ίπα.. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο καθένας από µας... ,  ερχόµαστε, υπογράφουµε τρεις και 
φεύγουµε... ,  τρεις. . . , (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ. 
Πρόεδρο της «Α») 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό σταµάτα, τι να κόψω; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε, σας ε ίπα προηγουµένως ότι 
µπορείτε να ανατρέψτε τις αποφάσεις µου, σηκωθείτε και ζητήστε το 
χρόνο που θέλετε να µιλήσετε, πάρα πολύ εύκολα σας κατεβάζω από 
πάνω, αλλά το θεωρώ ότι δεν ε ίναι σωστό, διότι όταν µιλάει ένας έκαστος 
από σας κρίνει ότι πρέπει να ακουστεί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφε Πρόεδρε……..Γιώργο σε 
παρακαλώ, για να βοηθήσω τη διαδικασία γιατί δεν έχει κανένα λόγο 
καµίας προσωπικής αντιπαράθεσης, Γιώργο σε παρακαλώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα ούτως ή άλλως έχουµε τελειώσει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  . . .γ ια να βοηθήσουµε την κατάσταση να 
κλείσει αυτή η αντιπαλότητα, η οποία δεν βοηθάει κανένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με ποιον θα τα συζητήσεις;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θέτω θέµα απαρτίας, ελλείψει απαρτίας 
λύεται η συνεδρίαση.  Καληνύχτα σας συνάδελφοι και η ώρα είναι 10:55. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι οι απόντες 
κοροϊδεύουν εσάς και σας θεωρούν κοροΐδα που ε ίσαστε εδώ.  Εµένα;  
Το ίδιο µου κάνει,  εσείς έρχεστε και δεν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Αντιλαµβάνεστε συνάδελφοι ότι επί της 
ουσίας συζητήσαµε ένα θέµα, ε ίσαι ικανοποιηµένος Πρόεδρε;  Άµα µου 
πεις ε ίµαι ικανοποιηµένος εγώ πάω πάσο.  Που ε ίναι ο Κουρλετάκης;  Αν 
ο Κουρλετάκης ε ίναι ικανοποιηµένος πάω πάσο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα δεν έχει σηµασία, τ ι θα πει 
σηµαντικό;  Τι θα πει σηµαντικό Πρόεδρε;  Ποια είναι σηµαντικά και ποια 
είναι ασήµαντα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εδώ εσύ σαν ΠΑΣΚ ζήτησες ένα θέµα 
να το βάλουµε και µου λες ότι ε ίναι δευτερεύον; 
 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η  

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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Ηράκλε ιο  5  ∆εκεµβρίου  2007 

 
ΠΡΟΣ:  Τον Πρόεδρο της   Αντιπροσωπείας   του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

ΘΕΜΑ:  Ψήφισµα για την κλιµατική αλλαγή και συµµετοχή στην 
κινητοποίηση της 8ης του ∆εκέµβρη 
 
 
Συνάδελφε Πρόεδρε, 
Το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκέµβρη πραγµατοποιούνται στη χώρα 
µας και σε όλο τον κόσµο, κοινωνικές παρεµβάσεις µε στόχο να 
ληφθούν µέτρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανατροπή 
των δεδοµένων που δηµιουργούν την κλιµατική αλλαγή, η οποία 
απειλεί το µέλλον του πλανήτη. Στο διάστηµα 4–15/12 συνέρχεται η 
Παγκόσµια Σύνοδος του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή στο Μπαλί.  
  Στην Ελλάδα, εκατοντάδες περιβαλλοντικές κινήσεις πολιτών και 
κινήµατα πόλης συνεργάζονται  µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
Συνδικάτα , φορείς και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών, φοιτητών και 
µαθητών και  διεκδικούν να ληφθούν τώρα αποφάσεις για τη 
σωτηρία του πλανήτη. 
 
