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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ, ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ 
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ, ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ, 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.  
 
 
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΩΡΑΦΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ. 
 
 
 

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

µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.. 
4. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο 

συνάδελφο Εµµανουήλ ∆ολαψάκη. 
5. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο 

συνάδελφο Γεώργιο Κολυβάκη. 
6. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο 

συνάδελφο Μάξιµο Σενετάκη. 
7. Πρόγραµµα δράσης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου. 
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8. Ενηµέρωση δραστηριότητας Μόνιµης Επιτροπής υγιεινής και 
ασφάλειας στην εργασία. 

9. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.. 
10. Απορροφήσεις χρηµατοδοτικού προγράµµατος “ΘΗΣΕΑΣ”. 
11. Ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------- 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι καλησπέρα, η ώρα είναι 
20:05, συνεχίζεται η συνεδρίαση της «A» που διεκόπη, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7, του κανονισµού λειτουργίας της «A» 
περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε. την 09.04.2008. 

Είναι παρόντα 26 µέλη και ως εκ τούτου το Σώµα συνεχίζει να έχει 
την απαιτούµενη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
κανονισµού λειτουργίας, σε συνδυασµό µε το άρθρο 7§9 του Ν.1486/ 
1984 και το άρθρο 14§1 του Ν.2690/1999. 
 Λόγω του περιορισµένου χρόνου που µεσολάβησε µεταξύ των δύο 
συνεδριάσεων για τη νοµιµότητα της πρόσκλησης, τηρήθηκαν απόλυτα οι 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.∆.∆. Ν.2690/1999 
όπως τροποποιήθηκε, δηλαδή τηλεφώνηµα, τηλεγράφηµα, 
τηλεοµοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο µέσο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάσσεται στο άλλο πρόσφορο µέσον.  
Τα θέµατα των οποίων η συζήτηση ολοκληρώθηκε στην προηγούµενη 
συνεδρίαση είναι: 
�  Πρώτον, Ανακοινώσεις Προεδρείου.  
�  ∆εύτερον, έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..  
�  Τρίτον, προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων 

σχετικών µε τη δραστηριότητα και λε ιτουργία του Τ.Ε.Ε.. 
�  Τέταρτον, εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/ 

1984 στο συνάδελφο Εµµανουήλ ∆ολαψάκη. 
�  Πέµπτον, εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/ 1984 

στο συνάδελφο Γιώργο Κολυβάκη. 
�  Έξι,  εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1484 στο 

συνάδελφο Μάξιµο Σενετάκη. 
�  Έβδοµο, πρόγραµµα δράσης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου. 
 Αναφορικά µε τα υπόλοιπα θέµατα, αποφασίστηκε οµόφωνα να 
συζητηθεί εκτός Η.∆. το θέµα:  Πρόγραµµα της Μ.Ε. έργων ανάπτυξης, 
της τριετ ίας 2007 – 2009. 

1. Το θέµα απορροφήσεις χρηµατοδοτικού προγράµµατος 
“ΘΗΣΕΑΣ” για να προσκοµιστεί το σχέδιο απόφασης από την παράταξη 
∆ΚΜ. 

2. Σύµφωνα µε το από 12.03.2008 έγγραφο της «A» του Τ.Ε.Ε.,  
οι τελικές µας θέσεις για το Θεσµικό Πλαίσιο έπρεπε να ε ίχαν 
κοινοποιηθεί µέχρι την 07.04.2008.  Συνεπώς το βάρος της σηµερινής 
συνεδρίασης θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό το θέµα. 

 Ως εκ τούτου το µη ολοκληρωθέν θέµα θα συζητηθεί για δέκα λεπτά 
και από 20 λεπτά θα διατεθούν για την ενηµέρωση του σχεδίου δράσης 
των Μονίµων Επιτροπών. 
 Στο Προεδρείο της «A» έχει κατατεθεί πρόταση για συζήτηση εκτός 
Η.∆. από την παράταξη ΑΜΑΚ µε θέµα:  “Εσωτερικός οργανισµός 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης”.   Πρέπει να το πήρατε από το πάνελ. 
 Επειδή η πρόταση έχει υποβληθεί νόµιµα, σύµφωνα µε το άρθρο   
4§5 του κανονισµού λειτουργίας, 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 οµόφωνη απόφαση και χωρίς συζήτηση.  Εάν εγκριθεί θα 
συζητηθεί µετά την ολοκλήρωση του 1ου  θέµατος της Η.∆.,  δηλαδή 
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απορροφήσεις χρηµατοδοτικού προγράµµατος “ΘΗΣΕΑΣ”.  Εγκρίνει το 
Σώµα;  Οµόφωνα, άρα εντάσσεται.  
 Λοιπόν, στο Προεδρείο έχει κατατεθεί από την παράταξη 
∆ηµοκρατική Πανεπιστηµονική Κίνηση Μηχανικών, ψήφισµα µε θέµα που 
αναφέρεται:  Μειονότητες στην Ελλάδα, Τούρκοι ∆υτικής Θράκης και 
Μακεδόνες. 
 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 προτείνω να συζητηθεί άµεσα, υπάρχει 
αντίρρηση;  Όχι.   Λοιπόν, η διάρκεια όµως της συζήτησης δεν θα 
υπερβεί,  τα 15 λεπτά συνάδελφοι;   15 λεπτά. 
 Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 τα ψηφίσµατα συζητούνται και 
ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέµατα.  Θα 
συζητηθεί αµέσως µετά.. . , λάθος, αµέσως µετά την ολοκλήρωση που 
είχαµε την εκκρεµότητα για την πρόταση της ∆ΚΜ, έτσι;  
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 10ο 
 

Απορροφήσεις χρηµατοδοτικού  
προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν ξεκινάµε µε το θέµα 
απορροφήσεις χρηµατοδοτικού προγράµµατος “ΘΗΣΕΑΣ”. 

Αν θυµάστε καλά είχε γίνε ι µια πρόταση από το συνάδελφο Κλάδο 
να γίνει µια ηµερίδα και διακόψαµε, ε ιδοποιήσαµε τη ∆ΚΜ γιατί έλειπε ο 
εισηγητής να φέρει ένα σχέδιο απόφασης.  Άντ’ αυτού µου εστάλη ένα 
σχέδιο απόφασης το οποίο το πήρατε εκεί, γ ια το οποίο δεν βλέπω ότι 
είναι σχέδιο απόφασης, αλλά ε ίναι πάλι νέες προτάσεις. 

Λοιπόν, επειδή λείπει.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτό δεν είναι σχέδιο απόφασης, εγώ 
το διαβάζω προτάσεις.   Λοιπόν, θα σας το διαβάσω και µετά θα θέσω σε 
ψηφοφορία το άλφα, βήτα, γάµα. 
 Σχέδιο απόφασης για την απορρόφηση των κονδυλίων του 
χρηµατοδοτικού προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ.  Μετά από τη συνεδρίαση της 
«A» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. της 09.04.2008 και τη συζήτηση που έγινε για το 
παραπάνω θέµα προτείνουµε η «A» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. να αποφασίσει τα 
παρακάτω. 
�  Άλφα κεφαλαίο. Τη σύνταξη επιστολής του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. η οποία θα 

απευθύνεται προς τους ∆ήµους της ανατολικής Κρήτης και θα ζητά: 
1. Την άµεση εκπόνηση και προώθηση των µελετών και όλων 

των απαραίτητων ενεργειών που αφορούν την κατασκευή 
αναπτυξιακών έργων µε τη χρηµατοδότηση του “ΘΗΣΕΑ”. 

2. Την απορρόφηση του συνόλου των χρηµάτων του “ΘΗΣΕΑ”, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για τη διεκδίκηση επιπλέον 
χρηµάτων από το πρόγραµµα αυτό. 

�  Βήτα. Την οργάνωση ηµερίδας µε πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στην 
οποία να κληθούν να συµµετέχουν οι ∆ήµαρχοι,  τα ∆.Σ. των ∆ήµων, οι 
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µηχανικοί των ∆ήµων και επίσης στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης µε 
σκοπό την ενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες που απαιτούνται γ ια 
την ωρίµανση των έργων, τη δηµοπράτηση και τελικά την απορρόφηση 
των κονδυλίων. 

Για την ηµερίδα αυτή ζητάµε επίσης από τον Πρόεδρο της ∆.Ε.να 
δεσµευτεί γ ια την διεξαγωγή της εντός του µηνός Μαΐου, ώστε να ε ίναι 
επίκαιρη. 
�  Γάµα, τη σύνταξη δελτίου τύπου και τη δηµοσιοποίηση των ενεργειών 

του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στα τοπικά Μ.Μ.Ε. σχετικά µε το παραπάνω θέµα, 
ώστε να ενηµερωθούν οι πολίτες σχετικά µε την απορρόφηση 
κονδυλίων για την κατασκευή υποδοµών. 

 Να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις.   Στη δικαιοδοσία της «A» δεν 
είναι να στέλνουµε έγγραφα στον οποιονδήποτε, αυτή βασικά ε ίναι 
δουλειά της ∆ιοικούσας, η «A» αποφασίζει για ορισµένα πράγµατα. 
 Επειδή ε ίχαµε πει την άλλη φορά, µάλιστα µε πρόταση της Βάννας 
αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν έχει κανένα νόηµα να στείλουµε µια επιστολή, 
και γι’  αυτό προχώρησε και ο συνάδελφος Κλάδος και ε ίπε ότι πρέπει να 
γίνει µια ηµερίδα, να ανταλλαγούν απόψεις και τότε να τη 
δηµοσιοποιήσουµε και αυτήν. 
 Εγώ θα πρότεινα να υπερψηφιστεί το δεύτερο, το βήτα, δηλαδή να 
γίνει η ηµερίδα, αλλά τέλος πάντων θα θέσω σε ψηφοφορία και το άλφα, 
και το βήτα, και το γάµα να δούµε που καταλήγει, έτσι;  
 Νοµίζω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση την περασµένη φορά, εκτός 
αν κάποιος θέλει. . .,  λοιπόν ο συνάδελφος Βαϊλάκης, τρία λεπτά όχι 
παραπάνω. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει εµένα µου φαίνεται ότι ε ίναι 
λίγο υπερβολικό να συντάσσουµε επιστολές που να τους λέµε τώρα τι να 
κάνουνε και τι να µην κάνουνε, αυτό ε ίναι δικό τους θέµα.  Ίσως θα 
έπρεπε – αν θέλουµε – να συντάξουµε µια επιστολή, να στείλουµε το 
έγγραφο που µας έκανε η ∆ΚΜ και να τους λέµε αυτή την ενηµέρωση 
έχουµε, αυτή την απορρόφηση έχετε κάνει και ενηµερωτικά σας τα 
στέλνουµε αυτά να δείτε τι  θα κάνετε.  Όχι να τους λέµε εµείς ότι παιδιά 
κοιτάξτε να απορροφήσετε, αυτά τώρα είναι παιδιαρίσµατα. 
 Μπορούµε όµως να τους ενηµερώσουµε, όπως ενηµερωθήκαµε 
εµείς από τη ∆ΚΜ να τους στείλουµε κοινοποίηση αυτό που µας έστειλε. 

