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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ, 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, 
ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.  
 
 
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ, 
ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ. 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
2. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών 

µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
3. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, η ώρα είναι 
19:25, αρχίζε ι η έκτακτη συνεδρίαση.  Είναι παρόντα 26 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. 
 Σας επισηµαίνουµε ότι η συνεδρίαση είναι επαναληπτική της 
προγραµµατισµένης την 07.11.2007, στην οποία δεν αναπτύχθηκαν τα 
θέµατα ελλείψει απαρτίας. 

Τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης ε ίναι:  
1.- Ανακοινώσεις Προεδρείου. 
2.- Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε 
τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
3.- Προτάσεις τροποποιήσεως θεσµικού πλαισίου Τ.Ε.Ε. 
 Στο Προεδρείο έχει κατατεθεί πρόταση προς συζήτηση εκτός Η.∆.,  
από τους συναδέλφους Ζαχαρία Ασσαριωτάκη, Ειρήνη Βρέντζου, 
Αλέξανδρο Κλάδο, Μύρωνα Μονιάκη, Βάννα Σφακιανάκη και Γεώργιο 
Τρουλλινό µε θέµα ΤΣΜΕ∆Ε το οποίο και σας διαβάζω. 
 Προς τον Πρόεδρο της «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  ηµεροµηνία Ηράκλειο 
10.11.2007, θέµα ΤΣΜΕ∆Ε. 
 Συνάδελφε Πρόεδρε. 
Τον Αύγουστο είχαµε υποβάλει στη ∆Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εισήγηση που 
αφορούσε στις εξελίξεις στο ΤΣΜΕ∆Ε, την οποία και κοινοποιήσαµε στο 
Προεδρείο της «Α».  Με την ε ισήγηση µας αυτή ζητούµε: 
1. Να αποφασιστεί µια άµεση αντίδραση της ∆.Ε. για την έλλειψη 

ενηµέρωσης και να ζητηθεί το πάγωµα των ε ισφορών µε αφορµή το 
γεγονός ότι το ΤΣΜΕ∆Ε έχει επιβάλει πολύ µεγάλες αυξήσεις στις 
εισφορές των λογαριασµών του δευτέρου εξαµήνου του 2007, την ίδια 
στιγµή που ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε θριαµβολογούσε για τα 
αποτελέσµατα της αναλογιστικής µελέτης και ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. 
ζητούσε από το Υπουργείο οι αυξήσεις αυτές να µην επιβληθούν. 

2. Να ζητηθεί η αναλογιστική µελέτη και η µελέτη για τα αποθεµατικά του 
ΤΣΜΕ∆Ε, προκειµένου µια οµάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. να 
µελετήσει το θέµα σε µεγαλύτερο βάθος και να διατυπώσει συνολικά τα 
αιτήµατα µας. 

 Σήµερα υποβάλλουµε συνηµµένα τις απόψεις µας για το ΤΣΜΕ∆Ε 
µε βάση τις µέχρι σήµερα εξελίξε ις αλλά και τις θέσεις που έχουµε πάρει 
ως τώρα, ως τµήµα, για θέµατα του ΤΣΜΕ∆Ε και ζητούµε από την «Α» 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.: 
1.  Να υιοθετήσει το κείµενο αυτό. 
2. Την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου που έχουν προγραµµατιστεί από αρκετούς 

φορείς των µηχανικών κινητοποιήσεις για το ΤΣΜΕ∆Ε, τα µέλη της «Α» 
να έχουµε µία παρουσία στο τοπικό παράρτηµα του ΤΣΜΕ∆Ε, όπου 
µπορούµε να συζητήσουµε τα θέµατα αυτά µε τους υπαλλήλους του 
ΤΣΜΕ∆Ε και τους µηχανικούς που θα προσέρχονται διανέµοντας και το 
κείµενο αυτό. 

3. Να δηµοσιοποιήσουµε το θέµα στα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
4. Να στείλουµε τις απόψεις µας στην «Α» του Τ.Ε.Ε. και στα 

περιφερειακά τµήµατα του Τ.Ε.Ε..  
 Τέλος, επειδή θεωρούµε ότι τα προβλήµατα µε το ΤΣΜΕ∆Ε δεν 
έχουν τέλος, ανεξάρτητα από το αν θα κατορθώσει ή όχι να πάρει 
απόφαση για κάποια από αυτά η «Α» του Τ.Ε.Ε. στις 2 και 3 ∆εκεµβρίου, 
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και επειδή τώρα µόλις έχουµε τόσο την αναλογιστική µελέτη του 2006 όσο 
και την εργασία για τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε, θα πρέπει να 
προχωρήσουµε στη σύσταση Ο.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για να τοποθετηθεί 
πιο εξειδικευµένα και ιδιαίτερα για το θέµα αξιοποίησης των 
αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε και το αντικείµενο του κλάδου προνοιακών 
παροχών.   

Τα µέλη της «Α» Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, Βρέντζου Ειρήνη, 
Κλάδος Αλέκος, Μονιάκης Μύρων, Σφακιανάκη Βάννα, Τρουλλινός 
Γεώργιος. 
 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, εισάγεται προς 
συζήτησης. 
 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. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 13§13 του κανονισµού λειτουργίας, µετά το 
πέρας της φανερής ψηφοφορίας, ε ίναι δυνατόν να δοθεί ο λόγος σε µέλη 
του Σώµατος για αιτιολόγηση ψήφου κατά την κρίση του Προεδρείου.  Τα 
µέλη του Σώµατος µπορούν να καταθέσουν στο Προεδρείο σύντοµη 
γραπτή αιτιολόγηση ψήφου που καταχωρείται στα πρακτικά. 
 Εγκρίνει το Σώµα τη συζήτηση του εκτός Η.∆.;   Ποιοι είναι υπέρ της 
συζήτησης;  Υπέρ της πρότασης ε ίναι 10, παρών;  Κανείς,  λευκά;  
Κανείς,  κατά;……..Όχι, αυτή τη στιγµή συνάδελφοι οι παρόντες.. . ,  13 
είναι από κάτω;  Και εµείς οι τρεις µέσα;  Μπορεί να έχουν φύγει 
συνάδελφοι,  γ ι’  αυτό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ε ίναι οι παρόντες, άρα λείπει ένας. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   14. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   14.  Λοιπόν 14 είναι κατά, οι παρόντες 
στο σύνολο τους ε ίναι 24, άρα το θέµα δεν συζητείται.   Θέλει κανείς να 
αιτιολογήσει τη ψήφο του; ο συνάδελφος Αποστολάκης. 
. 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι, για να µη δηµιουργούνται λανθασµένες 
εντυπώσεις ότι η ΠΑΣΚ δεν επιθυµεί να ανοίξε ι συζήτηση για ένα τόσο 
σοβαρό θέµα, σας λέµε ότι καταψηφίσαµε να τεθεί αυτό προς συζήτηση 
σήµερα, γιατί ενηµερωθήκαµε σήµερα το πρωί.  Προσωπικά εγώ έλαβα e 
– mail 9:30 το πρωί ότι θα µπει εκτός Η.∆. το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε. 
 Θεωρώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι από ‘δω δεν το γνωρίζουν 
καν.  Μου κάνει εντύπωση που η ΑΜΑΚ το έθεσε αυτό το θέµα για 
συζήτηση σήµερα, από τη στιγµή που.. .,  να διαβάσω ότι στην επιστολή 
της προς τον Πρόεδρο της «Α» στις 6 Νοεµβρίου ε ίχε αναφέρει το εξής:  
Ζητάµε επίσης για τα ζητήµατα που αφορούν στην «Α» και ιδιαίτερα για 
τα σοβαρότερα απ’ αυτά να υπάρχει η στοιχειώδης συνεννόηση µεταξύ 
µας, έτσι ώστε να µην προκύπτουν καταστάσεις όπως η συγκεκριµένη 
που οδηγεί στη µαταίωση προγραµµατισµένης συνεδρίασης και µάλιστα 
την τελευταία στιγµή, που θεωρώ ότι δεν ήταν καθόλου σωστό και 
µάλιστα σε µια εξ αναβολής συνεδρίαση το να τεθεί ένα τόσο σοβαρό 
ζήτηµα. Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Λοιπόν και εγώ θέλω να.. . , ο συνάδελφος Μπριλάκις έλα.  
∆εν γίνονται τοποθετήσεις επί του θέµατος, γίνεται αιτιολόγηση.. .  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ:   Όχι, όχι απλώς...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  . . .της αρνητικής ή της θετικής ψήφου έτσι;  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Ναι.  Εγώ έχω εδώ µια επιστολή κάποιου συναδέλφου που 
την άντλησα από το ενηµερωτικό δελτίο, ο οποίος λέει ούτε λίγο – ούτε 
πολύ ότι έχουνε συνταχθεί τρεις αναλογιστικές µελέτες και έχουνε 
επιστρέψει και αυτή που µας έστειλε ο ∆ιαµαντίδης ε ίναι η πρώτη, η προ 
της ψήφισης του 3518.  ∆ηλαδή µας δουλεύει και πρέπει να απαντήσουµε 
σ’ αυτό, κάτσε λοιπόν Βάννα να ετοιµαστούµε, γ ι’  αυτό θέλουµε αναβολή. 
 Τρεις αναλογιστικές µελέτες, και η τρίτη έχει επιστραφεί,  διαβάστε 
εδώ να δείτε,  µάλιστα εδώ γράφει και την απάντηση της ∆ιεύθυνσης του 
Υπουργείου, και µας έστειλε την παλιά του 2006, την ε ίδες την 
αναλογιστική µελέτη που µας έστειλε ε ίναι του 2006.  Λοιπόν κάτσε να 
δούµε εδώ πέρα γιατί εδώ βγάλαµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Βάννα θα σου δώσω µετά εσένα το 
λόγο για να απαντήσεις συνολικά.  Αν και δεν σηκώνει απάντηση, απλώς 
είναι τοποθέτηση γιατί ψηφίζεις θετικά.. . ,  ναι,  γιατί το ετοίµασες εντάξει.  
 Συνάδελφοι καταψήφισα την πρόταση προς συζήτηση εκτός Η.∆. 
του θέµατος ΤΣΜΕ∆Ε για τους εξής λόγους: 
1. Το θέµα ε ίναι πολύ σοβαρό, χρειάζεται προσεκτική µελέτη 

προκειµένου να αποφανθούµε και δεν υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος 
προς τούτο. 

2. Κατ’ επανάληψη όταν έρχονται θέµατα εκτός Η.∆. κυρίως ψηφίσµατα 
για τα οποία σηµειωτέων δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, η συνάδελφος 
Σφακιανάκη εκφράζει τη δυσαρέσκεια της και διαµαρτύρεται µε τη 
φράση «µας καταλαµβάνεις εξ απήνης». 
Γιατί λοιπόν ένα τόσο σηµαντικό θέµα πρέπει να συζητηθεί εκτός Η.∆. 
ενώ υπήρχε αρκετός χρόνος να κατατεθεί,  τη στιγµή µάλιστα που 
καταγγέλλει τη σύγκλιση της «Α»;  Ο χρόνος που υπήρχε φαίνεται 
ότι. . . ,  έχει ηµεροµηνία 25/10ου το έγγραφο, άρα θα µπορούσε να 
σταλεί τότε,  στις 25, για να το πάρουν και οι συνάδελφοι να ξέρουν τι 
γίνεται.  