Προτείνουµε,  
1) να αποφασιστεί η συµµετοχή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη συγκέντρωση 
που θα γίνει στο Ηράκλειο το Σάββατο  8 ∆εκέµβρη και σε άλλες 
συγκεντρώσεις που ενδεχοµένως θα γίνουν. 
2) να εκδώσουµε ψήφισµα που να περιλαµβάνει τ ις διεκδικήσεις 
των συνεργαζόµενων φορέων και να το δηµοσιοποιήσουµε 
δηλώνοντας τη συµµετοχή µας στις παραπάνω κινητοποιήσεις. 
 
Οι διεκδικήσεις αυτές είναι: 

�  Να συµµορφωθεί επιτέλους η Ελλάδα µε τους στόχους του 
Κιότο, αναλαµβάνοντας εγχώριες δράσεις,  και να 
συµµετάσχει ενεργά στην προώθηση µιας παγκόσµιας 
συµφωνίας που θα επιβάλλει µείωση των εκποµπών αερίων 
ώστε να µην αλλάζει καταστροφικά το κλίµα.   

�  Να περιοριστεί  δραστικά η χρήση  ορυκτών καυσίµων στην 
ηλεκτροπαραγωγή και να µην κατασκευαστούν οι 
σχεδιαζόµενες µονάδες λιθάνθρακα. Οχι στην 
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και στα µέτρα σε βάρος των 
εργαζοµένων. 
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�  Να ληφθούν αντιρρυπαντικά µέτρα στη βιοµηχανία και τα 
εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.  

�  Να προκριθούν οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε σεβασµό 
στα τοπικά οικοσυστήµατα. 

�  Να ληφθούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στην 
κατανάλωση. 

�  Να εφαρµοστούν σε παλιά και νέα κτίρια σύγχρονοι κανόνες 
και προδιαγραφές µε βάση τις αρχές της βιοκλιµατικής 
αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόµησης.   

�  Να περιοριστεί δραστικά η χρήση ΙΧ αυτοκινήτου και να 
ενισχυθούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς και το ποδήλατο. 
Να µην επεκταθεί η Αττική οδός στον Υµηττό. Όχι σε 
αυτοκινητόδροµους που καταστρέφουν το περιβάλλον.  

�  Να γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, που 
αποτελούν δηµόσιο αγαθό, να καταπολεµηθεί η σπατάλη και 
να εξασφαλιστεί καθαρό πόσιµο νερό για όλους.  

�  Να κηρυχθούν  αναδασωτέες όλες οι καµένες εκτάσεις, να 
προστατευτούν τα δάση της Αττικής χωρίς εξαιρέσεις, όπως 
έγινε µε το καζίνο στην Πάρνηθα. Όχι στην αναθεώρηση των 
άρθρων 24 και 117 του Συντάγµατος. Να καταργηθούν οι 
δασοκτόνοι νόµοι. 

�  Να σωθούν όλοι οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι. Κανένα 
τετραγωνικό µέτρο νέας δόµησης στους δηµόσιους χώρους 
της Αττικής.  

�  Απορρίπτουµε κατηγορηµατικά τη χρήση  της πυρηνικής 
ενέργειας , η οποία προωθείται από ορισµένες κυβερνήσεις 
ως εναλλακτική µορφή στο σηµερινό κυρίαρχο ενεργειακό 
πρότυπο.   

�  Αγωνιζόµαστε για την καθολική απαγόρευση παραγωγής, 
εγκατάστασης, αποθήκευσης πυρηνικών , χηµικών και 
βιολογικών όπλων. 