Γι’  αυτό είµαι αρνητικός όσον αφορά το πρώτο στάδιο, εγώ 
τουλάχιστον προσωπικά, θεωρώ ότι µια επιστολή.. .,  να µην 
επαναλαµβάνω τα ίδια, να έχει µόνο αυτή την έννοια, της ενηµέρωσης, 
όχι του εν πάση περιπτώσει να σας κάνουµε «ντα» ή να αυτό.. .  
 Το δεύτερο τώρα θέµα που λέει γ ια την οργάνωση ηµερίδας, αυτή 
κανονικά την ηµερίδα δεν έπρεπε.. . , πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΑΚ, αυτό θα 
έπρεπε οι ίδιοι να ενδιαφερθούν να την κάνουνε.  ∆ηλαδή να τους 
ενηµερώσουµε εµείς πως θα εισπράξουν τα λεφτά;………….Οι ίδιοι,  η ίδια 
η ΤΕ∆Κ έπρεπε να την κάνει την ηµερίδα αυτή και το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ας 
πούµε, η ίδια η ΤΕ∆Κ θα έπρεπε…………Θα έπρεπε, εντάξει,  θα έπρεπε 
η ίδια η ΤΕ∆Κ εάν ενδιαφέρεται πραγµατικά, γιατί εδώ λέµε να τους 
ενηµερώσουµε και να τους πούµε ποιες θα είναι οι διαδικασίες που 
απαιτούνται για την ωρίµανση των έργων κ.λ.π.  Αυτό το πράγµα εγώ 
τουλάχιστον δεν το ξέρω ποιες ε ίναι οι διαδικασίες, υποτίθεται ότι θα 
καλέσουµε αρµόδιους να τους το πούνε ας πούµε; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βεβαίως θα καλέσουµε.. . , σε 
συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης όπως είπε και ο Καπετανάκος, ε ίπε 
ο Καπετανάκος ότι ζητάνε και τη βοήθεια µας. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆εν ε ίµαστε εµείς αρνητικοί όσον αφορά αυτό το θέµα σαν 
παράταξη, δεν ε ίµαστε αρνητικοί,  αλλά δεν βλέπω και το γιατί να ξεκινάµε 
τη διαδικασία αυτή.  Εφόσον βέβαια λέει ο Αλέκος ότι µας αφορά εµάς 
σαν µηχανικούς να το κάνουµε, πιο πολύ για να τους ξυπνήσουµε 
δηλαδή, θα έπρεπε οι ίδιοι να την είχανε κάνει και να ε ίχανε 
προσπαθήσει να ενηµερωθούνε.  ∆ιότι κοίταξε, εµένα προσωπικά δεν 
µου αρέσει. .. ,  όποτε έχουµε κάνει ηµερίδες µε τους ∆ηµάρχους τελικά 
καταντάει να πλακώνονται µεταξύ τους και να µην έχουµε κανένα 
αποτέλεσµα.  Θυµάµαι δηλαδή διάφορες ηµερίδες και δεν νοµίζω ότι 
είχανε κανένα αποτέλεσµα, τώρα αν είναι γ ια να ενηµερωθούνε αυτοί,  
εντάξει καλούµε τους ανθρώπους και τους ενηµερώνουµε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτάκι συνάδελφε. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   . . .δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. 
 Για τη σύνταξη δελτίου τύπου, εντάξει,  αυτό εννοείται ότι θα γίνει,  
αν τα δύο πρώτα λάβουνε χώρα, το τρίτο θα γίνει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Εγώ νοµίζω ότι πρέπει να βρούµε ένα τρόπο να βάλουµε 
µια πολύ µικρή οµάδα ή οργανωτική επιτροπή να κάτσει να συντάξει ένα 
κείµενο που να αποδώσει αυτό που είπαµε και την περασµένη φορά, 
δηλαδή το ότι το θέµα µας ενδιαφέρει,  το ότι θέλουµε να συνδράµουµε και 
θέλουµε και να µάθουµε από τους ∆ηµάρχους και από τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας τι δεν πάει καλά ώστε να τρέξει το ζήτηµα. 
 Το κάνουµε γιατί ε ίναι επαγγελµατικό ζήτηµα δικό µας και το 
κάνουµε για να ξανανοίξει µια διαδικασία επαφής µε τους ∆ηµάρχους που 
την έχουµε χάσει.  
 Νοµίζω ότι δεν µπορεί να γίνει µες στο Μάη, γιατί δεν 
προλαβαίνουµε και γ ιατί ο Μάης ε ίναι γεµάτος από διάφορα 
προγραµµατισµένα πράγµατα, αλλά θα µπορούσαµε να βάλουµε την 
οµάδα να δουλέψει,  να κάνει επιστολή µέσα σ’ αυτό το πνεύµα αφού γίνει 
κατανοητό και τους το µεταφέρει η ∆ιοικούσα και να γίνει η ηµερίδα τον 
Ιούνιο. Αυτό.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μια ερώτηση, οµάδα εργασίας; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μια οµάδα, οργανωτική επιτροπή που να συντάξει ένα 
κείµενο, να διευκρινιστεί τι τους λέµε, δηλαδή ένα κάλεσµα που δεν θα 
είναι το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σας καλεί,  µε ένα τίτλο, αλλά να βγάλει ένα 
συλλογισµό, µε βάση το έγγραφο βέβαια της ∆ΚΜ αλλά όχι µόνο αυτό, 
αλλά µε βάση και το πνεύµα που αναπτύχθηκε εδώ.  Εγώ είπα ότι δεν 
πιστεύω ότι οι ∆ήµαρχοι δεν θέλουν να απορροφήσουν τα λεφτά, να τους 
πούµε ότι αυτό το θέµα ενδιαφέρει τον τόπο, ενδιαφέρει τους µηχανικούς, 
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ενδιαφέρει εσάς, και πρέπει όλοι µαζί να το κατανοήσουµε και να δούµε 
πως µπορεί να πάει µπροστά, σε τέτοιο ύφος ένα έγγραφο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θες και εσύ;  Ο συνάδελφος Ορφανός. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Για να µην επαναλάβουµε πράγµατα που ε ίχαµε πει την 
προηγούµενη φορά, µε την επιστολή έτσι όπως προτείνεται εδώ πέρα 
είχα διαφωνήσει,  ξαναδιαφωνώ, γιατί είναι σαν να αποδίδει µονόπλευρα 
ευθύνες στους ∆ήµους, δηλαδή τους καλούµε να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους.  Και όχι πως δεν έχουνε, αλλά όµως µε αυτό τον τρόπο, τη 
µονόπλευρη απόδοση ευθυνών, καλύπτονται οι ευθύνες της Κυβέρνησης 
για το ίδιο το στήσιµο του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ και υπάρχει 
πρόβληµα.  ∆εν επεκτείνοµαι γ ια να µην ξαναπώ τα ίδια.  Άρα δεν µπορεί 
να ε ίναι µονόπλευρα λέω εγώ, ένα. 
 ∆εύτερον για την ηµερίδα, έχω µια επιφύλαξη, Πρόεδρε, Πρόεδρε.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  ακούω. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Γ ια την ηµερίδα λέω, έχω την εξής επιφύλαξη, όχι πως δεν 
είναι καλό να γίνονται ηµερίδες, να ανταλλάσσονται απόψεις,  να έρχεται η 
πληροφόρηση κ.λ.π.,  αλλά εδώ πρόκειται. . , να πω ποια είναι η αντίρρηση 
µου, για ένα θέµα πολιτικό στην ουσία που πάµε να το αντιµετωπίσουµε 
µε τεχνοκρατικό τρόπο. 

∆ηλαδή τ ι πολιτικό;  Πολιτικό ε ίναι το στήσιµο του ΘΗΣΕΑ και η 
υλοποίηση του από τους ∆ηµάρχους.  Έχει δίκ ιο ο Βαϊλάκης ότι, εάν 
µαζέψεις τους ∆ηµάρχους – όπως και άλλες φορές – θα αρχίσουνε να 
σκοτώνονται µεταξύ τους ρίχνοντας ευθύνες και ίσως να µη βγει ζουµί,  
γιατί θα σκοτώνονται µεταξύ τους γιατί το θέµα ε ίναι πολιτικό και οι ίδιοι 
δεν το έχουνε πιάσει.   ∆ηλαδή και οι ίδιοι ας πούµε όταν δεν έχουνε 
τεχνική υπηρεσία και τους συζητήσεις,  και οι αντιπολιτεύσεις ακόµα σε 
πολλούς ∆ήµους, λένε µα ξέρεις εγώ θα ε ισαγάγω τώρα προς ψήφιση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο το πρόγραµµα του 2008 και του 2009 για να δω τι θα 
κάνω, πράγµα που δείχνει ότι δεν πρόκειται ούτε να δηµοπρατήσουνε, 
ούτε να απορροφήσουνε κονδύλια το 2008, γιατί δεν το έχουνε έτοιµο. 

∆εν θα πούνε όµως κιόλας ότι, ξέρεις, µα εγώ δεν έχω τεχνική 
υπηρεσία ή µε πιέζει η κεντρική διοίκηση να ασκήσω αρµοδιότητες και να 
πάρω λεφτά για να τις ασκήσω που δεν ε ίναι δικές µου, γιατί και αυτό το 
πολιτικό συµβαίνει.   ∆ηλαδή πιέζονται να αναλάβουνε να κάνουν έργα, 
παράδειγµα για τα φανάρια του Ηρακλείου, σε µια αµφισβητούµενη 
αρµοδιότητα αν ε ίναι η δική τους.  Και όταν τα πάρουν τα λεφτά για να 
υλοποιήσουν το σχετικό έργο, θα θεωρηθεί ότι έχουν αποδεχτεί την 
αρµοδιότητα να την ασκούνε µε δικά τους κονδύλια οι ∆ήµοι.  

Εν πάση περιπτώσει αυτά ε ίναι πολιτικά ζητήµατα όµως, δεν ε ίναι 
τεχνοκρατικά.  Θα µπορούσα να σκεφτώ ότι ίσως να ήτανε καλύτερο αντί 
να φωνάξουµε όλους τους ∆ηµάρχους και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια, να 
καλέσουµε τους µηχανικούς των ∆ήµων που το λέει εδώ πέρα, τους 
µηχανικούς των ∆ήµων, αλλά έχω και εκεί µια επιφύλαξη εάν θα βγει 
αποτέλεσµα διότι και αυτοί για υπηρεσιακούς ευνόητους λόγους ίσως να 
µην µπορέσουνε να εκθέσουνε το σύνολο του προβλήµατος, που ε ίναι 
πολιτικό πάλι,  δεν ε ίναι τεχνοκρατικό ξανάλεω. 
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Φοβάµαι δηλαδή, χωρίς να ε ίµαι αντίθετος µε το διάλογο σε µια 
τέτοια ηµερίδα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό έχεις.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  . . .ότι ακόµα και αν ε ίναι πολύ καλά οργανωµένη αυτή η 
ηµερίδα ίσως να µη βγει ζουµί, ίσως να µη βγει η πραγµατικότητα γύρω 
από τη διαχείριση αυτού του προγράµµατος. 
 Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ε ίχαµε αντίρρηση να γίνει µια τέτοια 
ηµερίδα µε αυτές τις επιφυλάξεις.  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Σταµατάκης. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Να συνεχίσω τη σκέψη του Στέλιου του Ορφανού όσον 
αφορά τη σύνταξη επιστολής.  Η πληροφόρηση την οποία έχω µέχρι τώρα 
είναι µονόπλευρη, οι ∆ήµαρχοι,  η ΤΕ∆Κ συνολικά πιθανόν να έχει 
διαφορετική άποψη, µια τέτοια πληροφόρηση δεν την έχουµε.  ∆εν 
µπορούµε λοιπόν να στείλουµε επιστολή και να ρίχνουµε σε έναν.. . , µόνο 
στους ∆ηµάρχους και στους ∆ήµους την ευθύνη. 
 Εγώ ήδη έχω κάνει κάποιες συζητήσεις µε ∆ηµάρχους, ε ίναι 
εντελώς διαφορετικές οι προσεγγίσεις οι οποίες κάνουν αυτοί µε την 
προσέγγιση που µας έκανε η ∆ΚΜ προχθές και.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η Περιφέρεια. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  . . .όχι η Περιφέρεια ήτανε γενικά για τα κονδύλια, δεν 
ήτανε για τους λόγους τους οποίους δεν απορροφάται. 
 Για τα υπόλοιπα, δεν διαφωνούµε εµείς γ ια τη διοργάνωση της 
ηµερίδας ούτε από αυτό που ακούστηκε από τη Βάννα τη Σφακιανάκη, 
που ίσως να ήταν και µια ενδιάµεση καλή λύση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μάλιστα.  Ο συνάδελφος Κλάδος.  
Συνάδελφοι θα σας µετράω και το χρόνο που χρειάζεστε να πάτε πάνω. 
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Μα νοµίζω την επιστολή την ε ίχαµε αποκλείσει εντελώς, διότι 
ήταν εντελώς.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προτάσεις ε ίχαν γίνει να αποκλειστεί.  
 