3.  Στο θέµα του θεσµικού πλαισίου ζητούσε να λάβουµε γνώση των 
εισηγήσεων των άλλων περιφερειακών τµηµάτων, για το θέµα αυτό 
υπάρχουν οι σχετικές γραπτές προτάσεις από άλλα τµήµατα;  Και αν 
ναι,  έλαβαν γνώση τα µέλη; 

 ∆ηλώνω ότι η καταψήφιση αφορά µόνο στο τυπικό µέρος και δεν 
έχει καµία σχέση µε το περιεχόµενο της εισήγηση.  Εγώ την κάνω τη 
δήλωση αυτή, αιτιολογώ γιατί το καταψήφισα. 
 Η συνάδελφος Σφακιανάκη.   
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι θέλω λίγο να πω γιατί το προτείναµε αυτό το 
θέµα για συζήτηση.  Ήδη στη συνεδρίαση την τελευταία της «Α» πριν από 
τώρα, φαίνεται από τα πρακτικά ότι έκανα µία εκτενή αναφορά από την 
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οποία προκύπτει ότι τον Αύγουστο ε ισηγηθήκαµε στη ∆ιοικούσα τα 
περισσότερα θέµατα απ’ αυτά που γράφουµε και τώρα, η ∆ιοικούσα τα 
συζήτησε και πήρε µία απόφαση έπ’ αυτού, χωρίς να θέλω να επεκταθώ 
αν υπήρχε σε κάποιο ζήτηµα διαφωνία ή όχι.   Αυτό δεν θα το θέσω τώρα. 
 Από ‘κε ι και ύστερα υπάρχει πολύ µεγάλη ενηµέρωση και το 
παρακολουθούµε το θέµα, όλα τα τελευταία ενηµερωτικά δελτία γράφουνε 
και γράφω ήδη στην ε ισήγηση µου ότι,  σε συνδυασµό µε το ό,τι ξέραµε 
µέχρι σήµερα, που ε ίναι ε ιληµµένες θέσεις του τµήµατος, εγώ δεν 
πιστεύω πως ποτέ αρχίζουµε εκ του µηδενός αλλά ότι κρατάµε τη 
συνέχεια, µε αυτά που γίνανε τον Αύγουστο, µε αυτά που συζητήσαµε 
στη ∆ιοικούσα, και γ ια το λόγο ότι αυτή τη στιγµή στην Αθήνα, και το 
γράφει το τελευταίο ενηµερωτικό δελτίο, 18 εργασιακά σωµατεία ξεκινάνε 
µε στάσεις εργασίας την Τετάρτη, µεθαύριο, στην οποία συµµετέχουνε 
αρκετές συνδικαλιστικές δυνάµεις από το κέντρο, γιατί αλλιώς δεν θα 
λαµβανότανε τέτοιου ε ίδους αποφάσεις µέσα στους συλλόγους, και 
φαντάστηκα ότι θα ήθελαν αυτές οι συνδικαλιστικές δυνάµεις να 
εκφραστούνε και εδώ τοπικά. 
 Αν τελικά, όλα αυτά σας φαίνονται ότι ε ίναι ξαφνικά, ότι µοιάζουνε 
µε το θεσµικό πλαίσιο το οποίο ε ίναι ένας κόσµος ολόκληρος, όπου 
πραγµατικά από το 2005 και µετά δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο, και 
όπου έπρεπε αυτό τον καιρό – αντί να κάνουµε όλα τα άλλα – να 
καθόµαστε να το µελετάµε, εµένα δεν µου φαίνεται πως µοιάζει.  
 Για την αναλογιστική µελέτη συνάδελφε Κώστα, δεν είπα να 
πάρουµε θέση επί της αναλογιστικής µελέτης, για πολλοστή φορά θα πω 
ότι εµείς εδώ είχαµε θέσει ως τµήµα, ανεξάρτητα από αναλογιστικές 
µελέτες αλλά µε βάσει τις επεξεργασίες του τµήµατος, και δεν εννοώ 
µόνο την τελευταία δουλειά της µόνιµης επιτροπής µε ότι αµφισβήτηση 
υπήρχε γι’  αυτήν, πιστεύαµε και λέγαµε πάντα ότι θα πρέπει να µην 
αυξηθούν οι ε ισφορές στο ΤΣΜΕ∆Ε.  Αυτό το πράγµα το λέγαµε και 
θεωρούσαµε ότι το ταµείο είναι εύρωστο και µάλιστα συζητούσαµε ότι µε 
την αναλογιστική αν θα µπορούν να µειωθούνε κιόλας. 
 Εµείς πραγµατικά, και εγώ προσωπικά δεν εξαρτώµαι σε καµιά 
περίπτωση το αίτηµα για πάγωµα ή ακόµα και µείωση των αµοιβών και 
όχι γ ια αύξηση, από το τι θα βγάλει αυτή η ιστορία µε τις αναλογιστικές 
µελέτες που γελάει όλη η Αθήνα γιατί πράγµατι κάθε φορά βγαίνουν και 
διαφορετικές. 
 Όµως ούτως ή άλλως το θέµα της αναλογιστικής, το θέµα των 
αποθεµατικών, τα πιο σοβαρά θέµατα ε ίναι ξεχωρισµένα και στην τωρινή 
µας πρόταση, και λέµε να τα δει η οµάδα εργασίας που προτείνουµε να 
συσταθεί.  Μέσα σ’ αυτά που βάλαµε να αποφασίσουµε ε ίναι µόνο αυτά 
που θεωρούσαµε αυτονόητα. 
 Και ένα τελευταίο θέµα, γ ιατί δεν το έστειλα το θέµα από τις 25 του 
µήνα, η εισήγηση αυτή, το κείµενο αυτό που γράφτηκε όντως 25 του µήνα 
στάλθηκε στην κεντρική «Α» ως ε ισήγηση επειδή 25 ήταν η προθεσµία.  
Από ‘κε ι και ύστερα, λόγω της κατάστασης που υπήρχε εδώ, που δεν 
ξέραµε θα γίνει – δεν θα γίνει αυτή η «Α», πραγµατικά δεν σκεφτήκαµε να 
το στείλουµε εκείνη την ώρα, και τώρα ο µόνος λόγος που επισπεύσαµε 
είναι επειδή υπάρχει αυτή η κινητοποίηση στις 14 του µήνα.  Ευχαριστώ 
πολύ. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
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ΘΕΜΑ 1ο 

 
Ανακοινώσεις Προεδρείου 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στα θέµατα της Η.∆..   
Θέµα 1ο ,  ανακοινώσεις Προεδρείου. 
 Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι τα πρακτικά της προηγούµενης 
συνεδρίασης της «Α» έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του τµήµατος. 

Με το από 08.10.2007 έγγραφο διαµαρτυρηθήκαµε στον Πρόεδρο 
της «Α» του Τ.Ε.Ε.,  διότι δεν συµπεριελήφθη το τµήµα µας σε αυτούς 
που απάντησαν στο έγγραφο του, σχετικά µε την υποβολή προτάσεων 
προς συζήτηση στην «Α» του Τ.Ε.Ε.. 

Με το 6064/22.10.2007 έγγραφο σας απεστάλη ένα ερωτηµατολόγιο 
µε σκοπό να υπάρχουν καταγεγραµµένες συγκεντρωτικά οι απόψεις των 
µελών της «Α» σχετικά µε την αναβάθµιση της λειτουργίας της.  
Παρακαλούµε να το συµπληρώσετε και να το παραδώσετε στην «Α» του 
τµήµατος ή να το στείλετε ηλεκτρονικά. 

Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι παρελήφθη η αναλογιστική µελέτη για το 
Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, 
ΤΣΜΕ∆Ε, η οποία εκπονήθηκε από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.  
Τα µέλη που επιθυµούν να ενηµερωθούν να απευθυνθούν στη γραµµατεία 
του τµήµατος. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Ιούνιος του 2006. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι του Ιουνίου του 2006. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εµένα προσωπικά συνάδελφε µου ε ίπε 
ότι σας στέλνω την τελευταία, το αν εκείνο το κείµενο γράφει ότι 
υπάρχουν δύο άλλες, υπάρχουν τρεις άλλες, αυτό δεν το ξέρω.  
Συναντήθηκα µε τον Πρόεδρο και µου ε ίπε ήδη...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ήδη σας εστάλη, εντάξει.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μιλάµε γι’  αυτό που ήρθε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ µιλάω, ενηµερώνω το Σώµα γι’  
αυτό που ήρθε, όποιος θέλει ας το διαβάσει,  όποιος θέλει ας µην το 
διαβάσει……….Ναι αυτή ε ίναι, ναι καλά η ∆ιοικούσα το πήρε αλλά το 
Σώµα δεν είναι η ∆ιοικούσα, υπάρχουν άλλα 41 µέλη……….Έχουν κάνει 
και έχει απορριφθεί συνάδελφοι,  να σας στείλει αυτό που έχει απορρίψει 
το Υπουργείο;……..Ναι, αυτό εστάλη………..Γι’ αυτό ε ίναι διορθωµένο; … 
………………Για φέρ’ το, φέρ’  το ένα λεπτό, φέρ’ το ένα λεπτό.  Το απ’ 
έξω, το εξώφυλλο.  Λοιπόν συνάδελφοι όποιος θα πάρει το κείµενο από 
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τη γραµµατεία, απ’ έξω γράφει Αθήνα Ιούνιος του 2006, το 6 ε ίναι σε ένα 
κύκλο και είναι ένα ερωτηµατικό. 
 Απ’ ότι λέει και ο συνάδελφος Σταµατάκης που της έριξε µια 
µατιά……….Σε ποια σελίδα το λέει;   Που το λέει;……….Ναι, συνάδελφε 
Μπριλάκι,  στη σελίδα 11 το κείµενο γράφει,  η µελέτη συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις όπως ισχύουν σήµερα, µετά την έκδοση του 
τελευταίου Ν.3518/2006.  Άρα είναι όντως η τελευταία που έχουν στα 
χέρια τους. 
 Ενηµερώνουµε το Σώµα, παρακαλώ συνάδελφοι. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 941 τεύχος Β΄ της 
13.06.2007 η 59/2007 απόφαση για τη σύσταση του νοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου µε την 
επωνυµία Οργανισµός ∆ιαχείρισης και Εποπτείας Υποδοµών και Οδών 
και µε το διακριτικό τίτλο Ο.∆.Ε.Υ.Ο. 
 Υπενθυµίζοµε ότι η ∆.Ε... . ,  παρακαλώ κύριοι,  υπενθυµίζοµε ότι η 
∆.Ε. ανέλαβε να ε ισηγηθεί το θέµα αυτό στο Σώµα, µπορεί όµως και 
οποιοδήποτε µέλος επιθυµεί να φέρει σχετική εισήγηση προ του 
Σώµατος. 
 Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι το τµήµα µας και ο Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων νοµού Ηρακλείου την Παρασκευή 07.12.2007 απόγευµα, 
και το Σάββατο 08.12.2007 πρωί – απόγευµα διοργανώνουν φωτογραφικό 
σεµινάριο, διαρκείας 12 ωρών µε την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία 
Κρήτης.  Το σεµινάριο θα γίνει στην αίθουσα συνεδρίων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
µε κόστος ιδίας συµµετοχής 30 ευρώ.  Η λήξη των εγγραφών είναι στις 
17.11/.007. 
 Το Προεδρείο της «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. συγχαίρει θερµά τους 
συναδέλφους δόκτορα...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Είναι και η επεξεργασία ψηφιακής φωτογραφίας; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν γνωρίζω τι είναι.  Πάρε τη 
φωτογραφική εταιρεία να σου πούνε τι ε ίναι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι αλλά δεν ε ίµαι ο κατάλληλος να σε 
ενηµερώσω.  Εγώ σας ενηµερώνω µολονότι το έχει γράψει και το 
ενηµερωτικό δελτίο και το «ΤΑΥ».  ∆εν ξέρω ποιος το διαβάζει.  
 Λοιπόν το Προεδρείο της «Α», παρακαλώ συνάδελφοι,  του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. συγχαίρει θερµά τους συναδέλφους δόκτορα Ανδρέα 
Αγγελάκη πολιτικό µηχανικό και γεωπόνο για την εκλογή του στη θέση 
του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Εθνικών Οργανισµών 
Νερού.   