 
 
 
 
 
 

Τα µέλη της ΑΜΑΚ 
Στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: κινήµατα πόλης, περιβαλλοντικές – 
οικολογικές συλλογικότητες, συνδικάτα, επιστηµονικές 

οργανώσεις 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 8 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ  (1.00 Μ.Μ.),  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ 

Α.  ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  
Αγορά Πολιτών Κυψέλης, Αυτόνοµη Πρωτοβουλία Ηλιούπολης, 
Αχελώου Ρούς, ΒΙΟΖΩ, GREEN ATTACK, ∆ιαδηµοτική Συντονιστική 
Επιτροπή για τη διάσωση του Υµηττού, ∆ιαρκής Κίνηση Πολιτών 
Χαΐδαρίου, ∆ίκτυο Νοµαδικής Αρχιτεκτονικής, ∆ίκτυο Οργανώσεων για 
µία Εναλλακτική Αγροτική Πολιτική, ∆ίκτυο Πολιτών Χολαργού, 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, Επιτροπή Αγώνα για 
το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, Επιτροπή Αγώνα κατά των επεκτάσεων 
Petrola και µονάδων ηλ/γής Χαλυβουργικής, Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων 
για τον Προαστιακό στον Ταύρο, Επιτροπή Κατοίκων Ζέας, Επιτροπή 
Κατοίκων Κερατέας κατά του ΧΥΤΑ, Επιτροπή Πολιτών 4ου 
∆ιαµερίσµατος, Επιτροπή Πολιτών για τη ∆ιάσωση του Ελαιώνα, 
Ιστοσελίδα Ενουρανοίς,  Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης Ηλιούπολης, 
Κίνηση Πολιτών ΚΗΦΙ-SOS, Κίνηση πολιτών Μοσχάτου 
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ, Κοινότητα Ανοικοδόµησης, MOnuMENTA ηλεκτρονικό 
περιοδικό, Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου, Πανελλαδική 
Κίνηση ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου, Παρατηρητήριο Ελεύθερων 
Χώρων Αθήνας, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κατοίκων Θησείου Πετραλώνων 
Φιλοπάππου Κουκακίου, Περιβαλλοντικός Όµιλος Πετρούπολης, 
Περιβαλλοντικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου, Πευκίτες - 
περιβαλλοντική οµάδα Σταµάτας, ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ –ΙΣΣΕΣ, Πολίτες για  
Προστασία Υγείας & Περιβάλλοντος από Νέες Τεχνολογίες, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πετραλώνων, Πρωτοβουλία για τη διάσωση και αξιοποίηση 
της Columbia, Πρωτοβουλία για τ ις ΚΕΡΑΙΕΣ κινητής τηλεφωνίας, 
Πρωτοβουλία Κατοίκων 3ου ∆ιαµερίσµατος για υπόγειο Προαστιακό, 
Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Υµηττού, Πρωτοβουλία 
Πολιτών Παλλήνης ενάντια στην υποβάθµιση του Περιβάλλοντος, 
Πρωτοβουλία  Κατοίκων & Φορέων Γαλατσίου – Ν. Ιωνίας, Ροµπέν των 
∆ασών – Σύλλογος ∆ασοπροστασίας, Σύµπραξη Ναρκών Συστοιχίας 
(CMC), Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων Αθήνας, 
Συντονιστική Επιτροπή Λαϊκής Συνέλευσης Λόφων Φιλοπάππου, 
Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Ν. Σµύρνης για τον χώρο του 
Πανιωνίου, FRIENDS OF NATURE,  
Β.  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
Α∆Ε∆Υ, ∆ΣΑ, ∆ΟΕ, ΕΚΑ, ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής, ΟΛΜΕ, ΟΤΟΕ, 
Πανελλήνια Ένωση ∆ασολόγων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων, Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, Σύλλογος 
Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδας, ΤΕΕ,  
Γ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  
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∆ίκτυο για την Υπεράσπιση Κοινωνικών & Πολιτικών ∆ικαιωµάτων, 
Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ, Ένωση Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών 
Σωµατείων Αθήνας και Α.Ο Αστέρας Καισαριανής, ΚΕΘΕΑ-∆ΙΑΒΑΣΗ, 
Οικοσοσιαλιστικό Ελληνικό ∆ίκτυο, Πρωτοβουλία Γένοβα 2001, 
Φοιτητικοί σύλλογοι. διάφορων σχολών, WWF – Ελλάς,.   
Β.  ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ   
Ανθρώπινη πόλη (Κερατσίνι),  Ανθρώπινη Πόλη (Νίκαιας), Ανθρώπινη 
Πόλη µε Ενεργούς Πολίτες (Γλυφάδας),  Ανοιχτή Πόλη (Αθήνας),  
Ανοιχτή Πορεία ∆ράσης (Αγίων Αναργύρων), Αντίσταση µε τους Πολίτες 
(Χαλανδρίου),  Άνω Κάτω στο Καλαµάκι (Αλίµου), Αριστερή Όχθη (Νέας 
Ιωνίας),  ∆ηµοτική Κίνηση Πολιτών (Καλλιθέας),  ∆ηµοτική Συνεργασία 
για το  Ελληνικό (∆ηµ. Κορτζίδης),  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ (Ν. Αττικής),  
Ενεργοί Πολίτες Αρτέµιδος (Λούτσα), Ηράκλειο η επόµενη µέρα (Ν. 
Ηρακλείου), Κόντρα στον Καιρό (Μαρούσι), Λιµάνι της Αγωνίας 
(Πειραιάς), Μαχόµενη Αριστερή ∆άφνη (∆άφνη), Μιά πόλη για όλους 
(Νίκαιας),  Οικολογική Αθήνα (Αθήνας), Πάµε Αλλιώς (Κορυδαλλού), 
Πόλη να ζείς (Ταύρος),  Πολίτες σε ∆ράση (Χαΐδάρι),  Πολίτες σε Κίνηση 
(Υµηττός),  Συµµαχία για την Υπερνοµαρχία (Ν. Αττικής),   
Σας ενηµερώνουµε ότι πραγµατοποιούνται καθηµερινά εκδηλώσεις και 
δράσεις ευαισθητοποίησης (οµιλίες, δενδροφυτεύσεις,  περιβαλλοντικές 
ξεναγήσεις κ.λ.π.) σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής. 
Χαρακτηριστικό ε ίναι ότι η ΟΛΜΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για 
παρουσίαση του θέµατος της κλιµατικής αλλαγής στους µαθητές /  
µαθήτριες σε όλα τα σχολεία της χώρας και το ίδιο θα γίνει σε αρκετά 
δηµοτικά σχολεία. 
Κάθε συλλογικότητα χρειάζεται να προβάλει στην περιοχή της ή 
τον χώρο δράσης της την εκδήλωση: αξιοποιώντας την 
ιστοσελίδα, τη λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων , µε διανοµή 
έντυπου υλικού και αφισοκόλληση ( υλικά υπάρχουν στην Αγορά 
Κυψέλης ,  εφηµερίδα Εποχή – Ακαδηµίας 62 ,  Στέκι Μεταναστών -  
Τσαµαδού 13 ).  
 ∆ιευθύνσεις επικοινωνίας :   
Αλωνιάτης Αποστόλης 6944243094 aloniat i@hol.gr, Βρασιβανοπούλου 
Μήτση 6945853523 mvrasi@yahoo.gr,  Καφαντάρη Χαρά,  6974775279 
harla@in.gr,  Κορωνάκης Τάσος 6944740587 tkoronakis@gmail.com, 
Κωνσταντίνου Πέτρος 6932828964  jspg@otenet.gr,   Μαρτέν Νίκος  
2103453877 nikmarten@yahoo.gr,  Πορτάλιου Ελένη 2107512560 
portel@central.ntua.gr, Τότσικας Πάνος 6979145366  ptots@tee.gr,  
Χαλάτσης ∆ηµήτρης, 6948034131 halatsisd@yahoo.gr,  Φωτεινάκης 
Κώστας  6932638523 prosanatol ismoi@hotmail.com 
Επισυνάπτουµε  το κοινό κείµενο των συνεργαζόµενων φορέων  
8 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΡΑΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 
ΟΛΟΙ /  ΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ , 1.00 Μ.Μ. 