ΚΛΑ∆ΟΣ:   Όσον αφορά την οργανωτική επιτροπή που είπε η Βάννα, 
σαφώς πρέπει να υπάρξει οργανωτική επιτροπή.  Όταν γίνει µια ηµερίδα 
είναι εκ των ουκ άνευ, δεν το είπαµε διότι ε ίναι.. . ,  οπωσδήποτε πρέπει να 
υπάρξει οργανωτική, η οποία θα οργανώσει την ηµερίδα. 
 Και δεύτερον, εγώ δεν ε ίπα να έρθουνε κατ’ ανάγκη οι ∆ήµαρχοι,  
µπορούνε να έρθουνε οι µηχανικοί,  µπορεί να έρθει κάποιος υπεύθυνος 
από τον κάθε ∆ήµο για το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ.  Ο µηχανικός πιστεύω 
ότι ε ίναι πολύ πιο αρµόδιος, βέβαια εντάξει το πολιτικό θέµα µπορεί να 
µην το εξετάσει,  αλλά το τεχνοκρατικό το ξέρει.   Η µόνη µου αµφιβολία 
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είναι µήπως θα έπρεπε να γίνει µία στον Άγιο Νικόλαο µε ευθύνη της 
Νοµαρχιακής και µία εδώ, ε ίναι ουτοπικό να γίνει µία εδώ, επειδή ε ίναι 
και οι ∆ήµοι του Λασιθίου είναι πρώτοι,  πρωταθλητές στη µη 
απορρόφηση έτσι;   Με επικεφαλή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΚΜ, δεν 
τα έχω ελέγξει,  το ∆ήµο Σητείας µε µηδέν τα εκατό απορρόφηση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει. 
 Λοιπόν, η συζήτηση έληξε.  Συνάδελφοι οι προτάσεις ε ίναι οι εξής, 
µία είναι γ ια την επιστολή, απ’ ότι διαφαίνεται µάλλον δεν θα τη 
στείλουµε έτσι;  Συµφωνείτε να µη σταλεί η επιστολή, έτσι;  
 Όσον αφορά τώρα στην ηµερίδα, θα πρέπει να γίνει εγώ νοµίζω για 
να ακούσουµε και τις δύο απόψεις όπως είπε ο συνάδελφος Σταµατάκης, 
να ενηµερωθούν και αυτοί, διότι εµείς λειτουργούµε και ως πολίτες, εµάς 
µας ενδιαφέρει όχι η απορρόφηση, αλλά η εκτέλεση των έργων η οποία 
προσφέρει στην περιοχή για την ανάπτυξη. 
 Άρα προχωράµε και παρακεί και λέµε, θα ορίσουµε την οργανωτική 
επιτροπή, η πρόταση µου ε ίναι να οριστεί κιόλας και προτείνω να είναι ο 
Κλάδος, ο Σταµατάκης και ο Μηνάς Καπετανάκης που έφερε την 
πρόταση.  Συµφωνείς Σταµατάκη;  Συµφωνείς;  Κάποιος της ΑΜΑΝ 
πρέπει να ε ίναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, θα ασχοληθεί και η Μ.Ε.,  
βεβαίως.  ∆ηλαδή από τη µια ε ίναι η Μ.Ε.,  επιπροσθέτως από την «A» θα 
είναι ο Καπετανάκης, ο Κλάδος και ο Σταµατάκης. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει θα βάλουµε.. .,  προτείνεις; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι Ο.Ε.,  άτοµα τα οποία θα 
οργανώσουν την ηµερίδα, και η Μ.Ε. και ορισµένα άτοµα από ‘δω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τέλος πάντων ας αποφασίσει η 
∆ιοικούσα έπ’ αυτού.  Συνάδελφοι σταµατήστε. 
  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποια µόνιµη επιτροπή; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Έργων δηµοσίου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ηµοσίων έργων, κανονικά βέβαια, ναι 
µπορεί να ε ίναι και µελέτες, ναι και µελετών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Και η επιτροπή των έργων.  Λοιπόν 
συνάδελφοι,  Βαϊλάκη λοιπόν αποφασίζουµε να γίνει η ηµερίδα.  Από ‘κε ι 
και πέρα θα αναλάβει η ∆ιοικούσα τα πάντα, συµφωνούµε;  Οµόφωνα 
έτσι;  
 Όσον αφορά δε την τρίτη πρόταση, αφού θα γίνει η ηµερίδα 
εξυπακούεται ότι θα προχωρήσει.  
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε συνάδελφοι στο ψήφισµα.  
Συνάδελφε Ορφανέ θα το διαβάσεις;   Εντάξει,  ο συνάδελφος 
Φανουράκης. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Μπορώ να πω δυο λόγια Πρόεδρε, Πρόεδρε δυο λόγια 
µπορώ να πω; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  όχι θα πρέπει να διαβαστεί γιατί 
όποιες παρατηρήσεις θέλετε να κάνετε και όποιες τροποποιήσεις,  γι’  αυτό 
σας µοιράστηκε, θα τις φέρετε γραπτά.   
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Η «A» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εκφράζει την έντονη 
αποδοκιµασία της για την πραγµατοποίηση στο χώρο του 
Ευρωκοινοβουλίου στις 17 Απρίλη, αύριο δηλαδή, εκδήλωσης µε θέµα 
“Μειονότητες στην Ελλάδα, Τούρκοι ∆υτικής Θράκης και Μακεδόνες”.  
 Η ανακίνηση τέτοιων ζητηµάτων είναι απαράδεκτη, εντάσσεται 
στους σχεδιασµούς τους ιµπεριαλιστικούς για την αύξηση της έντασης 
στα Βαλκάνια και στη χώρα µας ιδιαίτερα για αλλαγή των συνόρων και 
αύξηση των στρατιωτικών εξοπλισµών.  Συναντά την έντονη αντίδραση 
όλων µας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μάλιστα, λοιπόν θέλεις να εξηγήσεις 
ορισµένα πράγµατα; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Αν µου επιτρέπεται να πω...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  αν και έχω εδώ το δηµοσίευµα, 
εντάξει εξήγησε τα. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Συνάδελφοι,  νοµίζω και εσείς τα ίδια πρέπει να 
αισθάνεστε βέβαια, µε µεγάλη έκπληξη είδα το θέµα αυτό.  ∆εν έχω να 
σας πω πλήρη πληροφόρηση, παρά µόνο ένα ψήφισµα των 
Ευρωβουλευτών του ΚΚΕ το οποίο καταθέσαµε εκεί πέρα και σας 
προτείνω να το µελετήσετε, χωρίς φόβο και πάθος.  Νοµίζω ότι στις 
σηµερινές συνθήκες τοποθετείται πάνω σε ένα πολύ σοβαρό θέµα που 
έχει µακρές ρίζες και έχουνε ε ιπωθεί πολλά αλήθειες και ψέµατα. 
 Σήµερα όµως, πέρα από τη γνώση την επιστηµονική που θα ήξερε 
κανείς γ ια ένα θέµα, αποκτά άλλη σηµασία.  Μας αφορά άµεσα, ε ίναι 
επικίνδυνο, και πράγµατι ε ίναι σχεδιασµοί που φαίνεται ότι σύντοµα θα 
ακούσουµε τους χτύπους στην πόρτα µας. 
 Ακόµη πιο παράξενο µου φάνηκε ότι αυτή η συζήτηση οργανώθηκε 
από τους πράσινους, ένα.  Γ ίνονται χαρακτηρισµοί που µε τις ∆ιεθνείς 
Συνθήκες δεν είναι σωστοί,  οι Συνθήκες δεν αναγνωρίζουν Τουρκική 
µειονότητα στην Ελλάδα, Μουσουλµανική αναγνωρίζουνε, επίσης για τους 
Μακεδόνες στην Ελλάδα.  ∆ηλαδή αντιβαίνουνε επίσηµους όρους που ας 
πούµε ένας επίσηµος οργανισµός στο Ευρωκοινοβούλιο έχει υποχρέωση 
να τηρεί τη νοµιµότητα. 
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 Κάτι άλλο που άκουσα το απόγευµα, φευγαλέα όµως και θα πρέπει 
να έχω µια επιφύλαξη, ότι απαγόρευσαν σε µη Κυβερνητικές ελληνικές 
οργανώσεις να παραστούνε στη συζήτηση…………….Αύριο, αύριο γίνεται 
αυτό. 

∆ηλαδή όλος αυτός ο σχεδιασµός δεν ε ίναι ότι ψάχνουµε να πούµε 
κάτι ξέρω ‘γω... , ε ίναι κάτι συγκεκριµένο και κινε ίται σε συγκεκριµένη 
κατεύθυνση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα ανοίξε ι κατάλογος ερωτήσεων. 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  Αυτό το άκουσα... ,  ναι το άκουσα από την Ελληνική 
Τηλεόραση.. .,  από την ΕΤ2 κιόλας νοµίζω και µου φάνηκε πολύ.. . ,  και 
επίσης παραπέρα ότι απαγορεύουνε σε ελληνικές µη Κυβερνητικές 
οργανώσεις – έστω και όποιο ρόλο παίζουνε – το να µιλήσουνε µάλλον, 
γιατί και τη φυσική παρουσία δεν ξέρω αν µπορούνε να την αρνηθούνε. 
 ∆ηλαδή νοµίζω ότι η οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας στο 
Ευρωκοινοβούλιο κάποια αντίδραση έχει,  αλλά δεν τη συγκράτησα τι 
ακριβώς κάνει.   Και επίσης τον Καρατζαφέρη άκουσα που κάτι έλεγε εκεί 
πέρα, δεν ξέρω τα υπόλοιπα κόµµατα τι ακριβώς συµβαίνει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό, θα ακολουθήσουν 
ερωτήσεις συνάδελφοι.  
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  . . .άκουσα ότι οι πράσινοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ανοίγει κατάλογος ερωτήσεων, 
Βαϊλάκης είπαµε, άλλος;  Και θα κλείσει συνάδελφοι.   Ερωτήσεις,  
ερωτήσεις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν Βαϊλάκης, έκλεισε ο κατάλογος 
των ερωτήσεων, Βαϊλάκης στο βήµα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ δεν έχω καµία αντίρρηση κατ’ αρχάς για το ψήφισµα, το 
θέµα είναι ότι. .,  και να ρωτήσω τώρα απ’ ότι κατάλαβα του Κωστή η 
πληροφόρηση είναι από την τηλεόραση…………………… Που είναι αυτή η 
ανακοίνωση; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να το βγάλοµε φωτοαντίγραφο να σας 
το µοιράσουµε εδώ είναι,  ένα λεπτό µην ε ίσαστε βιαστικοί.   Είναι πολύ 
µεγάλο συνάδελφοι να σας το διαβάσω, θέλετε να σας το διαβάσω; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆ηλαδή οι πράσινοι,  οι πράσινοι.. . ,  ρωτάω τώρα οι πράσινοι 
κάνανε την.. . , ναι οι πράσινοι πήρανε τέτοια πρωτοβουλία; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ναι ότι τι ;   Είπε ότι οι πράσινοι πήρανε πρωτοβουλία; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
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ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Μήπως είναι µια εκδήλωση των πρασίνων και όχι του 
Ευρωκοινοβουλίου; 
 