Το Νικόλαο Σκουτέλη αρχιτέκτονα µηχανικό, που εξελέγη επίκουρος 
καθηγητής αρχιτεκτονικού σχεδιασµού στο Πολυτεχνείο Κρήτης.   

Και τον Κωνσταντίνο Τσαγκαράκη πολιτικό µηχανικό και 
οικονοµολόγο που εξελέγη επίκουρος καθηγητής οικονοµικών στους 
µηχανικούς περιβάλλοντος στο ∆ηµοκρίτε ιο Πανεπιστήµιο Θράκης. 
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 Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι,  στις 05.12.2007 ηµέρα Τετάρτη θα γίνει 
η τακτική συνεδρίαση της «Α».  05.12.2007 ηµέρα Τετάρτη 19:00 το 
απόγευµα, η τακτική συνεδρίαση. 
 Στο Προεδρείο της «Α» κοινοποιήθηκε το από 01.11.2007 έγγραφο 
του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών 
Κρήτης σχετικό µε τις Μ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
 Στον Πρόεδρο της «Α» υπεβλήθη το από 05.11.2007 έγγραφο του 
γραµµατέα της ΠΑΣΚ – Σ συναδέλφου Σπυρίδωνα Αποστολάκη, το οποίο 
και σας διαβάζω.  Παρακαλώ συνάδελφοι µπορείτε να καθίσετε; 
 Αγαπητέ Πρόεδρε θα θέλαµε να σε ενηµερώσουµε ότι λόγω της 
οµιλίας στην πόλη µας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου την 
Τετάρτη 07.11.2007 και ώρα 19:00, τα µέλη της παράταξης µας δεν θα 
παρευρεθούν στην «Α» που είναι προγραµµατισµένη την ίδια µέρα και 
ώρα.   

Λόγω της µεγάλης σοβαρότητας των θεµάτων της συνεδρίασης 
αυτής, θεσµικό πλαίσιο, θα προτείναµε την αναβολή της συνεδρίασης 
καθώς και την εξ αναβολής συνεδρίαση που προορίζεται γ ια την 
ερχόµενη ∆ευτέρα 12.11.2007 και την πραγµατοποίηση της αµέσως µετά 
το συνέδριο των νησιωτικών τµηµάτων και πιο συγκεκριµένα το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του ∆εκεµβρίου.   

Με τιµή, ο γραµµατέας της ΠΑΣΚ – Σ Αποστολάκης Σπύρος. 
 Στον Πρόεδρο της «Α» κατετέθη το από 06.11.2007 έγγραφο των 
συναδέλφων της ∆ηµοκρατικής Πανεπιστηµονικής Κίνησης το οποίο και 
σας διαβάζω. 
 Κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ στις επόµενες συνεδριάσεις της «Α» να 
συζητηθούν και τα παρακάτω θέµατα: 
1. Εκτός σχεδίου δόµηση.   

Στις πρόσφατες θέσεις περιφερειακών τµηµάτων του Τ.Ε.Ε. τίθεται το 
θέµα της εκτός σχεδίου δόµησης και µάλιστα της κατάργησης της.  Το 
θέµα ε ίναι επίκαιρο λόγω και των διαφαινοµένων προθέσεων της 
πολιτε ίας για τη θεσµοθέτηση χωροταξικού σχεδιασµού.  Το θέµα αυτό 
είναι σοβαρό και πρέπει να εξεταστούν οι συνέπειες πρώτον, τόσο της 
άσκησης του επαγγέλµατος των µελών µας, δεύτερον, όσο και στην 
οικονοµία του τόπου και των πολιτών. 

2. Ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό των ευρωκωδίκων Ν-Eurocode.   
 Όπως ίσως είναι γνωστό οι ευρωκώδικες ε ίναι πλέγµα κανονισµών για 
το σχεδιασµό δοµικών έργων πολιτικού µηχανικού και συντάσσονται 
από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης. 
Τα αρχικά κείµενα ε ίναι για δοκιµαστική εφαρµογή και χαρακτηρίζονται 
ENV, ενώ τα τελικώς διαµορφωµένα κείµενα χαρακτηρίζονται τελικά 
πρότυπα EN European Norms.  Οι κώδικες αυτοί ε ίναι 0 – βάση 
σχεδιασµού δοµηµάτων, 1 – δράσεις επί των κατασκευών, 2 – 
σχεδιασµός βέτων, 3 – σχεδιασµός χαλύβδινων, 4 – σχεδιασµός 
σύµµεικτα, 5 – σχεδιασµός ξύλινα, 6 – σχεδιασµός τοιχοποιία, 7 – 
σχεδιασµός γεωτεχνικά, 8 – αντισεισµικός σχεδιασµός, 9 – σχεδιασµός 
φορέων αλουµινίου. 
Στην Ελλάδα τα κείµενα αυτά διαχειρίζονται από τον ΕΛΟΤ, κάποια 
τµήµατα των ευρωκωδίκων έχουν µεταφραστεί και τέτοιες ανεπίσηµες 
µεταφράσεις υπάρχουν και στις βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ε. και στη δική 
µας.  Σε κάποια έχουν συνταχθεί τα εθνικά κείµενα για την εφαρµογή 
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τους.  Κάθε κώδικας περιλαµβάνει αριθµό µερών, τµηµάτων, 
παραρτηµάτων κ.λ.π. 
Παρά το ότι οι ευρωκώδικες δεν έχουν πάντα υποχρεωτική εφαρµογή, 
σήµερα στην πραγµατικότητα ε ίναι απαραίτητα για τη µελέτη των 
έργων πολιτικού µηχανικού.   
Το πρόβληµα που δηµιουργείται είναι ότι:    
Α. Στις βιβλιοθήκες του Τ.Ε.Ε. δεν υπάρχει το σύνολο των κειµένων.   
Β. Κανείς δεν γνωρίζει αν αυτά που υπάρχουν ε ίναι τα διορθωµένα και   
Γ.  Για την απόκτηση τους πρέπει να τα αναζητήσεις στον ΕΛΟΤ µε 
πληρωµή σηµαντικού ποσού για κάθε µέρος. 
Επειδή τα κείµενα αυτά ε ίναι απαραίτητα στην άσκηση του 
επαγγέλµατος των συναδέλφων και γ ια τη µελέτη και κατασκευή του 
µέγιστου όγκου των έργων της κοινωνίας, το Τ.Ε.Ε. να µεριµνήσει γ ια 
την ελεύθερη πρόσβαση των µελών του τόσο στα τελικά κείµενα των 
ευρωκωδίκων, όσο και στα διορθωµένα κάθε φορά κείµενα 
δοκιµαστικής εφαρµογής. 

3. Απλοποίηση υπολογισµού αµοιβών µηχανικού.   
Ο υπολογισµός των ελαχίστων αµοιβών σύµφωνα µε το νόµο γίνεται 
µε βάση τον προϋπολογισµό, δηλαδή την αξία του µελετουµένου έργου 
καθώς και το ε ίδος αυτού, ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης του 
µηχανικού. 
Για την απλοποίηση των πραγµάτων στα κτιριακά έργα που 
αφορούσαν το µεγάλο πλήθος των έργων εισήχθη ο συµβατικός 
προϋπολογισµός, δηλαδή ανά τετραγωνικό µέτρο ή ανά κυβικό µέτρο 
κ.λ.π. 
Σήµερα η απλοποίηση αυτή έχει γ ίνε ι τόσο πολύπλοκη που 
απαιτούνται πλήθος προγραµµάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
χρόνος απροσδιόριστος και ε ιδικευµένοι χρήστες για τον υπολογισµό 
της αµοιβής. 
Γνωστή ε ίναι η απαίτηση στελέχωσης των περιφερειακών τµηµάτων 
και του κεντρικού Τ.Ε.Ε. λόγω των προσφάτων αλλαγών στον έλεγχο 
των αµοιβών µε τα πανάκριβα προγράµµατα και τις καθυστερήσεις. 
Έχω την εντύπωση ότι λ ίγοι συνάδελφοι µπορούν µόνοι τους να 
υπολογίσουν την αµοιβή τους και ε ίµαστε ίσως οι µοναδικοί 
επαγγελµατίες που δεν µπορούµε αµέσως να απαντήσουµε στο 
ερώτηµα του πελάτη, πόσο είναι η αµοιβή µας όταν πρόκειται γ ια 
έκδοση οικοδοµικής άδειας.  Παραπέρα ο µηχανικός υποχρεούται να 
υπολογίσει και τις κρατήσεις που η πολιτεία ζητά από τους πολίτες 
της, καθώς και τις κρατήσεις και ε ισφορές του ΙΚΑ. 
Είναι επίσης γνωστό ότι ο συµβατικός προϋπολογισµός απέχει 
παρασάγγας από τον πραγµατικό.   
Με βάσει τα παραπάνω προτείνεται:  
1.  Η απαλλαγή του µηχανικού από τον υπολογισµό κρατήσεων άλλων, 

η Πολεοδοµία να υπολογίσει τις κρατήσεις φόρων, το ΙΚΑ τις 
εισφορές.   

2.  Η δραστική απλοποίηση του υπολογισµού της ελάχιστης αµοιβής.   
4.  Ασφαλιστικό.   