Το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκέµβρη θα πραγµατοποιηθούν στη χώρα 
µας και όλο τον κόσµο, κοινωνικές παρεµβάσεις µε στόχο να ληφθούν 
µέτρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανατροπή των δεδοµένων 
που δηµιουργούν την κλιµατική αλλαγή, η οποία απειλεί το µέλλον του 
πλανήτη. Στο διάστηµα 4–15/12 συνέρχεται η Παγκόσµια Σύνοδος του 
ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή στο Μπαλί.   
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Στην Ελλάδα, εκατοντάδες περιβαλλοντικές κινήσεις πολιτών και 
κινήµατα πόλης συνεργαζόµαστε µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
Συνδικάτα ,  φορείς και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών, φοιτητών και 
µαθητών για ένα ΚΟΙΝΟ, ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. 
�  ∆ιεκδικούµε να ληφθούν τώρα αποφάσεις για τη σωτηρία του 
πλανήτη  
�  Στέλνουµε µήνυµα στην παγκόσµια σύνοδο του ΟΗΕ για την 
Κλιµατική Αλλαγή  
�  Απαιτούµε από την κυβέρνηση να πάρει δραστικά µέτρα για 
να περιοριστούν οι εκποµπές αερίων ρύπων.   
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ  
Βρισκόµαστε µπροστά σε µια σοβαρή οικολογική κρίση, που στη χώρα 
µας γίνεται αντιληπτή µε τον πιο δραµατικό τρόπο. Οι υψηλές 
θερµοκρασίες το καλοκαίρι,  οι φετινές πυρκαγιές που κατέστρεψαν 3. 
0000 000 στρέµµατα δασικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, η 
ξηρασία και οι πληµµύρες από τη διάβρωση των εδαφών, το πρόβληµα 
της επάρκειας και της ποιότητας του νερού, η ρύπανση της 
ατµόσφαιρας, όλ’ αυτά τα φαινόµενα  συνδέονται µε την κλιµατική 
αλλαγή και αποτελούν σήµατα κινδύνου για το µέλλον της χώρας µας 
και του πλανήτη. ∆εν πρόκειται για σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. 
Η ∆ιακυβερνητική για την Κλιµατική Αλλαγή προβλέπει άνοδο των 
θερµοκρασιών από 1,4 έως 5,9 βαθµούς στα επόµενα 50 χρόνια. Οι 
επιστήµονες προειδοποιούν για ερηµοποίηση µεγάλων κατοικηµένων 
εκτάσεων και  για εκατοµµύρια πρόσφυγες εξ αιτίας της κλιµατικής 
αλλαγής. Τα σηµερινά ακραία φαινόµενα, οι ξηρασίες και οι πληµµύρες 
θα ενισχυθούν πολλαπλασιάζοντας τα προβλήµατα επιβίωσης σε πολλά 
µέρη του κόσµου. Αν οι σηµερινοί πόλεµοι σε Ιράκ Αφγανιστάν, µε 
εκατοντάδες χιλ ιάδες νεκρούς, γ ίνονται για το πετρέλαιο, οι αυριανοί θα 
γίνονται για το νερό. Ήδη οι πάγοι λιώνουν στην Αρκτική και οι 
υπεύθυνοι ισχυροί του πλανήτη σπεύδουν να εγκαταστήσουν 
στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Η Ελλάδα θα πλησιάσει τις επόµενες 
δεκαετίες κλιµατολογικά την Αφρική, η ζωή µας θα γίνει αβίωτη και το 
παραγωγικό πρότυπο της χώρας θα οδηγηθεί σε κατάρρευση.  
ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
Για την κλιµατική αλλαγή ευθύνονται αυτοί που προωθούν και 
επιβάλλουν τις σηµερινές επιλογές, δηλαδή το κυρίαρχο οικονοµικό και 
κοινωνικό σύστηµα. Το ενεργειακό πρότυπο που στηρίζεται σε 
ρυπογόνα καύσιµα και η ενεργειακή σπατάλη, η διαρκής επέκταση των 
µεταφορικών δικτύων και η κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου στη 