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ναι κοίταξε τώρα, το αν ξέρω ‘γω στο χώρο του 
Ευρωκοινοβουλίου η (. .. )  του βορά κάνει µια εκδήλωση ας πούµε, εγώ θα 
κάτσω να διαµαρτυρηθώ;  Για να καταλάβω δηλαδή.  Γιατί το ερώτηµα 
είναι αυτό ας πούµε, εξαρτάται,  αν ε ίναι κάτι τέτοιο εµένα µου φαίνεται 
πολύ παράξενο να έχει γίνε ι επίσηµα από το Ευρωκοινοβούλιο, άλλο στο 
χώρο του Ευρωκοινοβουλίου.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άλλο, λέει στο χώρο το ψήφισµα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Ναι, διότι αν στο χώρο του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. έρθουνε οι ράφτες 
του Ηρακλείου και βγάλουνε µια ανακοίνωση, εγώ δεν έχω κανένα λόγο 
να διαµαρτυρηθώ, εξαρτάται ποιοι κάνουνε την εκδήλωση αυτή. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Γιάννη τι λες τώρα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Με συγχωρείς. . . 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα τοποθετηθείτε µετά, θα 
τοποθετηθείτε. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Τους δίνουµε µία... ,  ρωτάω εγώ τώρα, δεν έχω τοποθετηθεί,  
εγώ έχω άλλη άποψη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει,  έληξε η ερώτηση σου, εσύ 
ρωτάς αν ε ίναι του Ευρωκοινοβουλίου ή όχι, η απάντηση είναι στο χώρο 
του Ευρωκοινοβουλίου. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Και εν πάση περιπτώσει αν ε ίναι στο χώρο του 
Ευρωκοινοβουλίου από ποιους είναι,  από τους πράσινους, ποιους 
πράσινους;  Το σύνολο των πρασίνων ξέρω ‘γω το αυτό.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν τοποθετήσεις συνάδελφοι.  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Όχι να απαντηθεί αυτό, δεν απαντήθηκε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει.  Το έχω δώσει στη Βάννα, 
µήπως το γράφει πάνω ποιοι την κάνουν; 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Αυτό ψάχνω, αλλά δεν φαίνεται.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η καταγγελία κατ’ αρχάς γίνεται προς 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 Λοιπόν, τοποθετήσεις,  κατάλογος για τοποθετήσεις. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Υπάρχει καµιά αντίρρηση;  Μην τρώµε το χρόνο µας, 
υπάρχει καµιά αντίρρηση;  Τοποθετήσεις ο καθένας.. . ,  άλλος;  Η 
συνάδελφος Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Στο θέµα αυτό όπως τίθεται εγώ δεν έχω καµιά 
αντίρρηση, δηλαδή όντως η κατάσταση είναι έτσι,  υπάρχουν τέτοιοι 
σχεδιασµοί και πρέπει να είµαστε αντίθετοι σε τέτοιου ε ίδους πολιτική. 
 Το µόνο που έχω απορία είναι,  όχι ποιος το προτείνει ή µην 
καταγγείλουµε κανένα που τον βλέπω φιλικά, απλώς να είµαστε ακριβείς 
για να ξέρουµε τι λέµε.  Γι’  αυτό το λόγο κοιτάζω εκεί πέρα να δω µήπως 
βγαίνει καµιά άλλη πληροφορία να δούµε τι είδους πράγµα είναι αυτό, τι 
είδους διοργάνωση, ποιος το προκαλεί.   Ότι γενικά αυτό έτσι όπως 
περιγράφεται δεν φαίνεται καλό πράγµα και εντάσσεται µέσα σε ένα 
σχεδιασµό τέτοιο που λέει το ψήφισµα, έτσι το βλέπω και εγώ. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Πρέπει να το συµπληρώσουµε το ψήφισµα αυτό... ,  (δεν 
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ άνοιξα κατάλογο Μπριλάκι έβγα 
πάνω, τον άνοιξα τον κατάλογο για να τοποθετηθείτε.  Ο Μπριλάκις.  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Κάτι διάβασα στο ΒΗΜΑ, αλλά δυστυχώς δεν του έδωσα 
σηµασία και δεν θυµάµαι ποιοι διοργανώσανε αυτή την εκδήλωση.  Το 
θέµα ε ίναι ότι,  εάν απ’ αυτό το πράγµα κάνει κάποια πράξη το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τότε να βγάλουµε ψήφισµα, εάν όµως είναι κάποιοι που 
κάνουν µια εκδήλωση έτσι για να πούνε, εµείς δεν πρέπει να βγάλουµε 
ψήφισµα, κάποια οργάνωση, γιατί υπάρχουνε µειονότητες και στον 
Καναδά θυµάµαι, και στην Αυστραλία υπάρχουνε Μακεδόνες ξέρω ‘γω 
Σκοπιανοί οι οποίοι κάνουνε κάποιες εκδηλώσεις,  δεν νοµίζω. 
 Αν όµως κάνουνε κάποια πρόταση προς το Ευρωκοινοβούλιο και 
πρέπει να ψηφίσουνε οι Ευρωβουλευτές, προφανώς εκεί µας αφορά.  Να 
το δούµε δηλαδή εγώ να.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι εκεί. . . ,  θα δευτερολογήσεις.  
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  . . .το ΒΗΜΑ το έχω, ε ίναι νοµίζω ή το προχθεσινό, ή του 
Σαββάτου δεν θυµάµαι, θα το βρω άµα είναι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι οι τοποθετήσεις τελείωσαν, 
θα δευτερολογήσει ο συνάδελφος.  Ο Φανουράκης.  Σταµατάκη ήθελες να 
µιλήσεις;   Όχι,  Ορφανός και θα ε ίναι και η δευτερολογία, έτσι;   ∆εν θα 
σηκωθείς.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Και εγώ δεν έχω µεγάλη ενηµέρωση, εγώ διάβασα από τους 
Ευρωβουλευτές, την ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΚΚΕ που 
κατατέθηκε προς το Ευρωκοινοβούλιο, δεν αποσαφηνίζεται εκεί µέσα 
ποιος είναι ο οργανωτής.  Όµως, αποσαφηνίζεται ότι γ ίνεται στο χώρο 
του Ευρωκοινοβουλίου.   
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Συνάδελφοι δεν πρέπει να υποβαθµίζουµε ορισµένα ζητήµατα, 
δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο και ο χώρος του Ευρωκοινοβουλίου δεν ε ίναι 
όπως είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο που διαθέτει την αίθουσα της οδού 
Γρεβενών και όποιος θέλει έρχεται και δίνει ένα ποσό την παίρνει και 
κάνει µια εκδήλωση, και έχει την ευθύνη. 
 Στο Ευρωκοινοβούλιο µέσα δεν δίνεται η αίθουσα σε όποιον πάει να 
τη ζητήσει να κάνει την εκδήλωση του, προφανώς έχει κάποια επίσηµη 
σφραγίδα και έχει και µια πολιτική σηµασία το τι γίνεται στο χώρο του 
Ευρωκοινοβουλίου.   

Εγώ δεν ξέρω, δεν το άκουσα, ο Κώστας το λέει και δεν έχω άλλη 
πληροφόρηση αν ε ίναι από την οµάδα των πρασίνων, που η οµάδα των 
πρασίνων είναι µια πολυεθνική οµάδα, µε διάφορες... ,  δεν ξέρω αν ε ίναι 
απ’ αυτούς.  Μπορεί να ε ίναι και από µια µη κυβερνητική οργάνωση ξέρω 
‘γω Σλαβοµακεδόνων ή µπορεί να είναι από µια.. .,  δεν ξέρω από ποιον 
είναι η οργάνωση, αλλά ε ίναι στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου και έχει 
πολιτική σηµασία. 
 Το να ανακινείται θέµα µειονοτικών, και µάλιστα τέτοιο θέµα 
µειονοτικών, δηλαδή για Τούρκους δυτικής Θράκης, λέει συγκεκριµένο 
τίτλο της εκδήλωσης, και γ ια Μακεδόνες και σ’ αυτή την εποχή µάλιστα, 
νοµίζω ότι δεν ε ίναι όχι µόνο τυχαίο αλλά ούτε και άξιο να υποτιµηθεί,  
δεν πρέπει να υποτιµηθεί.   Μ’ αυτή την έννοια.. .,  καλά η ανακοίνωση των 
Ευρωβουλευτών του ΚΚΕ κάνει µια εκτεταµένη αναφορά στο θέµα των 
µειονοτήτων και λέει ποιες είναι οι επιστηµονικές και οι αντιεπιστηµονικές 
τοποθετήσεις γύρω από το ζήτηµα, είναι αρκετά διαφωτιστική και εγώ δεν 
είχα υπόψη µου πολλά ιστορικά ζητήµατα τα ποία τα λέει,  αν θέλει κανείς 
να τα διαβάσει.  

Αλλά το θέµα δεν είναι µόνο να κάνουµε ιστορική ανάλυση, το θέµα 
είναι ότι σ’ αυτή τη φάση το να ανακινούνται στην Ελλάδα, για την 
Ελλάδα, για το ελληνικό έδαφος δηλαδή τέτοια ζητήµατα, νοµίζουµε, όλοι 
καταλαβαίνουµε ότι είναι εκ του πονηρού και θα πρέπει να αποκρουστεί.   
∆εν είναι απλώς ότι κάποιος σύλλογος ραπτών κάνει µια εκδήλωση 
κάπου και ας τον να λέει,  δεν ε ίναι τυχαίο ζήτηµα.  ∆ηλαδή µην το πάµε 
την ελευθερία έκφρασης που µπορεί να λέει ότι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι προσωπικό; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Με συγχωρείς, µα που θα αναφέρεται,  
σ’ αυτά που δεν ε ίπα εγώ;  Το επί προσωπικού ε ίναι να σε θίγει 
προσωπικά. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Κ. Πρόεδρε δεν είπα τίποτα προσωπικά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι να καταλαβαίνουµε τι ε ίναι 
επί προσωπικού. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εντάξει δεν ε ίναι επί προσωπικού, αναφέρεται σ’ αυτά που 
λέω και πρέπει να µιλήσω, πως θα το κάνουµε; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα δηλαδή θα γίνεται διάλογος 
συνέχεια; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μα κάτσε ένα λεπτό.  Κατ’ αρχάς 
Βαϊλάκη να ε ίσαι κόσµιος και ήρεµος, να ε ίσαι ήρεµος και κόσµιος έτσι;  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Πάντως, πάντως.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είπες επί προσωπικού και σου 
απάντησα δεν είναι επί προσωπικού, έτσι;   Λοιπόν, µην τον διακόπτεις 
κατ’ αρχάς. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Πάντως είναι αυτό που λέω αντιπαράθεση σε µια άποψη που 
εκφράστηκε.. . ,  σε µια αντίληψη που εκφράστηκε.. .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Άλλο ε ίπα εγώ, άλλο εννοούσα εγώ. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Πάντως δεν είχε προσωπική αιχµή αυτό που ε ίπα για σένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα απαντήσεις.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Εγώ λέω το εξής πάντως σ’ αυτό το θέµα, ότι η ελευθερία 
έκφρασης, να λέει ο καθένας ό,τι θέλει,  έχει κάποια όρια µε ποια έννοια;  
∆ηλαδή εάν ε ίναι σε µια κρίσιµη φάση για κάποια ζητήµατα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα σου δώσω το λόγο, αλλά µην τον 
διακόπτεις. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  . . .και σε ένα επίσηµο χώρο δεν ε ίναι χωρίς σηµασία. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)... ,  ό,τι 
θες κάνεις εδώ πέρα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ό,τι θέλω κάνω;  Μιλάει ο άλλος και 
τον διακόπτεις και κάνω ότι θέλω;  Μα σοβαρά το λες; 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Αυτό που σου λέω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Είπες επί προσωπικού και δεν ε ίδα το 
προσωπικό, άµα ζητήσεις το λόγο να τοποθετηθείς έχεις το δικαίωµα, 
έτερον – εκάτερον συνάδελφε, σε διέκοψε εσένα κανένας όταν µιλούσες; 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Βρε παιδιά να πάρω το µηχανάκι να πάω σπίτι να φέρω την 
εφηµερίδα;  Έχει πληροφόρηση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Θέλετε να το σταµατήσουµε;  Να το 
αναστείλουµε µέχρι να έχουµε πληροφόρηση;  Γ ίνεται και αυτό. 
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ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Πρόεδρε µια κουβέντα, σηµασία έχει το ποιος το έβαλε ή 
η ουσία...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Γιατί δεν ζήτησες και εσύ το λόγο;  Σε 
ρώτησα. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Μα σε παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν, µπορείς να σηκωθείς Βαϊλάκη, 
να τοποθετηθείς, µα σήκω να τοποθετηθείς στο βήµα. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   ∆εν θέλω να τοποθετηθώ, θέλω να πω απλά το εξής. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σήκω πάνω στο βήµα σε παρακαλώ, µα 
δεν σε καταλαβαίνω. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Εγώ δεν έχω καµιά αντίρρηση για το ψήφισµα, απολύτως 
καµία, απλώς θέλω να πω το εξής, όταν λέω ράπτες ή οτιδήποτε, γ ια να 
καταλαβαινόµαστε, θέλω να πω ότι καµιά φορά κάνοντας µια τέτοια 
κίνηση υπερτιµούµε κάτι το οποίο θα έπρεπε να περάσει ντούκου, διότι 
ίσως ορισµένοι αυτό θέλουνε, να βγούνε διάφοροι να λένε δεν έχουµε 
Τούρκους και να το έχουνε πει αυτό το πράγµα κάποιοι άσχετοι,  γ ι’  αυτό 
ρωτάω ποιοι ε ίναι αυτοί.    