Στο ενηµερωτικό δελτίο από το σύνολο των παρατάξεων τίθεται το 
θέµα των αυξήσεων των ασφαλιστικών ε ισφορών και υπάρχουν 
έντονες διαµαρτυρίες των συναδέλφων.  Η παραπάνω γενική 
κατακραυγή πρέπει να µετουσιωθεί σε συγκεκριµένη µορφή δράσης. 
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5. Θέµατα παιδείας αναγνώρισης κολεγίων.   
Επίκαιρη γίνεται ξανά η οδηγία 48/89 και 36/05 µε την αναγνώριση των 
κολεγίων παραρτηµάτων ξένων Πανεπιστηµίων.  Οι αλλαγές που 
προωθούνται στην παιδεία σε όλες τις βαθµίδες της και ιδιαίτερα στα 
ΑΕΙ, θα έχουν τραγικές συνέπειες στην ανάπτυξη της χώρας.  
Θεωρούµε ότι πρέπει να ζητηθεί µια συγκεκριµένη ενηµέρωση και να 
εκφραστεί η αποφασιστικότητα του Τ.Ε.Ε. γ ια την υπεράσπιση της 
δηµόσιας δωρεάν παιδείας. 

6. Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τη 
διάθεση των αποβλήτων.   
Με την οδηγία 91/271 ΕΟΚ21/5/1999 που τροποποιήθηκε µε την 
οδηγία 98/15 ΕΚ 27-2-1998 τέθηκαν προθεσµίες για την επεξεργασία 
των υγρών αποβλήτων των πόλεων µέχρι τις 31/12/2000 για πόλεις 
πάνω από 15.000 κατοίκους, µέχρι 31/12/2005 για πόλεις πάνω από 
10.000 κατοίκους και µέχρι 31/12/2005 για πόλεις πάνω από 2.000 
κατοίκους.  Για παράβαση της παραπάνω οδηγίας προτάθηκε 
πρόσφατη η καταδίκη της χώρας, στις πόλεις περιλαµβάνεται το 
Ηράκλειο και τα Μάλια της περιοχής µας.  Η καταδίκη αυτή βεβαίως 
καθόλου δεν ε ίναι τιµητική. 
Όπως είναι γνωστό ελάχιστοι οικισµοί στην περιοχή µας διαθέτουν 
σύστηµα καθαρισµού.  Οι κανόνες είναι η ύπαρξη κεντρικού 
συλλεκτήριου δικτύου που απορρέει σε ρυάκια της κάθε περιοχής.  
Λόγω της παραπάνω οδηγίας στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση η 
Πολεοδοµία και Υγειονοµικό αρνούνται τη σύνδεση νέων οικοδοµών ή 
και προσθηκών σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια, στα υφιστάµενα και 
χρόνους τώρα λειτουργούν τα κοινοτικά δίκτυα, ζητούν την κατασκευή 
βόθρων. 
Επειδή η παραπάνω απαίτηση δηµιουργεί άνιση µεταχείριση πολιτών, 
αφού µερίδα µόνο αυτών υποχρεώνεται σε κατασκευή βόθρων ενώ 
άλλοι εξακολουθούν να διαθέτουν τα λύµατα στο κεντρικό δίκτυο, 
δηµιουργούνται προβλήµατα στατικής φύσεως, γιατί συνήθως δεν 
υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος για την ασφαλή απόσταση του βόθρου 
από τη θεµελίωση των οικοδοµών.  Νοµικά δεν υπάρχει υποχρέωση 
για τους οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων.  Να ζητηθεί από τις 
υπηρεσίες να αντιµετωπιστούν µε διαφορετικό τρόπο τα θέµατα. 
  Για τη ∆ΠΚ Κωνσταντίνος Φανουράκης, Ηράκλειο 6/11ου.  

 Συνάδελφοι της Πανεπιστηµονικής, αναµένουµε τις ε ισηγήσεις σας 
επί των προτεινοµένων θεµάτων.  Εισηγήσεις βέβαια µπορεί να υποβάλει 
και όποιος άλλος επιθυµεί από το Σώµα.  Τα θέµατα γι’  αυτό σας τα 
διάβασα, να ξέρετε ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουν προς συζήτηση, θα τα 
έχετε στα πρακτικά γιατί δεν µπορείτε να τα θυµάστε, τα πρακτικά ε ίναι 
στην ιστοσελίδα και θα τα βλέπετε…………..….Είναι υπό αναµόρφωση η 
ιστοσελίδα, ευελπιστούµε ότι θα τελειώσει πριν το συνέδριο, αλλά η 
ιστοσελίδα που είναι µέσα τα πρακτικά λειτουργεί, την έχοµε τσεκάρει µε 
το συνάδελφο από κάτω. 
 Στον Πρόεδρο της «Α» κατετέθη το από 06.11.2007 έγγραφο των 
συναδέλφων της ΑΜΑΚ το οποίο και σας διαβάζω.   

Προς τον Πρόεδρο της «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  θέµα: «Σύγκλιση «Α» 
07.11.2007».   

Συνάδελφε Πρόεδρε, όπως ήδη γνωρίζεις στη συνεδρίαση της «Α» 
που έγινε στις 03.10.2007 όταν µας ανακοίνωσες ότι θα συγκαλέσεις την 
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«Α» στις 07.11.2007 για να συζητήσεις το θεσµικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.,  
ζητήσαµε αυτό να γίνει σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, εκτιµώντας αφ’ 
ενός ότι την τρέχουσα περίοδο δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αυτή η 
συζήτηση και αφ’ ετέρου ότι είναι πολύ πρόωρο σε σχέση µε τους 
ρυθµούς που κινείται το Τ.Ε.Ε. σε συνδυασµό µε το ότι ακόµα δεν 
υπάρχει καµία ενηµέρωση για τις απόψεις που θα συζητηθούν στην 
Αθήνα, ώστε να τις λάβουµε υπόψη στις τοποθετήσεις µας. 
 Παρ’ όλα αυτά το θέµα που θέσαµε δεν συζητήθηκε και µόνο εσύ 
απάντησες ότι εµµένεις στις απόψεις σου.  Μέχρι και σήµερα όχι µόνο 
δεν υπάρχει κανένα νεότερο, αλλά η «Α» του Τ.Ε.Ε. δεν έχει εγκρίνει 
ούτε καν το πλαίσιο δράσης του Τ.Ε.Ε..   Μετά λοιπόν και από την 
επιστολή της ΠΑΣΚ που µας κοινοποιήθηκε σου γνωρίζουµε ότι,  
εµµένουµε τη θέση µας ότι ε ίναι άκαιρη η συζήτηση για το θεσµικό 
πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. και για το λόγο αυτό ούτε και εµείς θα παρευρεθούµε. 
 Επισηµαίνουµε και πάλι ότι,  ε ιδικά για το θέµα του θεσµικού 
πλαισίου του Τ.Ε.Ε.,  έχει πολύ µεγάλη σηµασία να υπάρχει ενηµέρωση 
για τις απόψεις που διαµορφώνονται κεντρικά.  Για το λόγο αυτό ζητούµε 
πριν προσδιοριστεί νέα ηµεροµηνία, να ενηµερωθούµε για το αν έχουν 
ήδη υποβληθεί ε ισηγήσεις στην επιτροπή της «Α» του Τ.Ε.Ε.,  
προκειµένου να διανεµηθούν και να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση που 
θα γίνει στην «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
 Ζητούµε επίσης για τα ζητήµατα που αφορούν στην «Α» και 
ιδιαίτερα για τα σοβαρότερα απ’ αυτά, να υπάρχει η στοιχειώδης 
συνεννόηση µεταξύ µας, έτσι ώστε να µην προκύπτουν καταστάσεις όπως 
η συγκεκριµένη που οδηγεί σε µαταίωση προγραµµατισµένης 
συνεδρίασης και µάλιστα την τελευταία στιγµή.   

Για την ΑΜΑΚ, Βάννα Σφακιανάκη. 
 Επί αυτών θα µου επιτρέψετε να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις,  
από τον κανονισµό λειτουργίας της «Α» δεν προβλέπεται διαλογική 
συζήτηση των θεµάτων της Η.∆..   Το αίτηµα της ενηµέρωσης σε ποιον 
απευθύνεται;   Η υπογράφουσα το έγγραφο είναι µέλος της «Α» του Τ.Ε.Ε. 
και συνεπώς ενηµερώνεται αν έχουν κατατεθεί οι εισηγήσεις.  
 Πέραν τούτου όµως αν όλοι σκέπτονται µε τη λογική να περιµένοµε 
για να δούµε τις απόψεις των άλλων και τ ις τάσεις που επικρατούν, 
ενδεχοµένως να φτάσοµε στο σηµείο να τρέχοµε πίσω από τις εξελίξεις,  
όπως π.χ. µε το ασφαλιστικό µας.   

Πιστεύω ακράδαντα...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  άµα θέλετε στο βήµα όποιος θέλει 
να πει ό,τι θέλει.  
 Πιστεύω ακράδαντα ότι τα µέλη της «Α» του τµήµατος µας ε ίναι 
ώριµα, έχουν τη δύναµη να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και να 
αγωνίζονται γ ια την υλοποίηση τους. 
 Σεβαστές οι απόψεις και των άλλων, δεν πιστεύω όµως ότι πρέπει 
να καθορίζουν και τη στάση του Σώµατος.  Η µη προσέλευση των 
παρατάξεων στη συνεδρίαση της 7/11ου  δεν δηµιούργησε καµία 
κατάσταση, δεδοµένου ότι το αίτηµα αναβολής που υπεβλήθη είχε 
διαφορετική βάση και ως εκ τούτου δεν καταλαβαίνω τη σκοπιµότητα της 
γενίκευσης.  Την υποχρεωτική προσέλευση των εκλεγµένων σε διάφορα 
όργανα δεν µπορεί να την επιβάλει κανείς παρά µόνο η συνείδηση του. 
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 Η συνάδελφος Ιουλία Μπαρτολότσι απουσίαζε από τ ις συνεδριάσεις 
της «Α» που έγιναν τη 18η  Ιουλίου, την 3η  Οκτωβρίου και την 7η  
Νοεµβρίου 2007, δηλαδή έχει συνολικά τρεις συνεχόµενες απουσίες. 
 Σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν.1486/1984, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994, µέλη της «Α» που απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται 
υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το οποίο 
εκλέχτηκαν.  Η αντικατάσταση γίνεται µε απόφαση του Σώµατος. 
 Το Προεδρείο θεωρεί ότι οι απουσίες της συναδέλφου είναι 
δικαιολογηµένες, έχει καταθέσει ιατρική γνωµάτευση και ως εκ τούτου δεν 
τίθεται θέµα εφαρµογής των αναφερθέντων διατάξεων. 
 Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
9§3 του κανονισµού λειτουργίας της «Α» περιφερειακού τµήµατος του 
Τ.Ε.Ε., οι αποφάσεις του Προέδρου της «Α» κατά τη διαδικασία αίρονται 
µε απόφαση του Προεδρείου, οι αποφάσεις αµφοτέρων αίρονται µε 
απόφαση του Σώµατος.  Υπάρχει αντίρρηση ως προς την προηγούµενη 
απόφαση ότι θεωρούµε ότι οι απουσίες της ε ίναι δικαιολογηµένες;  
Ορίστε; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Του Προέδρου είναι η απόφαση ή του Προεδρείου; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Του Προεδρείου, εγώ σου ανέφερα όλο 
το νόµο και οι αποφάσεις οι δικές µας µπορούν να αναιρεθούνε από σας.  
∆εν υπάρχει έτσι;  Εντάξει.  Λοιπόν το 1ο  θέµα τελείωσε. 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις  
επί θεµάτων σχετικών µε τη  

δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι προχωρούµε στο επόµενο 
θέµα, τα τηλέφωνα είπαµε ότι απαγορεύονται µες στην αίθουσα. 
 Το επόµενο θέµα ε ίναι προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις 
επί θεµάτων σχετικών µε τη δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε..  
 Στα πλαίσια του εν λόγω θέµατος θέτω προς συζήτηση την 
απόφαση που ελήφθη στην προηγούµενη «Α» σχετικά µε το ασφαλιστικό. 
 Συγκεκριµένα, η «Α» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στη συνεδρίαση της 
03.10.2007 αποφάσισε να αναθέσει σε οµάδα συναδέλφων την ε ισήγηση 
του ασφαλιστικού των µηχανικών.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, σύµφωνα 
µε το άρθρο 10§2 του κανονισµού λειτουργίας της «Α» περιφερειακού 
τµήµατος του Τ.Ε.Ε.,  πρότεινε συγκεκριµένα µέλη για το σκοπό αυτό και 
ζήτησε µε το από 09.10.2007 έγγραφο, την έγκριση της ∆.Ε. η οποία 
µέχρι σήµερα δεν έλαβε σχετική απόφαση. 
 Τη 2α και 3η  Νοεµβρίου 2007 παρακολούθησα κατόπιν 
προσκλήσεως του Προέδρου την έκτακτη συνεδρίαση της «Α» του Τ.Ε.Ε. 
µε θέµα ασφαλιστικό.  Αναπτύχθηκαν όλες οι κατατεθειµένες ε ισηγήσεις 
πλην εκείνων που απουσίαζαν οι ε ισηγητές. 
 Στην επόµενη τακτική συνεδρίαση της «Α» του Τ.Ε.Ε.,  που 
ανακοινώθηκε ότι θα γίνει την 1η  και 2η  ∆εκεµβρίου 2007 θα 



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

οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις επί του ασφαλιστικού θέµατος.  Κατόπιν 
τούτου, η από 03.10.2007 απόφαση του Σώµατος να αναθέσει την 
εισήγηση του ασφαλιστικού σε οµάδα συναδέλφων, θα πρέπει να 
ανακληθεί διότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για ουσιαστική παρέµβαση 
στις αποφάσεις της «Α» του Τ.Ε.Ε..   

Εγκρίνει το Σώµα την ανάκληση αυτής της απόφασης; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εσείς,  αν το προτείνατε µετά την 
απόφαση του Σώµατος.. . 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θες να τοποθετηθείς σ’ αυτό που 
διάβασα εγώ; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆ηλαδή εµµένετε να υπάρχει η Ο.Ε.;   
Ναι σήκω πάνω, η συνάδελφος Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Απλά υπενθυµίζω ότι, στην πρόταση που κάναµε για να 
συζητηθεί σήµερα το ασφαλιστικό η τελευταία φράση ε ίναι ότι,  επειδή δεν 
γνωρίζουµε αν θα καταλήξει η «Α» στην 1η  – 2η  του ∆εκέµβρη σε όλα τα 
ζητήµατα, επειδή τα θέµατα του ΤΣΜΕ∆Ε δεν έχουνε τέλος, εµείς 
πιστεύουµε ότι µε βάσει το υλικό που έχουµε και αυτό που θα 
αποκτήσουµε ότι πρέπει να συσταθεί µία Ο.Ε. για το ΤΣΜΕ∆Ε. 

Αν αυτή τη στιγµή δεν θέλει η «Α» ή η ∆ιοικούσα να τη συστήσει,  θα 
πρέπει να την προτείνει η Μ.Ε..   Πάντως θα πρέπει κάποιος να συνεχίσει 
να µελετάει και να παρακολουθεί το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε.  Αν µε τους 
όρους που το ε ίχε φανταστεί ο Πρόεδρος δεν έχει νόηµα αυτή τη στιγµή 
να συσταθεί,  όµως ούτως ή άλλως µία Ο.Ε. µε αντικείµενο όπως 
γράφουµε εκεί,  όχι τα άµεσα για τα οποία εµείς έχουµε άποψη, αλλά το 
θέµα της αναλογιστικής, το θέµα του κλάδου προνοιακών παροχών που 
προτείνει όλος ο κόσµος ότι πρέπει να προχωρήσει να βγει το.. . ,  
απόφαση είναι, διάταγµα είναι,  τι  ε ίναι;  Ότι γι ’  αυτά τα θέµατα 
χρειαζόµαστε µια οµάδα εργασίας.  Αυτό εµείς γράφαµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μάλιστα.  Άλλος θέλει να τοποθετηθεί 
σ’ αυτό το θέµα; 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Να ρωτήσω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μονιάκης, έλα πάνω. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ναι,  εγώ ήθελα να ρωτήσω, εσύ µε ποιο σκεπτικό αυτή τη 
στιγµή προτείνεις την κατάργηση της οµάδας εργασίας που αποφάσισε η 
προηγούµενη «Α» ας πούµε;  Απ’ ότι κατάλαβα έκανες κάποιες ενέργειες 
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προς την πλευρά της ∆ιοικούσας ή έπρεπε να συζητηθεί το θέµα από τη 
∆ιοικούσα και δεν έχει συζητηθεί ακόµα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  δεν ε ίναι αυτή η αιτία. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Που στη ∆ιοικούσα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν ε ίναι αυτή η αιτία. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Άρα ποιο ε ίναι το σκεπτικό δηλαδή της πρότασης σου να 
ανακαλέσουµε την προηγούµενη απόφαση αυτή; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι,  εµένα µε ξένισε τελείως η 
άποψη και της ΠΑΣΚ και της ΑΜΑΚ που θεωρούνται δύο έµπειρες 
παρατάξεις µέσα στο Τεχνικό Επιµελητήριο, την απίστευτη πρόταση που 
έκαναν να ανακληθεί, να µη γίνει η συζήτηση για το θεσµικό πλαίσιο. 
 Αν εσείς συνάδελφοι όλοι έχετε την ψευδαίσθηση ότι οποιαδήποτε 
απόφαση παρθεί µέσα σ’ αυτή την αίθουσα είτε γ ια το θεσµικό, είτε γ ια το 
ασφαλιστικό θα πάει παραπέρα και θα έχει επεξεργασία ε ίσαστε 
γελασµένοι. 

Το θεσµικό ξέρετε πως θα κλείσει;   Ήδη αυτή τη στιγµή το 
Προεδρείο της Κεντρικής «Α» έχει κάνει τρεις οµάδες.  Η µία ασχολείται 
µε το ασφαλιστικό, όπου εποπτεύων είναι το µέλος, δεν θυµάµαι πως το 
λένε.  Όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο εποπτεύων είναι ο συνάδελφος 
Ντόνας, ε ίναι ο Αντιπρόεδρος.  Όσον αφορά τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα ε ίναι ο συνάδελφος Ζερβάκης. 

Η επικρατούσα άποψη η οποία – και θα γίνει – είναι,  θα καλέσουν 
τις παρατάξεις,  θα συζητήσουνε το µίνιµουµ που µπορούν να 
συµφωνήσουν δηλαδή ορισµένα θέµατα τα οποία αποδέχονται οι 
παρατάξεις, και θα πάνε να συζητήσουν στην «Α».  Αυτά που θα 
προσυνεννοηθούν θα κατατεθούν στην «Α», θα ψηφιστούν από την «Α» 
και θα οδεύσουνε ως τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου, για το θεσµικό 
πλαίσιο. 