µετακίνηση, η βιοµηχανική ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντικούς 
περιορισµούς, η συνεχώς διογκούµενη αστικοποίηση, η καταστροφή της 
φύσης, η αποψίλωση των δασών και η συρρίκνωση του αστικού και 
περιαστικού πράσινου, αποτελούν τις βασικές αιτίες της κλιµατικής 
αλλαγής. Χρειάζονται ριζ ικές αλλαγές στο πρότυπο παραγωγής και 
κατανάλωσης ώστε να γίνει συµβατό µε την οικολογική αειφορία, την 
επιβίωση του πλανήτη και την ευηµερία των ανθρώπων. Αλλά γι αυτό 
πρέπει να δούµε τον πλανήτη και τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη 
των εταιριών πετρελαίου, των βιοµηχανικών συγκροτηµάτων που 
παράγουν µε ρυπογόνα καύσιµα, των κατασκευαστικών εταιριών και 
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επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας του ΙΧ αυτοκινήτου. Πρέπει οι 
πολίτες των αναπτυγµένων χωρών του κόσµου να αµφισβητήσουν τα 
κυρίαρχα καταναλωτικά πρότυπα και ν’ αλλάξουν τις επιζήµιες για το 
περιβάλλον και το κλίµα καταναλωτικές τους συνήθειες.     
Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΥΝΕΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
Η χώρα µας πρωτοπορεί σε αρνητικούς περιβαλλοντικούς δείκτες. ∆εν 
εφαρµόζει ακόµα και τις ανεπαρκείς δεσµεύσεις του πρωτοκόλλου του 
Κιότο για τον περιορισµό των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα 
που ενοχοποιούνται γ ια το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την 
κλιµατική αλλαγή. Το σηµερινό ενεργειακό πρότυπο, που στηρίζεται 
µονόπλευρα στα ορυκτά καύσιµα, ε ίναι ήδη  εξαιρετικά ρυπογόνο και 
παρ’ όλ’ αυτά η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) προχωρεί σε νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας µε λιθάνθρακα. Το ΙΧ αυτοκίνητο 
εξακολουθεί να κυριαρχεί στις µετακινήσεις,  ενώ κατασκευάζονται νέα, 
απαράδεκτα περιβαλλοντικά τεχνικά έργα, όπως η επέκταση  της 
Αττικής Οδού, γ ια την εξυπηρέτησή του. Τα δηµόσια µέσα µεταφοράς 
δεν αναβαθµίζονται επαρκώς και το ποδήλατο θεωρείται µέσο 
ψυχαγωγίας και όχι µετακίνησης. Η προώθηση των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας ε ίναι θετική, όµως οι ανεµογεννήτριες πρέπει να 
χωροθετούνται σύµφωνα µε τ ις δυνατότητες των τοπικών 
οικοσυστηµάτων και όχι µε κριτήριο το επιχειρηµατικό κέρδος. Ενώ τα 
προβλήµατα της επάρκειας και της διαχείρισης του νερού οφείλονται σ’ 
ένα εξαντλητικό γεωργικό πρότυπο και στις συνθήκες ξηρασίας που 
δηµιουργεί η κλιµατική αλλαγή, η αντιµετώπισή τους γίνεται µε 
οικολογικά απαράδεκτα µεγάλα τεχνικά έργα, όπως η εκτροπή του 
Αχελώου. Τα δάση, το αστικό και περιαστικό πράσινο, οι ελεύθεροι 
χώροι µένουν απροστάτευτοι και παραδίδονται σε κάθε ε ίδους νόµιµες 
και παράνοµες κερδοσκοπικές δραστηριότητες.  
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ  
Μπορούµε να επιβάλλουµε σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο µέτρα 
κατά της κλιµατικής αλλαγής αν ενώσουµε τις δυνάµεις και τη φωνή 