Εάν θεωρείτε ότι δεν παίζει ρόλο αυτό ψηφίστε το, να το ψηφίσω 
και εγώ, δεν έχω πρόβληµα, αλλά θεωρώ – και αυτή ε ίναι η άποψη µου – 
ότι όταν κάποιοι,  δεν ξέρω ποιοι, που δεν έχει σηµασία ποιοι ε ίναι,  µια 
ψιλοοργάνωση της πλάκας, λέει κάτι τέτοιο και βγαίνουµε εµείς και λέµε 
όχι δεν είναι έτσι ή βγαίνει ο άλλος και λέει δεν ε ίναι έτσι το υπερτιµάµε, 
αυτό ήθελα να πω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Λοιπόν οι τοποθετήσεις τελείωσαν. 
∆ευτερολόγησε ούτως ή άλλως η.. . ,  τελειώσανε οι τοποθετήσεις. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οι τροποποιήσεις να έρθουν γραπτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να κάνω µια πρόταση; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι,  σήκω στο Βήµα όµως, ο Πρόεδρος 
της ∆ιοικούσας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Συνάδελφοι,  επειδή νοµίζω κανείς δεν 
διαφωνεί,  ούτε µ’ αυτά που ε ίπε ο Στέλιος, ούτε µε την τελευταία 
παρατήρηση όµως του Γιάννη του Βαϊλάκη ότι πραγµατικά δεν πρέπει να 
δίνει κανείς σηµασία σε κάποιους κύκλους που θέλουν να δηµιουργήσουν 
πρόβληµα, σωστό και αυτό που ε ίπε ο Γιάννης. 
 Μήπως το ψήφισµα να µην εκδοθεί µε µορφή δελτίου τύπου για να 
το αναπαράγουµε εντός των µέσων µαζικής ενηµέρωσης της Ελλάδας και 
να το στείλουµε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λέµε ότι κακώς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει την αίθουσα και κάνουνε.. . ,  τους χώρους 
τέλος πάντων για τέτοιες εκδηλώσεις;  Να σταλεί δηλαδή στοχευµένα σ’ 
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αυτόν ο οποίος πρέπει να το ακούσει και να µη βγει δελτίο τύπου να 
αναπαράγουµε τα γεγονότα µέσα στην Ελλάδα, να µην κάνουµε κουβέντα 
µέσα στην Ελλάδα, και να τα «χώσουµε» και πιο σκληρά, και µε ένα πιο 
σκληρό κείµενο ακόµα.  Να πάει κατ’  ευθείαν στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι,  η αίθουσα του ναού της δηµοκρατίας των 
ευρωπαϊκών λαών, δεν µπορεί να διατίθεται γ ια τέτοιες φανφάρες. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Να ξεκαθαρίσουµε κάτι συνάδελφοι, τα 
ψηφίσµατα ψηφίζονται εδώ µέσα και κοινοποιούνται έτοιµα.  ∆ηλαδή δεν 
θα ψηφίσουµε να στείλουµε ένα χαρτί και να λέµε αυτά ή όχι,  αυτά που 
θέλουµε να πούµε θα έρθουν γραπτά εδώ και θα ψηφιστούν από το 
Σώµα, θα ε ίναι έτοιµο το ψήφισµα, δεν θα συνταχτεί καινούργιο ψήφισµα.  
Τα ψηφίσµατα είναι ολοκληρωµένες προτάσεις οι οποίες ψηφίζονται από 
τα µέλη του Σώµατος. 
 Λοιπόν υπάρχει εδώ µια γραπτή πρόταση, όποιος θέλει. . . ,  υπάρχει 
η αρχική πρόταση, από ‘κει και πέρα.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπάρχει µία πρόταση του συναδέλφου 
∆ολαψάκη, ακούστε συνάδελφοι.   Συνάδελφε Βαϊλάκη ζήτησες επί 
προσωπικού και σου ξεκαθάρισα ότι δεν ε ίναι επί προσωπικού, υπήρχε 
κατάλογος για τοποθετήσεις,  δεν σήκωσες το χέρι σου να πεις θέλω να 
τοποθετηθώ. 
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ο κατάλογος ανοίγει και κλείνει,  
ερώτηση έκανες την πρώτη φορά, σε έχω γραµµένο, ερωτήσεις Βαϊλάκης 
και µετά ανοίγω κατάλογο τοποθετήσεων.  Και οι κατάλογοι κλείνουν. 
 Λοιπόν, υπάρχει µια γραπτή πρόταση του συναδέλφου ∆ολαψάκη η 
οποία σβήνει όλη την πρώτη παράγραφο και λέει ότι,  κρατάει την πρώτη 
γραµµή δηλαδή, η «A» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., πιστεύει ότι η ανακίνηση 
ζητηµάτων µειονοτήτων, δηλαδή σβήνει και το τέτοιο.. .,  η ανακαίνιση 
ζητηµάτων µειονοτήτων κ.λ.π.,  ό,τι λέει από κάτω, δηλαδή τέσσερις 
γραµµές.  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  ∆ιάβασε το. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εντάξει το έχετε διαβάσει,  έχει 
διαβαστεί έτσι;  Ακούσατε την πρόταση; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η πρόταση, η νέα πρόταση είναι στο 
ψήφισµα που υπάρχει,  το κρατάτε στα χέρια σας, σβήνει η πρώτη 
παράγραφος.  Έχει δυο, τρεις παραγράφους, η µία η «A» του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  η δεύτερη η ανακίνηση τέτοιων ζητηµάτων, και η τρίτη 
είναι θα συναντήσει την έντονη αντίδραση όλων, τρεις παράγραφοι ε ίναι.   
Η πρόταση είναι να σβήσει η πρώτη παράγραφος, και από ‘κει και πέρα 
να µπει η «A» του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. πιστεύει ότι η ανακίνηση ζητηµάτων 
µειονοτήτων είναι απαράδεκτη, εντάσσεται στους σχεδιασµούς κ.λ.π.,  
αλλά εδώ όταν λέµε µειονοτήτων δεν βγαίνει και νόηµα όµως, µειονότητες 
στην Ελλάδα, δηλαδή πρέπει να.. .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγώ έχω την εντύπωση ότι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό συνάδελφοι,  όχι δεν 
µπορείς,  τελειώσατε, τελείωσε το θέµα, διάλογος δεν γίνεται,  όχι.  
 Έχω την εντύπωση ότι άµα φύγει η πρώτη παράγραφος η από κάτω 
δεν ε ίναι. .. ,  ζητήµατα µειονοτήτων, ποιων µειονοτήτων;  Είναι 
συγκεκριµένα, και από ‘κει και πέρα τι βγαίνει µόνο;  Ότι γ ίνεται στο 
χώρο του Κοινοβουλίου, αφού εκεί γ ίνεται.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι προχωρούµε στην 
ψηφοφορία. 
 Λοιπόν το ψήφισµα ως έχει, εγώ προσωπικά δεν βλέπω..,  το να 
σβήσει η πρώτη παράγραφος δεν µένει ψήφισµα, άρα από ‘κε ι και πέρα 
µπαίνει το ψήφισµα ως προτάθηκε και αποφασίζουµε. 
 Λοιπόν ε ίναι παρόντες 27.  Πόσοι είναι;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γίνεται. .. ,  ποιος; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο σύζυγος της συναδέλφισσας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Φουρναράκης. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο Φουρναράκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για µέτρησε, άρα ε ίναι 27; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Θα υπογράψεις ή όχι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα υπογράψει,  εννοείται εντάξει. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μα θέλω να υπογράψει να µετράω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Υπέγραψε εκεί και τελείωσε.  Λοιπόν 
πόσοι ε ίναι µέσα;   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι παρόντες ε ίναι 28, λοιπόν 
για να υπερψηφιστεί οποιαδήποτε πρόταση θέλει 15.  Ποιοι ε ίναι υπέρ 
της έκδοσης του ψηφίσµατος, µε ακούτε;  Συνάδελφε Πασχαλίδη, που 
συµφωνώ µε την πρόταση σου εγώ.  Λοιπόν προχωρούµε στην 
ψηφοφορία, συνάδελφοι,  ποιοι είναι υπέρ της έκδοσης του ψηφίσµατος;  
Ως έχει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Σηκώστε τα χέρια όσοι είναι.  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ποιοι ε ίναι υπέρ του ψηφίσµατος; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ποιοι είναι υπέρ;  Εντάξει µέτρα τους 
εσύ. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μετράω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αφήστε να µετρήσει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ως ε ίναι ναι,  ως έχει.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και τον ∆ολαψάκη τον έβαλες;  20 και ο 
∆ολαψάκης 24. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Περίµενε, λευκό;  1 λευκό, παρών;  
Κατά;  ∆ύο.. . ,  όχι ε ίναι 27.  Λοιπόν θα ξαναµετρήσουµε και θα.. . ,  Λευκό;  
Ένα... ,  δύο λευκά;  Εντάξει τώρα βγήκανε. Λοιπόν υπερψηφίστηκε η 
έκδοση του ψηφίσµατος. 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 8ο 
 

Ενηµέρωση δραστηριότητας Μόνιµης Επιτροπής  
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Προχωρούµε στο επόµενο θέµα στην 
Η.∆., είναι ενηµέρωση δραστηριότητος µόνιµης επιτροπής υγιε ινής και 
ασφάλειας στην εργασία.  Ένα λεπτό.  (αλλαγή κασέτας)  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι,  το θέµα εντάχθηκε στην 
Η.∆. της συνεδρίασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 περί 
ενηµέρωσης ∆ιοικούσας Επιτροπής Αντιπροσωπείας του κανονισµού 
λειτουργίας Μονίµων Επιτροπών Τ.Ε.Ε. και περιφερειακών τµηµάτων, 
όπως ψηφίστηκε από την «A» του Τ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της 10.02.1990.   

Ο συνάδελφος Καραβελάκης έχει το λόγο. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μα είναι άλλο αυτό, είναι ο κανονισµός 
λειτουργίας των µόνιµων επιτροπών αυτός. 
 Συνάδελφε Καραβελάκη έχεις το λόγο. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Συνάδελφοι,  οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον τις 
τελευταίες δεκαετίες,  η ανάπτυξη νέων επιστηµών και ειδικοτήτων όπως η 
διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, η εντονότερη διασύνδεση κόστους 
και ποιότητας κατασκευών, αλλά και η απαίτηση των σωστά 
συγχρονισµένων ενεργειών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των κατασκευών 
ή της παραγωγικής διαδικασίας, αποτελούν παράγοντες που 
δυσχεραίνουν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. 
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 Σύµφωνα µε τη θεωρία της πολιτικής οικονοµίας τρεις ε ίναι οι κύριοι 
συντελεστές ανάπτυξης, έδαφος και φυσικοί πόροι, κεφάλαιο και εργασία.  
Από τους παραπάνω συντελεστές εκείνος της εργασίας είναι σαφώς ο 
πλέον πολύτιµος και γ ια το λόγο αυτό την τελευταία περίοδο έχουν 
αναπτυχθεί µια σειρά από ειδικεύσεις που έχουν σαν αντικείµενο τον εν 
λόγω συντελεστή, δηλαδή τον εργαζόµενο άνθρωπο. 

Management,  διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, εξειδικευµένη 
διοίκηση µε άλλα λόγια και όλα αυτά µε στόχο την ασφαλή κατασκευή 
αγαθών που θα χρησιµοποιούνται ασφαλώς από τους χρήστες τους. 

Συνειρµικά ο όρος «κατασκευή αγαθών» οδηγεί το µηχανικό κάθε 
ειδικότητας που εκ των πραγµάτων αποτελεί τον ηγούµενο της 
παραγωγικής διαδικασίας, στόχος της οποίας είναι η ευχερής παραγωγή 
αγαθών µε το ελάχιστο δυνατό κόστος.   

Και ο όρος «ελαχιστοποίηση κόστους» συνεπάγεται ασφαλές 
παραγωγικό περιβάλλον, χωρίς ανεπιθύµητες παρενέργειες που θα 
οδηγήσουν σε θανατηφόρο ή µη ατύχηµα µε τις δυσάρεστες συνέπειες 
του, δηλαδή τη διακοπή της παραγωγής του έργου, χάσιµο 
ανθρωποωρών εργασίας, διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις, δηλαδή 
µε άλλα λόγια την αύξηση του κόστους. 

Κύρια όµως η απώλεια εργαζόµενου ε ίναι εκείνο που απειρίζε ι το 
κόστος και στερεί την παραγωγική διαδικασία από έµπειρο τις 
περισσότερες φορές δυναµικό, και όλα τα παραπάνω βρίσκονται εντός 
κύκλου, κέντρο του οποίου ε ίναι ο µηχανικός. 

Παράλληλα το άγχος της καθηµερινής ρουτίνας, µια σειρά από 
φυσικούς, χηµικούς, βιολογικούς παράγοντες, άγνοια στοιχειωδών 
ενεργειών, ανευθυνότητα σε συνάρτηση µε δεισιδαιµονίες και τον 
ωχαδελφισµό που δείχνουν ορισµένοι,  δηµιουργούν µια χαοτική 
ατµόσφαιρα που αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη 
ατυχηµάτων. 

Η ∆.Ε.του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για τη νέα τριετ ία υιοθέτησε πρόταση και 
υλοποίησε τη σύσταση της µόνιµης επιτροπής υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία, γεγονός που συνεπάγεται την αποδοχή και από την ηγεσία του 
τοπικού Τεχνικού Επιµελητηρίου της ανάγκης για µία καλύτερη ένταση 
πάνω στο θέµα της ασφάλειας στην εργασία και ε ιδικά στα τεχνικά 
επαγγέλµατα. 

Αποτελεί όµως ανάγκη το έργο µιας τέτοιας επιτροπής στο χώρο 
των µηχανικών;  Τα στοιχεία λένε πως ναι, ε ίναι ανάγκη.  Αντιγράφοντας 
από το δελτίο του ελληνικού ινστιτούτου υγείας και ασφάλειας στην 
εργασίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.,  στην Ελλάδα την περίοδο 1994 – 2004 το 
ποσοστό των εργατικών ατυχηµάτων στις κατασκευές επί του συνόλου 
ατυχηµάτων είναι της τάξης του 24,8 έως 29,1%, όταν αντίστοιχα στην 
Ε.Ε. των δεκαπέντε τα αντίστοιχα ποσοστά κυµαίνονταν από 17,4 έως 
18,2%. 

Αντίθετα στην Ελλάδα τα πράγµατα όσον αφορά την επαγγελµατική 
θνησιµότητα, αλλά και τους θανάτους που οφείλονται σε επικίνδυνες 
ουσίες, δείχνουν να είναι αρκετά καλύτερα και πάνω από το µέσο όρο σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 όσον αφορά το έτος 2001. 