Εάν θέλετε ερχόµαστε στο ασφαλιστικό.  Όσον αφορά το 
ασφαλιστικό, επειδή δεν ξέρω, µάλλον επικρατεί µια αντίληψη ότι το 
Ηράκλειο είναι το κέντρο του κόσµου, εσείς συνάδελφοι της ΑΜΑΚ λέτε 
µέσα εδώ... ,  ένα λεπτό.. .  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Το συζητάµε τώρα...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι απαντώ, δεν συζητάµε, βλέπω... ,  
µια δεδοµένη στιγµή κάπου γράφετε, δεν µπορώ να το βρω τώρα γιατί το 
διάβασα, λέτε. . .  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λέτε, όχι,  µα να σας απαντήσω, εσύ 
έθεσες το ερώτηµα γιατί ζητάω την κατάργηση του ασφαλιστικού.  Σας 
έθεσα θέµα την απορία µου για το θεσµικό πλαίσιο γιατί ζητήσατε την 
αναβολή του, θα γινόταν µια συζήτηση να ενηµερωθούν οι καινούργιοι,  
και εκεί παρέµεινε το θέµα, µην έχετε την εντύπωση πως θα το διαβάσει 
και κανένας, να εξηγούµαστε.  Εάν θέλετε να δείτε την αντίληψη που έχω 
για την «Α» διαβάστε το ΤΑΥ, στη σελίδα µου εκεί τα γράφω, στο 
επόµενο ΤΑΥ που θα βγει. 
 Κάπου εδώ λέτε συνάδελφε Σφακιανάκη ότι έχει γ ίνε ι µια µελέτη της 
διάθεσης.. . , µάλιστα τη δηµοσιοποίηση των αναλογιστικών µελετών και 
των µελετών για τα αποθεµατικά του ταµείου, δηλαδή να γίνει µια µελέτη 
για τα αποθεµατικά του ταµείου.  Και. . . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, την έχω Βάννα, δεν 
κατέβηκα από τον Άρη.  Λοιπόν, αλλά το περίεργο ε ίναι από εκεί λέτε την 
έχετε αποδεχτεί και λέτε, απεµπλοκή από την Τράπεζα Αττικής, δεν ξέρω 
αν εδώ µέσα λέει απεµπλοκή ή όχι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι δεν το συζητάµε, δεν το συζητάµε, 
αιτιολογώ γιατί ζητάω... , µου έκανε µια ερώτηση, θα απαντήσω όπως 
θέλω εγώ ή όπως θέλεις εσύ;  Ερώτηµα.  Λοιπόν η Μ.Ε. του 
ασφαλιστικού είναι αυτή, όποιος ξέρει οικονοµικά µπορώ να του τη 
δώσω, ούτε η Κεντρική ∆ιοικούσα.  Ρώτησα εγώ, και τον Αλαβάνο 
ρώτησα, και το Λυαραµάντζα ρώτησα, τους λέω τι έγινε αυτό;  Γιατί την 
κάνατε;  Τι σκοπεύετε να κάνετε; 
 Είναι τόσο πολύπλοκο το θέµα γιατί έχει µέσα ένα, δύο, τρεις,  
τέσσερις, πέντε οικονοµολόγους στους οκτώ, οι πέντε ε ίναι 
οικονοµολόγοι.   ∆εν ξέρω ποιος µπορεί να αποφανθεί έπ’ αυτού, αυτοί 
δεν αποφανθήκανε.  ∆εν ξέρουνε.. .,  εγώ λέω πληρώθηκε, έχει γίνε ι 
αποδεκτή, δεν έχει γ ίνει αποδεκτή;  Είναι έρευνα δυνατοτήτων 
αξιοποίησης των αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε, αυτή ε ίναι. 
 ∆εν ξέρω, εγώ είµαι κατά του να γίνει µια οµάδα από το Ηράκλειο 
να µελετήσει αυτό το θέµα.  Υπάρχει οµάδα, µελετάται στην Αθήνα, από 
‘κε ι και πέρα δεν ξέρω εµείς πως θα το µελετήσουµε, µε τ ι κριτήρια, µε τι 
δυνατότητες και τι αποφάσεις θα πάρουµε, γι ’  αυτό διαφωνώ και µ’ αυτή 
την οµάδα. 
 Όσον αφορά τώρα το ασφαλιστικό που µε ρωτάς, ε ίναι ανεξάρτητη 
απόφαση.  Έκανα εγώ στη ∆ιοικούσα ως όφειλα, σύµφωνα µε την 
απόφαση που ελήφθη 3/10ου ,  ελήφθη µια απόφαση να συσταθεί µια 
οµάδα.. .,  όχι εργασίας, µια οµάδα συναδέλφων οι οποίοι θα φέρουν 
εισήγηση για το ασφαλιστικό.  Επειδή εκείνη τη στιγµή δεν προτάθηκαν 
ονόµατα, αυτοµάτως η δικαιοδοσία ήρθε σ’ εµένα, εγώ ήρθα σε επαφή 
µόνο µε το Μύρωνα Μονιάκη και του συζήτησα αν ήθελε να στελεχώσει 
αυτή την οµάδα και µε δύο άλλους συναδέλφους.  Ο µεν ένας υπεδείχθη, 
και σωστά υπεδείχθη από το συνάδελφο το Σταµατάκη, και ο άλλος ε ίναι 
ο Χαµηλοθώρης µε τον οποίο ήρθα εγώ σε τηλεφωνική επαφή. 
 Έπ’ αυτού δεν απάντησε η ∆.Ε., γ ιατί µάλιστα η συνάδελφος 
Σφακιανάκη έθεσε θέµα ότι σ’ αυτό θα έπρεπε να ερωτηθούν οι 
παρατάξεις. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Όχι.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τότε, την πρώτη φορά ναι, την πρώτη 
φορά είπες µε ποιο δικαίωµα προτείνεις,  µε ποιο δικαίωµα, να φέρετε το 
cd, να αποµαγνητοφωνηθούν να δούµε.  Και σου λέω εγώ, έβγαλα το 
άρθρο και λέω ότι µ’ αυτό το άρθρο εγώ αναλαµβάνω την ευθύνη της 
πρότασης που κάνω, ετέθη θέµα, ε ίπες ότι έπρεπε να προταθούν τα 
ονόµατα από τις παρατάξεις.  Πήγαινε να ακούσεις το cd.  (αλλαγή 
κασέτας)  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   . . .είναι ποιες;  ∆εν ήταν να πουν οι 
παρατάξεις. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Πρόεδρε µην αποµονώνεις,  γιατί ε ίπα ότι υπάρχουν 
πολλοί τρόποι να συστήσει κανείς µια οµάδα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  ε ίναι ένας, δεν κάνουµε...  
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. . ,  η 
δεύτερη ε ίναι µε προκήρυξη, η τρίτη ε ίναι. . .,  δεν είναι ο καλύτερος 
τρόπος να ερωτηθούν οι παρατάξεις;   Έκανα ένα ολόκληρο συλλογισµό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και σε πληροφορώ ότι καµία δεν στέκει 
απ’ αυτές τις τρεις.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Η Σφακιανάκη είναι µία µέσα στη ∆ιοικούσα, οι άλλοι 
οχτώ τι λέγανε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι το αναβάλανε να πάει µετά, να 
συζητηθεί µετά.  Συνάδελφοι εγώ είπα προηγουµένως, καλό ε ίναι να 
διαβάζετε τον κανονισµό, σας παρακαλώ πολύ να διαβάζετε τον 
κανονισµό.  Ο κανονισµός κατ’ αρχάς δεν αναφέρεται σε Ο.Ε.,  ε ίπαµε για 
µια οµάδα συναδέλφων οι οποίοι αναλαµβάνουν να ε ισηγηθούν το θέµα 
και σε περίπτωση που τα άτοµα δεν οριστούν από το Σώµα, σαφώς δεν 
τα ορίζει η ∆ιοικούσα, ούτε οι παρατάξεις τα ορίζουν.  Και οι τρεις 
περιπτώσεις συνάδελφε δεν στέκουν στην προκειµένη περίπτωση. 
 Σας έχω πει επανειληµµένως ότι σ’ αυτή την καρέκλα που κάθοµαι 
δεν ε ίµαι συνδικαλιστής.  Λοιπόν από ‘κε ι και πέρα δεν µε ενδιαφέρει 
εµένα η απάντηση.  Το αίτηµα µου ε ίναι, δεν ζητώ να ακυρωθεί αυτή.. . ,  
την ανάκληση αυτής της απόφασης, διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να έρθει µια ε ισήγηση για το ασφαλιστικό.  Η εισήγηση αυτή τι θα 
περιλαµβάνει;   Τη µελέτη για το τι θα κάνουµε τα αποθεµατικά µας;  Ήδη 
η ∆.Ε. έχει ε ισηγηθεί δέκα σηµεία στο ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε, τα δέκα σηµεία 
έχουν γίνει δεκαπέντε και προτάθηκαν πριν το νόµο, πριν την ψήφιση του 
νόµου, όταν ήταν σχέδιο νόµου, αποδέχτηκε η Κυβέρνηση το ένα, έχουν 
µείνει άλλα δεκατέσσερα. 
 Το ∆.Σ. εµµένει σ’ αυτά τα δεκαπέντε σηµεία τα οποία τα έχω, αυτό 
θα προταθεί από το Τ.Ε.Ε. προς το Υπουργείο.  Είναι αυτά, προτεινόµενα 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΣΜΕ∆Ε, τροποποίηση του σχεδίου 
νόµου που αφορά την αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, γι’  αυτό ζητάω την 
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ανάκληση.  Αν το θες Μύρωνα, επειδή ενδιαφέρεσαι εσύ για τέτοια, το 
έχω και σε ηλεκτρονική µορφή.  Είναι όταν συζητείτο ο νόµος, έκανε µια 
παρέµβαση και ζητούσε την τροποποίηση σε δέκα σηµεία, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΤΣΜΕ∆Ε τα έκανε δεκαπέντε, το Υπουργείο δέχτηκε το 
ένα.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εµµένει σ’ αυτή την άποψη, αυτό ελέχθη 
στην «Α» προχθές. 
 Λοιπόν από ‘κε ι και πέρα θα δούµε την πορεία των πραγµάτων, αν 
έχω εγώ δίκιο ή έχεις εσύ δίκιο, τι να πω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα δεν έχει.. . ,  εγώ ζητάω την 
ανάκληση, διότι δεν βλέπω να έχει νόηµα αυτή η οµάδα εισήγησης.  Από 
‘κε ι και πέρα η ∆ιοικούσα έχει τη δυνατότητα να συστήσει µια Ο.Ε. γιατί 
είναι στη δικαιοδοσία της ∆ιοικούσας, µια οποιαδήποτε Ο.Ε. να τη 
ψηφίσει,  να την πληρώσει,  να ε ισηγηθεί οποιοδήποτε θέµα και να το 
φέρει στην «Α».  Εγώ προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει λόγος η «Α» να 
κάνει αυτή την οµάδα και να πληρώσει 3.000 ευρώ το Τεχνικό 
Επιµελητήριο.  Η ∆ιοικούσα, ας αναλάβει την ευθύνη να κάνει µια τέτοια 
Ο.Ε. να ε ισηγηθεί το θέµα. 
 Εγώ δεν λέω να µην το κάνει η ∆ιοικούσα, εγώ λέω να απαλλαγεί η 
«Α», η ευθύνη αυτή από το Προεδρείο, γ ιατί εµείς θα πρέπει να την 
ελέγξουµε, εµείς θα πρέπει να τα κάνουµε όλα, και δεν βλέπω τη 
σκοπιµότητα πλέον, γι’  αυτό ζητώ την ανάκληση, δεν τ ίθεται θέµα 
απάντησης ή όχι από τη ∆ιοικούσα.  Μάλιστα δεν ξέρω αν προχθές.. . ,  
εσύ το έθεσες;  Ήσασταν να πάρετε απάντηση;   
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ ήµουν απ’ έξω, και σας ε ίπα ότι 
θα ζητήσω την ανάκληση, άρα µην προχωρήσει το θέµα.  ∆εν ξέρω αν θα 
αποφασίζατε ή όχι, αν θα εγκρίνατε τα πρόσωπα ή όχι,  διότι δεν έφτασε 
ποτέ σ’ αυτό το σηµείο.  Εγώ σας σταµάτησα και σας ε ίπα ζητώ την 
ανάκληση από το Σώµα, και έρχοµαι στο Σώµα και ζητώ την ανάκληση 
αυτής της απόφασης.  Αν το Σώµα εµµένει,  έχω υποβάλει τρία ονόµατα.  
Λοιπόν, άµα θες Βάννα µπορείς να.. .,  αν και δεν υπάρχει θέµα 
δευτερολογίας, εγώ απάντησα σε ερώτηµα. 
 Λοιπόν, ο συνάδελφος Ανηψητάκης.. . ,  όχι ένα λεπτό, εµµένετε σ’ 
αυτό;  Εγώ ζητώ την ανάκληση, ε ίσαστε υπέρ της ανάκλησης ή όχι;  Να 
γίνει ψηφοφορία, όπως έγινε ψηφοφορία την περασµένη φορά.  
Συνάδελφοι περάστε µέσα. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εσείς κάνετε Ο.Ε., εγώ δεν λέω να µην 
κάνει το Τεχνικό Επιµελητήριο οµάδα εργασίας, απλά ας κάνει Ο.Ε.,  στις 
τόσες που έχει κάνει να κάνει και άλλη µία, δεν τίθεται θέµα, δεν υπάρχει 
αντίρρηση, έτσι δεν ε ίναι;   Λοιπόν συµφωνείτε µε την ανάκληση;  Ναι,  
οµόφωνα συµφωνείτε,  οπότε ανακαλείται το θέµα. 
 Στα πλαίσια αυτού του θέµατος ο συνάδελφος Ανηψητάκης θέλει να 
ενηµερώσει κάτι το Σώµα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι του γενικότερου αυτού που λέµε 
στα πλαίσια του δευτέρου θέµατος. 
 
ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ:   Ναι,  συνάδελφοι αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι 
συνθήκες της ζωής µου µε αναγκάζουν να παραιτηθώ από την «Α», και 
έτσι δεν θα βάλω και σε στεναχώρια τον Πρόεδρο να µε διαγράψει µετά 
από τρεις συνεχείς απουσίες µου.  Θέλω όµως µε την ευκαιρία, και ας 
γελάω, να σας πω κάποια πράγµατα για ελάχιστα λεπτά που τα θεωρώ 
σοβαρά, γιατί µια δεκαετία της ζωής µου είναι µια δεκαετία της ζωής µου 
και η συµµετοχή µου εδώ σ’ αυτή τη συλλογική προσπάθεια που ε ίναι 
συνδικαλιστική και επιστηµονική µε έχει σηµαδέψει.   Ήταν από τις πιο 
πολύτιµες εµπειρίες µου και ασχολούµαι µε τα κοινά κοντά 35 χρόνια.   