µας. Υπάρχει ελπίδα. Όλα τα κινήµατα πόλης, που δώσαµε αγώνες για 
το περιβάλλον στη γειτονιά και τον ∆ήµο µας, συναντιόµαστε µαζί µε 
τους εργαζόµενους, τους φοιτητές και τους µαθητές, µε τα συνδικάτα, 
τους κοινωνικούς φορείς,   τις κ ινήσεις πολιτών και κάθε ενεργό πολίτη, 
για να σταµατήσουµε τη νεοφιλελεύθερη κούρσα της ανάπτυξης που 
συµβάλλει την κλιµατική αλλαγή και οδηγεί στην καταστροφή του 
πλανήτη. Είµαστε όλοι, φορείς και άτοµα, που συµφωνούµε στις 
παραπάνω διαπιστώσεις,  συνδιοργανωτές µιας µεγάλης πολύχρωµης 
συγκέντρωσης - διαδήλωσης στο Σύνταγµα, στις 8 ∆εκέµβρη, 
Παγκόσµια Ηµέρα ∆ράσης κατά της Κλιµατικής Αλλαγής.  Προβάλλουµε 
τα κοινά αιτήµατα συλλογικά και ταυτόχρονα κάθε συλλογικότητα 
εκφράζει ελεύθερα το δικό της στίγµα.  
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ 
�  Να συµµορφωθεί επιτέλους η Ελλάδα µε τους στόχους του 
Κιότο, αναλαµβάνοντας εγχώριες δράσεις,  και να συµµετάσχει 
ενεργά στην προώθηση µιας παγκόσµιας συµφωνίας που θα 
επιβάλλει µείωση των εκποµπών αερίων ώστε να µην αλλάζει 
καταστροφικά το κλίµα.   
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�  Να περιοριστεί  δραστικά η χρήση  ορυκτών καυσίµων στην 
ηλεκτροπαραγωγή και να µην κατασκευαστούν οι σχεδιαζόµενες 
µονάδες λιθάνθρακα. Οχι στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και 
στα µέτρα σε βάρος των εργαζοµένων. 
�  Να ληφθούν αντιρρυπαντικά µέτρα στη βιοµηχανία και τα 
εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.  
�  Να προκριθούν οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε σεβασµό 
στα τοπικά οικοσυστήµατα. 
�  Να ληφθούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στην 
κατανάλωση. 
�  Να εφαρµοστούν σε παλιά και νέα κτίρια σύγχρονοι κανόνες 
και προδιαγραφές µε βάση τις αρχές της βιοκλιµατικής 
αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόµησης.   
�  Να περιοριστεί δραστικά η χρήση ΙΧ αυτοκινήτου και να 
ενισχυθούν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς και το ποδήλατο. Να µην 
επεκταθεί η Αττική οδός στον Υµηττό. Όχι σε αυτοκινητόδροµους 
που καταστρέφουν το περιβάλλον.  
�  Να γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, που 
αποτελούν δηµόσιο αγαθό, να καταπολεµηθεί η σπατάλη και να 
εξασφαλιστεί καθαρό πόσιµο νερό για όλους.  
�  Να κηρυχθούν  αναδασωτέες όλες οι καµένες εκτάσεις, να 
προστατευτούν τα δάση της Αττικής χωρίς εξαιρέσεις, όπως έγινε 
µε το καζίνο στην Πάρνηθα. Όχι στην αναθεώρηση των άρθρων 24 
και 117 του Συντάγµατος. Να καταργηθούν οι δασοκτόνοι νόµοι.  
�  Να σωθούν όλοι οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι. Κανένα 
τετραγωνικό µέτρο νέας δόµησης στους δηµόσιους χώρους της 
Αττικής.  
�  Απορρίπτουµε κατηγορηµατικά τη χρήση  της πυρηνικής 
ενέργειας ,  η οποία προωθείται από ορισµένες κυβερνήσεις ως 
εναλλακτική µορφή στο σηµερινό κυρίαρχο ενεργειακό πρότυπο.   
�  Αγωνιζόµαστε για την καθολική απαγόρευση παραγωγής, 
εγκατάστασης, αποθήκευσης πυρηνικών , χηµικών και βιολογικών 
όπλων. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  