Η σύσταση της Μ.Ε. επιφορτίζε ι τα µέλη της µε την ευθύνη της 
παραγωγής έργου, η υλοποίηση του οποίου θα οδηγήσει στην προαγωγή 
για καταξίωση των µηχανικών στο τοπικό εργατικό δυναµικό και τους 
φορείς που το συσπειρώνουν. 
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Το πεδίο δράσης της µόνιµης επιτροπής ε ίναι ευρύ και 
πολυφασµατικό και κατά συνέπεια η ύπαρξη ενός πλαισίου δράσης 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προαγωγή του έργου της. 

Το πρωτόγνωρο του επιχειρήµατος συνεπάγεται την απειρία από 
όλους µας, µελών της µόνιµης επιτροπής, διοίκησης αλλά και όλων ηµών 
των συναδέλφων, ελλείψει εµπειρίας επί του θέµατος αφ’ ενός, αλλά και 
του δέους που αισθάνεται όποιος γνωρίζει το σύνολο της συσσωρευµένης 
γνώσης των τελευταίων χρόνων πάνω στο αντικείµενο υγεία και ασφάλεια 
της εργασίας. 

Αναφέρεται ότι µέχρι σήµερα µόνιµη επιτροπή, εκτός εκείνης του 
κεντρικού Τ.Ε.Ε.,  υπήρχε µόνο σε ένα περιφερειακό τµήµα. 

Τι προτιθέµεθα να κάνουµε;  Κατ’ αρχήν ορισµένες απλές και 
οικονοµικά εφαρµόσιµες ενέργειες, συνεργασία µε τους φορείς της 
περιοχής.  Στην περιοχή της ανατολικής Κρήτης οι φορείς που 
ασχολούνται µε την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας είναι τα εργατικά 
κέντρα Ηρακλείου και Λασιθίου και από πλευράς κράτους το Σώµα 
Επιθεωρητών Εργασίας που διαθέτει τεχνικό τµήµα µόνο στο Ηράκλειο. 

Θα επιδιωχθεί τουλάχιστον µία πρώτη επαφή µε εκπροσώπους των 
εργατικών κέντρων και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της θα επιδιωχθεί 
στη συνέχεια µια τριµερής επαφή µε στόχο τη δροµολόγηση...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ταβερναράκης. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   . . .µιας ελάχιστης ατζέντας συνεργασίας, προκειµένου 
να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι καθενός από τους συµµετέχοντες.  ∆ηλαδή 
εργαζοµένων, εργολάβων, επιβλεπόντων µηχανικών και ελεγκτικού 
µηχανισµού. 
 Η βιβλιοθήκη του τµήµατος.  Θα επιδιωχθεί ο εµπλουτισµός των 
βιβλιοθηκών του τµήµατος σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο µε σειρές 
βιβλίων σχετικά µε την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. 
 Με την παραλαβή των βιβλίων θα γνωστοποιηθεί η ύπαρξη τους 
στους συναδέλφους µέσω του e-mail αφενός, αλλά και του ΤΑΥ 
αφετέρου, προκειµένου να διατεθούν στη διάθεση τους για χρήση. 
 Μελλοντικά προγραµµατίζεται ο περαιτέρω εµπλουτισµός της 
βιβλιοθήκης είτε µε εκδόσεις τρίτων ή ακόµα και µε θεµατικές έρευνες 
που πραγµατοποιούνται σε ε ιδικευµένους εργασιακούς χώρους, ανάλογα 
και µε την κίνηση από την πλευρά των συναδέλφων. 
 Ιστότοπος στην ιστοσελίδα του τµήµατος.  ∆εδοµένης της ριζικής 
αναβάθµισης της ιστοσελίδας του τµήµατος θεωρούµε σκόπιµο η ∆.Ε. να 
επιτρέψει την ύπαρξη ξεχωριστών l ink για τις Μ.Ε..   Εφόσον τούτο 
επιτευχθεί,  που δεν βλέπουµε το λόγο για το αντίθετο, στον ιστότοπο της 
µόνιµης ασφάλειας και υγείας στην εργασία σκόπιµο ε ίναι να αναφέρονται 
η σύνθεση της επιτροπής, η παρουσίαση του έργου της, συνδέσεις µε 
τους κόµβους της σχετικής νοµοθεσίας του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και εκδόσεις και 
φυλλάδια της µόνιµης επιτροπής που θα προκύψουν στην πορεία. 
 Άρθρο στο περιοδικό ΤΑΥ.  Η εµπειρία έχει δείξε ι ότι η εµπέδωση 
της τήρησης των µέτρων ασφαλείας στα έργα δεν γίνεται µε εντός 
εισαγωγικών βίαιο τρόπο, µηνύσεις,  πρόστιµα και άλλα, αλλά µέσα από 
ενηµέρωση, γνωστοποίηση των κατά περίπτωση µέτρων ασφαλείας προς 
λήψη και φυσικά διάλογο. 
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 Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη η συνεχής αρθρογραφία µέσα 
από τις σελίδες του περιοδικού µας.  Το αντικείµενο της αρθρογραφίας 
εκτός της δραστηριότητας της µόνιµης επιτροπής, θα έχει να κάνει και µε 
αναφορές σε θέµατα ασφάλειας, σχολιασµός ατυχηµάτων, µετάφραση 
ξένων άρθρων, στατιστικές κ.λ.π. 
 Συµµετοχή σε εκδηλώσεις.   Για το τρέχον έτος και µε δεδοµένο ότι 
στην περιοχή µας θα πραγµατοποιηθεί από τον ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. το 4ο  
∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων σε ένα 
µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον» στις 30 Σεπτεµβρίου µε 3 
Οκτωβρίου του 2008, θεωρούµε σκόπιµη τη συµµετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
µε ε ισήγηση.  Επιδιώχτηκε επαφή µε τους οργανωτές του συνεδρίου, 
προκειµένου να γίνει από πλευράς µας ε ισήγηση µε θέµα την πρωτογενή 
έρευνα στο χώρο των µηχανικών ανατολικής Κρήτης. 
 Ειδικότερα η έρευνα θα γίνει στο χώρο των µηχανικών της 
ανατολικής Κρήτης, προκειµένου να διερευνηθεί η διάθεση των 
συναδέλφων να καταπιαστούν ε ίτε σε επίπεδο ενασχόλησης, ε ίτε σε 
επίπεδο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας στην καθηµερινή τους 
ενασχόληση µε το αντικείµενο τους. 
 Ήδη σχεδιάζεται το ερωτηµατολόγιο, για τις κατασκευαστικές 
ειδικότητες έχει ολοκληρωθεί και αποµένει για τις ε ιδικότητες που 
απασχολούνται στο χώρο της βιοµηχανίας. 
 Παράλληλα σας ενηµερώνω ότι,  ήδη εγκρίθηκε η πρόταση που 
κάναµε και θα έρθουµε σε επαφή µε τη ∆.Ε. για τη σύσταση οµάδας 
εργασίας που θα επεξεργαστεί το θέµα. 
 Παράλληλα διερευνούµε τον τρόπο µε τον οποίο το ερωτηµατολόγιο 
αυτό θα έχει πρόσβαση από όλους τους συναδέλφους και εστιάζουµε 
µάλλον στην ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του τµήµατος για ένα 
διάστηµα, προκειµένου ο καθένας να έχει την ευχέρεια να απαντήσει στις 
ερωτήσεις,  επωφελούµενοι συνολικά µε τη δηµιουργία αµφίδροµων 
δράσεων που συνεπάγεται η ανάπτυξη της ιστοσελίδας. 
 Η µέθοδος για την ανάρτηση του ερωτηµατολογίου θα γίνει µε τη 
µέθοδο του mash mail ing µε χρήση της πρόσφατα δηµιουργηθείσας 
βάσης δεδοµένων του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., αλλά και την ανακοίνωση στο ΤΑΥ.   

Για το λόγο αυτό σας καλούµε και µέσω υµών κάθε συνάδελφο να 
διαθέσετε από 5 έως 7 λεπτά από το χρόνο σας, προκειµένου να 
απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων θα 
οδηγήσουν στον προσανατολισµό του µελλοντικού σχεδιασµού της Μ.Ε. 
σε επίπεδο ενηµέρωσης των συναδέλφων σε θέµατα που τους αφορούν 
άµεσα, αλλά και προκειµένου το έργο της επιτροπής να καταστεί απτό και 
χρήσιµο στο σύνολο των συναδέλφων κάθε ειδικότητας και ε ιδίκευσης. 
 Στο σηµείο αυτό δράττοµαι της ευκαιρίας να σηµειώσω ότι η 
επιτροπή, δυστυχώς δεν έχει στη σύνθεση της ούτε ένα πολιτικό 
µηχανικό ή αρχιτέκτονα, ειδικότητες που ασχολούνται σχεδόν 
αποκλειστικά µε το χώρο των κατασκευών, χώρος που αποτελεί το 
κυριότερο µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον και στο οποίο 
συµβαίνουν τα περισσότερα των εργατικών ατυχηµάτων, πολλά των 
οποίων ε ίναι θανατηφόρα. 
 Φαίνεται ότι οι συνάδελφοι πολιτικοί µηχανικοί και αρχιτέκτονες 
αισθάνονται ασφαλείς και συνήθως εξαφανίζονται, εντός ε ισαγωγικών, µε 
την αναγγελία του ατυχήµατος, ειδικά θανατηφόρου, ενώ µπορούν να 
έχουν πάρει τα µέτρα τους µε τη σωστή πρόληψη. 
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 Με βάση την έκθεση πεπραγµένων του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας του έτους 2006, από το σύνολο των 6.255 ατυχηµάτων που 
δηλώθηκαν τα 1.031 ή ποσοστό 16,48% ήταν στον κλάδο του λιανικού 
εµπορίου, τα 797 στο χώρο των κατασκευών, για να ακολουθήσει ο 
κλάδος της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών µε ποσοστό 80,5%ο .  
 Βασική διαφορά στο ε ίδος των ατυχηµάτων είναι ότι στους 
υπόλοιπους κλάδους τα τροχαία ε ίναι εκείνα που κυµαίνονται από 10,5 
έως 23%, ενώ αντίθετα στο χώρο των κατασκευών τα υπόλοιπα είναι 
µόλις 4% και το υπόλοιπο οφείλεται σε παθολογικά και λοιπά αίτ ια. 
 Σε γενικές γραµµές και όσον αφορά τις κατηγορίες των ατυχηµάτων 
στις κατασκευές, τα 301 από τα 797 εµπίπτουν στον τύπο πτώση από 
ύψος, και 142 σε χτυπήµατα από καταρρεύσεις, ολισθήσεις και πίπτοντα 
ατυχήµατα. 
 Ερχόµενοι στη στατιστική των θανατηφόρων ατυχηµάτων ο χώρος 
των κατασκευών, δηλαδή ο δικός µας κλάδος, έχει σαφέστατα την 
πρωτιά, 61 από τα 128 θανατηφόρα ατυχήµατα ή ποσοστό 47,65% είναι 
στο χώρο των κατασκευών.  Τα ατυχήµατα αυτά αναλυόµενα δείχνουν ότι 
οι 23 περιπτώσεις ήταν του τύπου πτώση από ύψος, οι 11 περιπτώσεις 
από ηλεκτροπληξία και οι 10 περιπτώσεις του τύπου καταρρεύσεις,  
κατολισθήσεις,  πίπτοντα αντικείµενα. 
 Σε αντιπαράσταση και χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια µου, 
στο χώρο των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, χώρο µε αντικειµενικά 
δυσκολότερες συνθήκες, το ίδιο διάστηµα καταγράφηκαν µόνο τέσσερα 
ατυχήµατα αλλά µε δύο θανάτους και αυτές της πτώσης από ύψος. 
 Συνάδελφοι,  χωρίς να θέλω να το επιδιώκω, πιθανά να σας 
κούρασα µε ποσοστά και νούµερα, δυστυχώς όµως δεν έχουµε άλλο 
τρόπο παρουσίασης της πραγµατικότητας παρά µόνο τη ρεαλιστική της 
αποτύπωση.  Μια αποτύπωση που δείχνει ότι η καθηµερινότητα σε κάθε 
παραγωγικό κλάδο και ιδιαίτερα στις κατασκευές ε ίναι ένας πόλεµος. 128 
θανατηφόρα ατυχήµατα το 2006 και προφανώς 128 συνάδελφοι 
επιβλέποντες, χωρίς τους εργολάβους, βρέθηκαν ή θα βρεθούν στο 
εδώλιο περιµένοντας µία ποινή, για µια σειρά από – εντός εισαγωγικών – 
βλακείες που οφείλονται σε παραλείψεις.   Γιατί συνάδελφοι ε ίναι βλακεία 
11 συνάδελφοι,  11 εργαζόµενοι εν έτη 2006 να χάνονται από 
ηλεκτροπληξία ή 23 να πέφτουνε από σκαλωσιές ή ανοίγµατα οικοδοµών, 
ενώ υπάρχουν µια σειρά απλών µέτρων που εφαρµοζόµενα σώζουν τους 
πάντες από κάθε δυσάρεστη θέση. 
 Αποτυπώνεται και αυτό στη στατιστική, από 27.846 ατυχήµατα που 
δηλώθηκαν το 1990 στο ΙΚΑ, φτάσαµε µετά την εφαρµογή πρόχειρων – 
εντός εισαγωγικών – ελέγχων στο να δηλωθούν 14.490 ατυχήµατα το 
2004, σχεδόν τα µισά, και όµως και πάλι ε ίναι πολλά.  Πλην όµως όλα 
είναι θέµα παιδείας, ενδιαφέροντος, ενηµέρωσης και συνεχούς 
αναµόχλευσης των ασφαλών πρακτικών µέσα από γεγονότα που θυµίζουν 
στον καθένα µας τη θέση που βρίσκεται στην ηγεσία των έργων και τις 
ευθύνες που η θέση αυτή συνεπάγεται.  
 Τα δύο πρώτα είναι καθαρά υποκειµενικά και εποµένως υπόθεση 
του καθενός µας, τα δύο τελευταία ε ίναι υπόθεση της Μ.Ε. ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία, που αν και ολιγάριθµη θα επιδιώξει σε κάθε 
περίπτωση να σταθεί στο ύψος της, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις του τεχνικού κόσµου.   
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Από σας απλά ζητούµε να απαιτε ίτε οτιδήποτε σχετικό µε το 
αντικείµενο βοηθώντας µας στο έργο ου περιέχεται στο πλαίσιο δράσης 
της Μ.Ε.,  που ήδη το έχετε στα χέρια σας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  ε ίναι εµπλουτισµένο το κείµενο. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. . ,  
αυτό ούτως ή άλλως το διαβάσατε, όσοι το διαβάσανε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι θα εντάξοµε µέσα στα 
πρακτικά και το κείµενο το οποίο σας ε ίχε σταλεί µε την πρόσκληση.  
Λοιπόν, έχετε υπόψη σας συνάδελφοι ότι δεν ψηφίζουµε, ε ίναι 
ενηµερωτικό το θέµα. 
 Ερωτήσεις,  ανοίγει κατάλογος για ερωτήσεις,  ποιος θέλει να 
ρωτήσει;   Ο συνάδελφος Μονιάκης, άλλος; 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Μαυρογιάννης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Μαυρογιάννης, άλλος;  Λοιπόν 
διαβάζω, ε ίναι Μονιάκης, Μαυρογιάννης, έκλεισε ο κατάλογος. 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Λοιπόν, καλά η ερώτηση είναι λ ίγο διαδικαστική Μανόλη 
µην τέτοιο.. . , δεν θα µπούµε δηλαδή στο τι γράφετε εδώ ή... ,  Πρόεδρε 
µετά γίνονται και τοποθετήσεις ή ερωτήσεις µόνο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Γίνονται και τοποθετήσεις.  
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Λοιπόν, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής, επειδή 
είναι η πρώτη φορά όπως είπες που συστήνεται αυτή η επιτροπή και δεν 
υπήρχε παλιότερα άλλη, ποια είναι τα µέλη;  Ναι µεν µας έχει µοιραστεί,  
αλλά αυτή τη στιγµή αν µπορείς να µας δώσεις λίγο µια ενηµέρωση 
σύντοµη, πόσα είναι τα µέλη όχι ποια, πόσα µέλη ε ίναι.   Είπες αν 
κατάλαβα καλά ότι δεν ε ίναι πολιτικός µηχανικός, ποιες ε ιδικότητες ε ίναι 
και αν έχετε βρεθεί. . . ,  αν υπάρχει δηλαδή γενικότερα ένα ενδιαφέρον και 
µια ζωντάνια των συναδέλφων σε αυτή την επιτροπή; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μαυρογιάννης. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Εγώ θέλω να ρωτήσω µια και µιλάµε για στοιχεία, αν 
έχουµε στοιχεία πόσοι µηχανικοί έχουν καταδικαστεί από όλα αυτά τα 
ατυχήµατα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Καραβελάκης. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Εγώ θα ξεκινήσω από το Μύρωνα, 7 άτοµα είµαστε στη 
Μ.Ε. Μύρωνα, οι περισσότεροι. .. ,  εγώ είµαι ο µεταλλειολόγος, έχω δύο 
χηµικούς µηχανικούς, δεν ξέρω αν χρειάζεται τώρα να σου τους αναφέρω 
ονοµαστικά και οι υπόλοιποι ε ίναι µηχανολόγοι.  
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 Βέβαια κάπου υπάρχει µία παρεξήγηση τρόπον τινά ότι τα µέτρα 
ασφαλείας αφορούν κυρίως τους µηχανολόγους – ηλεκτρολόγους και όχι 
όλες τις ε ιδικότητες.  Εκτιµώ ότι σε κάλυψα, έτσι;   ∆εν ξέρω αν ε ίχες.. . 
 