Τι την κάνει ξεχωριστή;  Ότι συνυπήρχαν µια οργανωτική υποδοµή 
που δεν την συναντάς σε άλλους συλλόγους, το ότι έχουµε αυτή την 
αίθουσα, αυτή την «Α» από κάτω να βοηθάει τους υπαλλήλους εννοώ, 
δεν ε ίναι κάτι που το συναντάς σε πολλούς συλλογικούς φορείς.  
 Επίσης να πω ότι,  εδώ υπήρχε ένα επίπεδο κατά τη γνώµη µου 
συγκριτικά ψηλό, πολιτικής σκέψης και τεχνοκρατικής γνώσης.  Αυτό 
όµως που µε κάνει να ξεχωρίζω το Τ.Ε.Ε. ε ίναι και αυτό που µε 
προβληµατίζε ι,  γ ιατί αυτή η υποδοµή, αυτές οι ατέλειωτες ώρες 
συνεδριάσεων των οργάνων, των επιτροπών, δεν έχουν αποδώσει ούτε 
συνδικαλιστικά, ούτε κοινωνικά τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. 
 Αφήνω επίτηδες µετέωρο το ερώτηµα, συνοδεύοντας το ακόµα µε 
ένα, µήπως βάλαµε χαµηλά τον πήχη;  Μήπως στενέψαµε τον ορίζοντα 
µας στην αναζήτηση αύξησης των ποσοστών των παρατάξεων µας που 
σίγουρα είναι οι παρατάξεις που δίνουν δηµοκρατικό νεύρο και ζωντάνια 
στην κίνηση µας;  Μήπως έχουµε χάσει κάποιο µέτρο;  Και εδώ θέλω να 
πω δύο πράγµατα, το ένα ε ίναι ένα ανθρώπινο µέτρο, θυµάµαι στις αρχές 
που ήµουνα εδώ µια απώλεια ενός συναδέλφου, που έτυχε ένα βήµα του 
να το δω εδώ µέσα µε ένα τραγικό τρόπο, τον Κώστα το Νύκταρη που τον 
χάσαµε. Και αυτό.. . , η ανθρώπινη διάσταση, ίσως πρέπει να ε ίναι ένα 
µέτρο για το µέχρι πόσο µπορούνε να φτάνουνε οι κόντρες µας.  Το άλλο 
έχει να κάνει µε την πολιτική ζωή συνολικά.  Νοµίζω ότι πολλές φορές 
κατατρυχόµαστε µε λεπτοµέρειες και χάνουµε πολλά πράγµατα που µας 
ενώνουν και που µπορούν να µας κάνουν καλύτερους, δεν θέλω να 
αναφέρω ονόµατα οργάνων που παίρνουν αποφάσεις για την Κρήτη, αλλά 
θα µπορούσαµε πραγµατικά µε τις επεξεργασίες µας να κατευθύναµε τα 
πράγµατα που αφορούν την Κρήτη. 
 Και όταν λέω την Κρήτη µε βοηθάει να πω αυτό που ίσως είναι η 
πιο σηµαντική µου πείρα που πήρα µέσα απ’ αυτή την ιστορία, ότι όταν 
ήρθα εδώ ήθελα να εκπροσωπήσω το Λασίθι,  τα δίκαια του, το ριγµένο 
Λασίθι και ε ίναι ριγµένο το Λασίθι.   Στη δεκαετία αυτή κατάλαβα κάτι που 
µε έκανε πολύ σοφότερο, ότι γ ια να εξυπηρετηθεί το Λασίθι πρέπει να 
εξυπηρετηθεί η Κρήτη συνολικά, να ξεπεράσουµε τον τοπικιστικό 
ορίζοντα των διεκδικήσεων µας, να δούµε ότι τα προβλήµατα της Κρήτης 
από το ενεργειακό µέχρι το δίκτυο µεταφορών είναι κοινά και έχει 
συµφέρον συνολικά η Κρήτη να τα λύσει.  
 Πιστεύω ότι αυτή η θεώρηση λείπει από τα όργανα που παίρνουν 
τις αποφάσεις,  και ίσως πρέπει να το δούµε πιο σοβαρά αυτό το πράγµα 
ενόψει και της µεταρρύθµισης του Καποδίστρια 2 κ.λ.π. 
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 Για την παράταξη µου θέλω να πω, την ΑΜΑΚ, ότι ε ίµαι περήφανος, 
ότι ε ίναι πραγµατικά αυτόνοµη, δεν µαζεύει κουκιά για κανένα κόµµα, ότι 
χαίροµαι την ποιότητα των συζητήσεων που κάναµε, τις επεξεργασίες, τη 
συντροφικότητα, αλλά να πω και ως χαρακτηριστικό ότι θυµάµαι και θέλω 
να το αναφέρω ότι υπήρξαν και στιγµές εντάσεων που ένοιωσα την 
υποχρέωση µου να διαφωνήσω, χωρίς να χαλάσω τη συντροφική σχέση 
µ’ αυτή την παράταξη. 
 Νοµίζω ότι θα µπορούσε αυτό ενδεχοµένως να είναι χρήσιµο αν 
βλέπουµε κάτι ότι µπορεί να ε ιπωθεί από άλλες πλευρές καλύτερα, 
αναφέροµαι σε όλες τις παρατάξεις,  να µη µας περιορίζουν τα στεγανά, 
τα παραταξιακά. 
 Να κάνω ένα σχόλιο µε αφορµή αυτό που άκουσα από τον Πρόεδρο 
σήµερα, ότι θεωρούµε ότι είµαστε το κέντρο του κόσµου.  Εγώ θεωρώ για 
την ΑΜΑΚ ότι αυτή είναι η δύναµη της, η ουτοπία της.  Και θυµάµαι τη 
φράση του Καζαντζάκη που λέει,  να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ 
µοναχός µου έχω χρέος να σώσω τη γη, άµα δεν σωθεί εγώ θα φταίω.  Μ’ 
αυτή την ουτοπία πορευόµαστε, µακάρι να το κάνανε όλοι αυτό το 
πράγµα, νοµίζω το Τεχνικό Επιµελητήριο συνολικά θα ήτανε καλύτερο και 
καλύτερα τα αποτελέσµατα του και γ ια τους συναδέλφους και γ ια τη 
χώρα. 
 Για το Προεδρείο και τον Πρόεδρο ιδιαίτερα θέλω να πω άλλη µια 
φορά ότι, θεωρώ πάρα – πάρα πολύ σηµαντικό τον τρόπο που άσκησε τα 
καθήκοντα του.  ∆εν έχω δει πολλούς Προέδρους σαν τον Πρόεδρο τον 
Ποβάσκη, µέχρι τώρα έλεγα ότι αυτό φαίνεται από την 
αποτελεσµατικότητα που έχει η «Α», ότι τέλος πάντων συνεδριάζει από 
την πρώτη φορά που ορίζονται οι συνεδριάσεις, και αυτό είναι εξαίρεση 
σε σχέση µε το τι συµβαίνει στα άλλα τµήµατα.  Με όσα όµως έχουν 
συµβεί τελευταία, νοιώθω ότι δεν ε ίναι µονάχα αυτό, ε ίναι κάτι πολύ πιο 
σηµαντικό.  Υπάρχει µια διπλή Ελλάδα, µια Ελλάδα των χαρτιών και των 
νόµων και µια Ελλάδα της πράξης, η Ελλάδα των χαρτιών και των νόµων 
είναι πολύ καλή, η Ελλάδα της πράξης είναι πολύ κακή, αυτές οι δυο 
Ελλάδες δεν ταυτίζονται.  
 Το ότι µπορούµε και συνεδριάζουµε έτσι κάθε φορά και τηρούµε 
τους νόµους τους δικούς µας και έχει το καταστατικό και το οργανωτικό εν 
πάση περιπτώσει των συνεδριάσεων µπροστά του, άρθρο τάδε, άρθρο 
τάδε, δεν ε ίναι λίγο πράγµα.  Μπορεί να φαίνεται ασήµαντο, µπορεί να 
φαίνεται τυπολατρικό, µπορεί να φαίνεται γραφειοκρατικό, θεωρώ ότι έχει 
πολύ µεγάλη αξία να δείχνουµε εµείς εδώ ότι τηρούµε κάποιους νόµους 
που έχουµε θεσπίσει για τους εαυτούς µας. 
 Η πρόκληση είναι µεγάλη γιατί µ‘ αυτά που έχουν συµβεί το 
τελευταίο διάστηµα από τις φωτιές να πάρω του καλοκαιριού που κάψανε 
τη µισή Ελλάδα, µέχρι τα Ζωνιανά τώρα και αυτό που συµβαίνει εδώ 
πέρα, δίπλα µας, δείχνουν πραγµατικά αυτό το πρόβληµα.   

Εύχοµαι στην «Α», στη ∆ιοικούσα, και δεν το εύχοµαι απλώς το 
πιστεύω ότι µπορεί το Τεχνικό Επιµελητήριο να πάει πολύ καλύτερα. 
 Τελειώνω λέγοντα ότι,  µε την παραίτηση µου, αφού είναι αυτή η 
σηµερινή η τελευταία συνεδρίαση στην οποία συµµετέχω, θα σου 
συµπληρώσω εκείνο το χαρτί που µου έχεις στείλει. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Το ερωτηµατολόγιο. 
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ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ:   Ναι,  σαν τελευταία προσπάθεια συνεισφοράς µου σ’ 
αυτό το όργανο.   

Σας ευχαριστώ έτσι κ ι αλλιώς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι θέλει να µιλήσει κανένας 
άλλος;  Ο συνάδελφος ο Ινιωτάκης.  Ο συνάδελφος Κασαπάκης; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Θεωρώ ότι η «Α» χάνει,  γίνεται φτωχότερη, που ο 
συνάδελφος Ανηψητάκης λόγω όπως είπε προσωπικών και οικογενειακών 
περαιτέρω υποχρεώσεων αποχωρεί.   Τέτοιους ανθρώπους πραγµατικά 
τους έχει ανάγκη η «Α».  Ό,τι το καλύτερο λοιπόν από οπουδήποτε και αν 
για το κοινό αγωνίζεσαι συνάδελφε.  Ναι ‘σαι καλά και χαίροµαι που σε 
γνώρισα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ιν ιωτάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι, ε ίναι από τις φορές που νοµίζε ις 
ότι κάποια συνεδρίαση δεν έχει να πει µάλλον πολλά πράγµατα, αλλά 
που η παρουσία και η τοποθέτηση του Αντώνη την κάνει ξεχωριστή. 
 Ξέρετε µπαίνοντας στο Τεχνικό Επιµελητήριο αµέσως 
συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν και έχουν 
δώσει το στίγµα τους και έχουν καθορίσει τα τεχνικά πράγµατα και εµάς 
τους τεχνικούς καθ’ όλη την πορεία.  Ο Σταύρος ο Καµπέλης, ο Νίκος ο 
Μπελιβάνης, ο Νίκος ο Λεβεντάκης, ο Γιώργος ο Γαλενιανός και άλλοι 
πολλοί τους οποίους τους γνωρίζω τώρα. 

Επίσης κάποιοι άλλοι που τους ζήσαµε και σ’ αυτή την «Α» ο 
Βασίλης ο Γεργιαννάκης, ο Θεόφιλος ο Τρουλλινός, ένας λοιπόν απ’ 
αυτούς είναι και ο Αντώνης ο Ανηψητάκης.  Ένας άνθρωπος ο οποίος, 
στο λίγο διάστηµα που τον έζησα, κατάλαβα ότι ε ίναι ένας άνθρωπος που 
ξέρει να συνδιαλέγεται,  ξέρει να σε πείθει µε το ανοιχτό εύρος της 
σκέψης του και µε την καθαρότητα της σκέψης του. 

Πραγµατικά νοιώθω τυχερός που ήτανε όλο αυτό το διάστηµα κοντά 
µας και ε ίµαι σίγουρος ότι µέσα από τα µετερίζια που έχει διαλέξει ο 
Αντώνης θα ξανασυναντηθούµε σε άλλους αγώνες και ήδη µε τον τρόπο 
που το κάνει και µε τον τρόπο που αγωνίζεται είµαστε σε κοινούς αγώνες 
για τον τόπο µας, γ ια την Κρήτη, για το Λασίθι και για το Ηράκλειο.  
Αντώνη σε ευχαριστούµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μπριλάκις.  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Συνάδελφοι δεν µου αρέσουνε οι ύµνοι,  ούτε να µου 
κάνουνε, ούτε να κάνω, αλλά απ’ αυτά που άκουσα, επειδή άλλωστε ε ίναι 
γνωστός και δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ποιος ε ίναι ο Ανηψητάκης, 
καλύτερα θα τον ξέρετε εσείς ίσως από µένα, νοµίζω µένει κάτι το οποίο 
πρέπει να µας µείνει εµάς, να διευρύνουµε τον κόσµο µας και να 
διαλέγουµε το σηµαντικό.   

Αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άλλος συνάδελφος;  Ο συνάδελφος 
Βαϊλάκης. 
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Σήµερα Αντώνη ενήργησες σαν την ΑΜΑΚ, δεν µας ε ίχες 
ενηµερώσει και δεν ξέρω τώρα εγώ ακριβώς τι πρέπει να πω, διότι 
βρέθηκα προ απροόπτου.  Εµένα προσωπικά θα µου λείψεις πάρα πολύ, 
ξέρεις ότι σ’  αγαπώ πολύ, δεν θα µιλήσω για το πολιτικό σου αυτό.. .,  εγώ 
θα µιλήσω για τον άνθρωπο τον Αντώνη που ήτανε από τα καλύτερα 
στοιχεία που γνώρισα εγώ όσα χρόνια ε ίµαι εδώ στο Επιµελητήριο, από 
το ’94.  Ίσως το καλύτερο.   

Καλή τύχη, δεν ξέρω πως πήρες αυτή την απόφαση, αλλά πιστεύω 
ότι όταν θα κάνουµε τ ις Αντιπροσωπείες στη Σητεία, θα είσαι παρών να 
σε βλέπουµε.  Γεια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα ήθελα να πω και εγώ δυο λόγια στο 
συνάδελφο τον Αντώνη, πάντα πίστευα Αντώνη ότι θα φεύγαµε µαζί από 
το Επιµελητήριο, δυστυχώς διαψεύστηκα. 

Το ότι ήσουν πάντα διαφοροποιηµένος από την ΑΜΑΚ ήταν 
εµφανές, η πολιτική διαφοροποίηση όµως είναι πάντα θετική.  Μπορείτε 
αν ανατρέξετε όλοι στα πρακτικά να δείτε πραγµατικά ότι ο Αντώνης ήταν 
µέλος της «Α» του Τεχνικού Επιµελητηρίου πρώτα απ’ όλα, και µετά ήταν 
µε παράταξη εκλεγµένος ή οτιδήποτε. 

Πραγµατικά συγκινούµε που φεύγεις, θεωρώ ότι θα ήταν άδικο να 
σου πω να παραµείνεις,  το ίδιο πράγµα είχα πει και στο Θεόφιλο, ότι 
πραγµατικά ορισµένοι άνθρωποι δεν πρέπει να φεύγουν από την «Α», 
διότι η «Α» καλείται να παίξει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο και για να παίξει 
το σπουδαίο ρόλο χρειάζεται σπουδαίους ανθρώπους. 

Μπορεί να µην είχες τη δυνατότητα να ε ίσαι πάντα παρών, αλλά οι 
φορές που ήσουν παρών είχες κάτι να προσθέσεις, κατά κάποιο τρόπο να 
αναβάθµιζες και τις αποφάσεις της «Α», και τ ις συζητήσεις στην «Α», η 
παρουσία σου πάντα ήταν θετική. Χαίροµαι που σε γνώρισα και σαν 
άνθρωπο, και σαν συνάδελφο, και σαν µέλος της «Α» έστω και σε µια 
διαφορετική παράταξη η οποία πιστεύω ότι οι σκέψεις µας δεν ήταν και 
πολύ διαχωρισµένες και µακριά η µία από την άλλη. 

Ευχαριστώ για τα καλά σου τα λόγια και πιστεύω ότι και εσύ όπως 
και εγώ αγαπούσαµε και αγαπάµε το Τεχνικό Επιµελητήριο και από τη 
θέση που θα βρίσκεσαι,  εκεί που θα βρίσκεσαι,  διότι δεν νοµίζω ότι θα 
αποµακρυνθείς από την πολιτική ζωή, µάλλον σου αντιστοιχούν και κάτι 
παραπάνω ας πούµε και να προσφέρεις στον τόπο, και να σου 
αναγνωρίσει αυτός ο τόπος. 

Σ’ ευχαριστώ πάντως που ήσουνα µαζί µας όλα αυτά τα χρόνια και 
θα σε θυµόµαστε ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι και εγώ πάντα, να ‘σαι καλά. 

Λοιπόν συνάδελφοι έχω ένα αίτηµα...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Γιατί δεν σηκώνεσαι να τα πεις στο 
βήµα, έλα σήκω στο βήµα. 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

Προτάσεις τροποποιήσεως  
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Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έχω γραπτό αίτηµα από την ΠΑΣΚ 
Συνεργαζόµενοι.   
Προς τον Πρόεδρο της «Α». 

Συνάδελφε Πρόεδρε, λόγω της µεγάλης σοβαρότητας της συζήτησης 
για το θεσµικό πλαίσιο, η ΠΑΣΚ – Σ. ζητά τη διακοπή της συνεδρίασης.  
Προτείνει την πραγµατοποίηση της στο άµεσο µέλλον ούτως ώστε οι 
παρατάξεις να είναι κατάλληλα προετοιµασµένες. 
 Όταν λέτε άµεσο µέλλον δεν κατάλαβα τι εννοείτε;   Στις 5 του 
∆εκέµβρη έχουµε όπως σας ε ίπα την τακτική συνεδρίαση της «Α».  Όπως 
γνωρίζετε η τακτική συνεδρίαση της «Α» γίνεται τουλάχιστον κάθε δύο 
µήνες, η προηγούµενη έγινε 3/10ου και η επόµενη γίνεται 5/12ου  γιατί 
πέφτει την Τετάρτη. 
 Όσον αφορά τώρα τη διακοπή, η διακοπή γίνεται µε απόφαση του 
Σώµατος και θα συνεχιστεί από το σηµείο που διεκόπη.  Άρα σύµφωνα µε 
το αίτηµα – επειδή ε ίναι έκτακτη – δεν µπορεί να ενταχθεί στην τακτική, 
θα πρέπει να συνεχιστεί µία έκτακτη. 
 ∆υστυχώς η αίθουσα στις 28 Νοεµβρίου που είναι Τετάρτη που 
µπορούµε να κάνουµε.. .,  εάν θέλετε µπορώ να αλλάξω και τις ηµέρες, 
συνηθίζω να κάνω τη συνεδρίαση Τετάρτη, ούτως ώστε η επαναληπτική 
να γίνεται σε πέντε µέρες που ε ίναι ∆ευτέρα.  Αν θέλετε µπορώ να 
αλλάξω τις µέρες να τις βάλω µια καθηµερινή.  Συµφωνεί το Σώµα να 
µπει σε καθηµερινή µέρα;  Υπάρχει τέτοια διάθεση;  ∆ηλαδή να ε ίναι 
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή, υπάρχει πρόβληµα; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να µην; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει, αφού ούτως ή άλλως κατά την 
άποψη µου ε ίναι ακαδηµαϊκές οι προτάσεις άµα θέλετε το βάζουµε και 
Γενάρη, δεν έχω κανένα πρόβληµα απολύτως.   Γενάρη;  Έτσι;   Λοιπόν 
εντάξει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όλα τα κείµενα σας τα έχω στείλει,  σας 
έχω στείλει από την πρώτη επιστολή που µας έστειλε η ∆ιοικούσα, το τι 
θα συζητηθεί,  πως θα συζητηθεί, όλες τις προτάσεις τις δικές µας και τις 
διάφορες συζητήσεις,  ακόµα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, ναι εσύ δεν τα πήρες, πλην όµως 
όσον αφορά εσένα συνάδελφε έχω εδώ, γιατί πολύ συζητάτε ότι δεν το 
πήρατε.. .,  λοιπόν εδώ εάν λένε ψέµατα να πάρεις τις αποδείξε ις,  εδώ 
είναι,  έχουν µια υπογραφή και να πας να.. . ,  ορίστε, έλα εδώ.  Έχουν µια 
µονογραφή ότι το παρέλαβες, να ζητήσεις το λόγο να πεις ποιανού ε ίναι 
αυτή η µονογραφή, ορίστε.  Η Τατιάνα λέει ότι δεν ε ίναι δική σου, ναι 
αλλά γι’  αυτό εσύ θα διαµαρτυρηθείς,  η Τατιάνα ε ίπε ότι δεν ε ίναι δική 
σου, αλλά πλην όµως...  
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Το πρόβληµα είναι τώρα για σένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να ανακαλύψεις. . . , λοιπόν συνάδελφοι,  
συµφωνείτε για την αναβολή;  Συµφωνείτε,  και θα δούµε µια µέρα τον 
Ιανουάριο, έκτακτη συνεδρίαση και θα συνεχιστεί από ‘κε ι που 
σταµάτησε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι εγώ δεν µπορώ να 
παρακολουθώ πότε θα έρθει ο Παπανδρέου και πότε θα έρθει ο 
Βενιζέλος, και δεν έχω και την υποχρέωση αυτή να παρακολουθώ τι 
γίνεται,  εσείς αποφασίζετε από µόνοι σας αν θα έρθετε ή δεν θα έρθετε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι η συνεδρίαση 
έληξε.  Η ώρα είναι 20:40, ήταν η µεγαλύτερη συνεδρίαση που έχουµε 
κάνει ποτέ µας. Καληνύχτα. 
 
 
 

 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ  

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η  

 

 

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 