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Ενδιαφέρον.. .,  κατ’ αρχήν το γεγονός ότι ετοιµάζουµε 
ένα ερωτηµατολόγιο µε το οποίο θα πάµε σε ένα διεθνές συνέδριο, 
νοµίζω ότι τα λέει όλα και δεδοµένου ότι το θέµα µας είναι τέτοιο που 
έγινε αµέσως δεκτό.  Θεωρώ ότι θα δώσουµε µια καλή ε ικόνα, 
τουλάχιστον στο χώρο του συνεδρίου. 
 Όσον αφορά τώρα το δικό σου, ε ίναι λίγο περίεργο, επειδή 
ασχολούµαι τώρα τουλάχιστον µία τριετία σαν εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. 
στην µεικτή επιτροπή ελέγχου στις οικοδοµές, τα ακούµε λίγο 
διφορούµενα. 
 Και σε µία ερώτηση που είχα κάνει σε µια παλιά ηµερίδα που ε ίχε 
γίνει εδώ πέρα πριν δύο χρόνια, ε ίχα ρωτήσει µία συνάδελφο πάνω από 
το Υπουργείο η οποία µου είχε πει ότι ο επιβλέπων µηχανικός µε την 
εργατική νοµοθεσία συνήθως δεν καταδικάζεται, απλώς του ρίχνουµε µια 
καµπάνα εκεί δυο – τρεις µήνες µε αναστολή, δεδοµένου ότι θεωρείται ότι 
η επίβλεψη αφορά κυρίως τα τεχνικά στοιχεία του έργου, δηλαδή θα πάει 
να ελέγξει το µπετό, να πάρει τα δοκίµια του, τα σίδερα κ.λ.π. 
 Κάπου όµως τώρα, αν ε ίναι λ ίγο ψαγµένος καλά ο δικαστής και δεν 
ξέρω τώρα αν αυτό πρέπει να το πω από µικροφώνου για να καταγραφεί,  
κάπου στη νοµοθεσία του επιβλέποντα λέει ότι στις ευθύνες του µέσα 
είναι και η ασφαλής εκτέλεση του έργου και γ ι’  αυτό το λόγο ο 
Εισαγγελέας τον καλεί και τον βάζει στο εδώλιο. 
 Συνήθως όµως επειδή η εργατική νοµοθεσία δεν στηρίζε ι κατά 
κάποιο τρόπο τον επιβλέποντα, οι ποινές που πέφτουν ε ίναι από τον 
αστικό κώδικα, τον ποινικό κώδικα που ξέρουνε καλά οι δικαστές και γ ι’  
αυτό ε ίναι συνήθως µε αναστολή, αλλά στο θανατηφόρο βέβαια συνήθως 
την τρώει και στα αστικά, την τρώει εντός... ,  και στα αστικά και στα 
ποινικά δικαστήρια. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Το πρόβληµα είναι το αστικό...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  όχι έληξε το θέµα, δεν γίνονται 
ερωτήσεις.    
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και µιλάµε για µεγάλα. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Γι ’  αυτό λέµε προσέχετε για να έχετε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι ανοίγει κατάλογος για 
τοποθετήσεις,  ποιος θέλει να τοποθετηθεί;  
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Ο Ορφανός. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άλλος; Ουδείς,  λοιπόν σας διαβάζω τον 
κατάλογο, Ορφανός, Μονιάκης, Ιν ιωτάκης, έκλεισε ο κατάλογος.  
Συνάδελφε Ορφανέ έχεις το λόγο, τρία λεπτά. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  ∆ιαδικαστική παρατήρηση ότι έπρεπε να µας έχει µοιραστεί 
το κείµενο, γ ιατί δεν ε ίναι απλά ετούτο που είχαµε, ε ίναι αρκετά 
διευρυµένο και µε σκέψεις,  και µε άλλες αναφορές. 
 Επί της ουσίας θεωρώ καλό το ότι συστήθηκε για πρώτη φορά στο 
τµήµα τέτοια επιτροπή, ε ίναι ένα πάρα πολύ µεγάλο και σοβαρό θέµα και 
είναι καλό το ότι συστήνει επιτροπή.  Εµείς δεν θα εγκρίνουµε ή θα 
απορρίψουµε, θα δούµε όµως οι κατευθύνσεις που κινείται αν ε ίναι 
σωστές.  Έχω τη γνώµη ότι οι κατευθύνσεις που κινείται η επιτροπή και 
που µας παρουσίασε στη γραπτή και στην προφορική ε ισήγηση, αυτή που 
ακούσαµε, δεν ε ίναι πλήρεις.  
 ∆ηλαδή, εδώ καλό ε ίναι να παρουσιάζουµε το θέµα από την 
ακαδηµαϊκή του πλευρά, να µιλάµε και γ ια τις βιβλιοθήκες που θα πρέπει 
να δούµε, και τα συνέδρια, και τις ηµερίδες, και τα mash mail και όλα τα 
σχετικά καλά ε ίναι,  αλλά έχουµε θανατηφόρα ατυχήµατα στο χώρο.. ,  και 
της ανατολικής Κρήτης στο χώρο της οικοδοµής, στο χώρο των τεχνικών 
έργων έχουµε θανατηφόρα και µάλιστα πολλά το 2008 µόνο.  Αυτά πως 
αντιµετωπίζονται;   Μόνο µε το διάλογο ή µε τις βιβλιοθήκες;  ∆εν 
αντιµετωπίζονται σίγουρα µε τα στοιχεία των Επιθεωρήσεων Εργασίας, 
εκεί δεν υπάρχουνε καν στοιχεία.  Και να σας πω ότι έχω υπόψη µου 
περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχηµάτων στη Σταλίδα σε ξενοδοχείο, σε 
έργο πριν από ένα µήνα το οποίο δεν δηλώθηκε πουθενά, ήτανε 
αλλοδαπός, αγνώστων στοιχείων, τον πήγανε στο Βενιζέλειο, 
παραβρέθηκε το Συνδικάτο των Οικοδόµων, δεν το πήρε χαµπάρι 
άνθρωπος, ούτε καταγράφτηκε πουθενά.  Υπάρχουν και άλλα πολλά 
τέτοια µη καταγραµµένα ατυχήµατα. 

Αυτό δεν το λέω για να πω ότι χρειάζεται να στραφεί στην 
κατεύθυνση των στατιστικών στοιχείων η επιτροπή της συγκέντρωσης 
στατιστικών στοιχείων, αλλά θέλω να πω ότι δεν ε ίναι θέµα µόνο, πώς να 
το πούµε, επιστηµονικό αφ’ υψηλού, εξέτασης των ζητηµάτων, είναι θέµα 
ζωής.  Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. 

Και µ’ αυτή την έννοια η αναφορά στο ότι η οικονοµία όπως είπες 
στην ε ισήγηση αν το συγκράτησα καλά, µιλάει ότι οι συντελεστές της 
παραγωγής έργων είναι το κεφάλαιο, η εργασία και τα µέσα.  Εντάξει 
αυτό το λένε τα βιβλία, αλλά ε ίναι αν θέλετε και η οπτική γωνία του 
κεφαλαίου, αυτή η συγκεκριµένη, γ ιατί το πρώτο που θα πρέπει να µας 
ενδιαφέρει, αν µιλάµε για συνθήκες υγιε ινής και ασφάλειας στα έργα, 
είναι ο άνθρωπος, ο εργαζόµενος.  Εάν δηλαδή έχουµε ατυχήµατα και 
µάλιστα θανατηφόρα σηµαίνει ότι το κεφάλαιο έχει σπρώξει τα πράγµατα 
µε αβλεψία έστω ή µε ευθύνες στη µη πρόληψη του ατυχήµατος, και άρα 
θα πρέπει όχι να δεις τη διασφάλιση της ατιµωρησίας ή της κερδοφορίας 
του κεφαλαίου ως παράγοντα της παραγωγής, αλλά θα πρέπει να δεις τις 
ευθύνες που ε ίχε για την ανθρώπινη ζωή. 

Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι ετούτη εδώ η επιτροπή ως προς τις 
κατευθύνσεις που θα αντιµετωπίσει που θα δει το θέµα, πρέπει να δει 
αυτή την πλευρά. 
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Να πω σε σχέση µε το ζήτηµα των µηχανικών και ε ίναι 
χαρακτηριστικό του προηγούµενου, πέρα από το πάλι τι καταδίκες έχουµε 
και πόσοι έχουνε καθίσει στο εδώλιο µηχανικοί. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό έχεις συνάδελφε. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Ναι τελειώνω, πέρα απ’ αυτό, από το στατιστικό στοιχείο, η 
ίδια η νοµοθεσία σε ένα.. . , δεν λέω τώρα σε µία µικρή οικοδοµή που σε 
υποχρεώνει να συµπληρώνεις κάτι εντελώς γραφειοκρατικά έγγραφα για 
την ασφάλεια του εργοταξίου η Πολεοδοµία, που δεν τα κοιτάζει κανείς 
και που δεν τα ελέγχει κανένας, δηλαδή ούτε το χαρτί,  ούτε και στην 
πράξη δεν ελέγχονται, λέω για µεγάλα έργα. 
 Στα µεγάλα έργα η τοποθέτηση τεχνικού ασφαλείας, δεν ε ίναι ο 
επιβλέπων δηλαδή αυτό που ε ίπες κάπου, ο ορισµός τεχνικού ασφαλείας 
από το νόµο, που γίνεται τα τελευταία χρόνια, γ ίνεται και αυτή µ’ ένα 
εντελώς απαράδεκτο τρόπο.  ∆ηλαδή σε ένα µεγάλο εργοτάξιο ο τεχνικός 
ασφαλείας που ορίζεται µε ένα µισθό της πλάκας τ ις πιο πολλές φορές, 
και ε ίναι κάποιος που έχει και ένα σωρό άλλες ευθύνες, δεν ε ίναι εκείνος 
που µπορεί να έχει και την ευθύνη της λήψης των µέτρων που θα 
υποδειχτούνε, που θα υποδείξε ι ο ίδιος, ο ίδιος µπορεί να υποδείξει κάτι,  
να το γράψει και σε ένα χαρτί, σε ένα βιβλίο, να βάλει και µια υπογραφή 
για να µην έχει την ευθύνη, και χτυπάει και η καρδιά του ας πούµε µε 
χιλ ιάδες σφυγµούς το δευτερόλεπτο. 
 Όµως όταν συµβεί το ατύχηµα δεν θα κάτσει η εταιρεία, η διοίκηση, 
ο Πρόεδρος της εταιρείας στο εδώλιο που δεν θα έχουνε εισακούσει τις 
υποδείξε ις του τεχνικού ασφαλείας και δεν θα έχουνε πάρει τα µέτρα που 
έχει υποδείξε ι,  θα κάτσει ο τεχνικός ασφαλείας και θα φάει την καµπάνα ο 
τεχνικός ασφαλείας και χτυπάει το φυλλοκάρδι του, για να το δούµε.   

Για να το δούµε όχι µόνο τι λέει το γράµµα του νόµου, να δούµε τι 
λέει και η πράξη.  ∆ηλαδή στην πράξη θα µπορούσε η επιτροπή να 
καλέσει και πάρα πολλούς από τους τεχνικούς ασφαλείας, που πάλι όπως 
το ε ίπαµε και πριν δεν ξέρω αν θα πούνε και την αλήθεια, γιατί τρέµει το 
φυλλοκάρδι τους.  Να καλέσει και να δούµε πως προστατεύονται από το 
νόµο, πως λαµβάνονται οι υποδείξε ις τους υπόψη από την εταιρεία, από 
το κεφάλαιο και πόσο κατά συνέπεια η άσκηση του ρόλου του τεχνικού 
ασφαλείας ε ίναι ουσιαστική. 
 Εν πάση περιπτώσει εγώ θεωρώ ότι επειδή η διαδεδοµένη αντίληψη 
και θεωρώ ότι ε ίναι σωστή περί των επιθεωρήσεων εργασίας ε ίναι ότι 
είναι υπέρ της εργοδοσίας, υπέρ των εταιρειών και συγκάλυψης 
ατυχηµάτων και όχι πρόληψης ή αντιµετώπισης ουσιαστικά των ευθυνών 
για τα ατυχήµατα και η αντίληψη για τους τεχνικούς ασφαλείας ε ίναι.. . ,  
και από τους τεχνικούς αλλά και από τους εργαζόµενους, ότι και αυτοί 
στα χαρτιά ε ίναι δεν παίζουνε κανένα ρόλο.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έληξε ο χρόνος. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  . . .θα έλεγα ότι το Επιµελητήριο µε αυτή την οµάδα πρέπει 
να στραφεί στην κατεύθυνση να δει τα ουσιαστικά ζητήµατα από την 
πλευρά της εργασίας και όχι από την πλευρά του κεφαλαίου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μονιάκης. 
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ΜΟΝΙΑΚΗΣ:   Ναι,  κατ’ αρχάς θα συµφωνήσω µε αυτά που είπε ο Στέλιος 
και ιδιαίτερα µε την τελευταία του έτσι την πρόταση ότι θα πρέπει να 
εστιάσουµε δηλαδή λίγο στο τι γίνεται στην πράξη και αν µπορούµε να 
δώσουµε κάποιες.. . ,  η επιτροπή µέσα ή η οµάδα που θα συσταθεί κ.λ.π.,  
αν µπορούµε να βοηθήσουµε σε ένα ξεκαθάρισµα της κατάστασης.  Γιατί 
όπως ξέρεις Μανόλη και εσύ ίσως πολύ καλά, και οι συνάδελφοι που 
είναι στην επιτροπή, ένα – δυο απ’ αυτούς τους γνωρίζω, υπάρχει 
πρόβληµα αυτή τη στιγµή.  Από τη µια υπάρχει στα χαρτιά µια ευνοϊκή θα 
έλεγε κανείς νοµοθεσία προς την πλευρά της υπεράσπισης των 
εργαζοµένων, των συµφερόντων των εργαζοµένων και της υγιεινής και 
ασφάλειας τους, από την άλλη αυτή η νοµοθεσία πολλές φορές καθίζε ι 
τουλάχιστον στο σκαµνί του κατηγορουµένου και ταλαιπωρεί γ ια µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα τους µηχανικούς, και υπάρχει και ένα απίστευτο 
συνονθύλευµα το τι ισχύει,  τι δεν ισχύει κάθε φορά, µπλεκόµαστε µε 
νόµους περί επιβλέψεως κ.λ.π.,  στα εργοτάξια υπάρχει τελείως 
διαφορετική νοµοθεσία απ’ ότι σε άλλες επιχειρήσεις.  
 Πρέπει δηλαδή αν αυτή η επιτροπή είναι να συµβάλει σε κάτι θα 
πρέπει να το δει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι;   Της 
ουσιαστικοποίησης και του τι πρέπει να γίνει γ ια την εφαρµογή ας πούµε 
της νοµοθεσίας που υπάρχει και του ξεκαθαρίσµατος λίγο, αν µπορεί να 
συµβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. 
 Βέβαια εντάξει ε ίναι σηµαντικό ότι συστήθηκε αυτή η επιτροπή για 
πρώτη φορά, πολύ καλά κάνατε, έχετε και όρεξη απ’ ότι φάνηκε, έχετε 
κατεβάσει εδώ ένα κείµενο.  Πέρα από επιµέρους ας πούµε παρατηρήσεις 
που µπορεί να έχει κανείς,  ε ίναι σωστά όλα αυτά που ε ίπε και ο Στέλιος 
προηγούµενα και συµφωνώ µαζί του. 
 Εγώ µόνο ήθελα να επισηµάνω ότι,  επειδή τώρα κοίταζα στην 
τελευταία παράγραφο που λέτε,  «.. .προτείνεται η σύσταση οµάδας 
εργασίας αποκλειστικά από µέλη της µόνιµης επιτροπής», καταλαβαίνω 
τη λογική αυτή ας πούµε κ.λ.π. σε ένα βαθµό, αλλά δεν συµφωνώ 
απόλυτα µαζί και µε βάση το δεδοµένο ότι δεν έχετε καν κάποιες 
ειδικότητες µέσα, έτσι;   Όπως είναι οι πολιτικοί µηχανικοί κ.λ.π.,  θα 
πρέπει να το δείτε αυτό το θέµα.  ∆ηλαδή αν γίνει µια οµάδα εργασίας να 
µην περιοριστεί,  παρ’ όλο που καταλαβαίνω τη σκοπιµότητα καµιά φορά 
και τα µέλη της επιτροπής που ε ίναι και που έτσι και αλλιώς έχουν 
δουλέψει να απαρτίσουνε και τη µόνιµη επιτροπή, να µη µείνετε σ’ αυτό, 
γιατί υπάρχουνε και άλλοι συνάδελφοι, αρκετοί στο Τµήµα της Ανατολικής 
Κρήτης, που έχουν τη δυνατότητα µε την εµπειρία τους και µε την αυτή 
τους να συµβάλουνε ουσιαστικότερα στο έργο αυτής της επιτροπής.  Αυτό 
ήθελα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ιν ιωτάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Λοιπόν εκτός από τα αυτονόητα 
συγχαρητήρια που πρέπει να δώσουµε στο Μανόλη και στα παιδιά της 
Μ.Ε.,  όπως και σε όλες τις µόνιµες επιτροπές, αυτές που έχουν ξεκινήσει 
πολύ δυναµικά και έχουν τακτικές συνεδριάσεις στο χώρο του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου για τα τόσο σηµαντικά θέµατα τα οποία αντιµετωπίζουν 
µέσα στο πλαίσιο δράσης µας, µέσα από τις Μ.Ε..  
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 Να πω ότι πραγµατικά έχουν ξεκινήσει πολύ ζωηρά µέσα από τη 
διαδικασία του διεθνούς συνεδρίου στην οποία θα συµµετέχουµε και µε 
όλο το πλαίσιο όπως το παρουσίασαν, νοµίζω ότι πραγµατικά έχουν 
βάλει πολύ καλά τη βάση και οι όποιες παρατηρήσεις δικές µας σήµερα, 
είτε και από τη ∆.Ε., είναι καλοδεχούµενες ώστε πραγµατικά να 
ενσωµατωθούν και στο τέλος να κάνουµε πράξη αυτό το οποίο έχει 
ειπωθεί ήδη και έχει να κάνει πως θα συµβάλουµε σαν µηχανικοί,  σαν 
τεχνικοί,  σαν Τεχνικό Επιµελητήριο, ώστε σε κάθε εργοτάξιο να 
ακουστούν κάποια από τα πολύ χρήσιµα πράγµατα και πως εν τέλει θα 
µπορέσουµε να προφυλάξουµε ό,τι πολυτιµότερο υπάρχει σ’ αυτή τη ζωή 
την ίδια τη ζωή των εργαζοµένων. 
 Εγώ να πω ότι ήδη η ∆.Ε. κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και 
ήδη, µε αφορµή τον ορισµό εκπροσώπου στη ∆ιεύθυνση Εργασίας για 
τους ελέγχους όπου ήταν ο Γιώργος ο Σταµατάκης πριν, εξηγήσαµε πάρα 
πολύ αναλυτικά στον προϊστάµενο, µε δικιά µου παρουσία επιτόπου στο 
χώρο της ∆ιεύθυνσης Εργασίας, αλλά και στη ∆ιοικούσα που καλέσαµε τα 
δύο στελέχη, τους δύο συναδέλφους µηχανικούς, ότι δεν αντιµετωπίζουµε 
την επιτροπή σαν έναν κατασταλτικό µηχανισµό ο οποίος θα αποδίδει 
πρόστιµα σ’ αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά µας 
ενδιαφέρει τελείως αντίθετα, τελείως αντίστροφα, πως πραγµατικά ο 
συµµετέχων από το Τεχνικό Επιµελητήριο εκπρόσωπος µας θα βοηθήσει 
ώστε να γίνει µια καλύτερη ενηµέρωση των εργαζοµένων στα εργοτάξια 
στα οποία υπάρχουν οι οικοδοµές. 
 Ήδη και αυτοί από την πλευρά τους έχουνε δείξε ι πάρα πολύ 
µεγάλη προθυµία, ήδη έχει ξεκινήσει µια τέτοια ανταλλαγή απόψεων, 
ώστε όχι µόνο να κάνουµε µία ή δύο ηµερίδες που το ε ίπαν και οι ίδιοι,  
ίσως εάν δεν στηθούν και κατάλληλα να ε ίναι απλώς ένα επικοινωνιακό 
πυροτέχνηµα και τίποτα περισσότερο.  Και νοµίζω ότι και µε τη συµβολή 
τους τα παιδιά και µετά από τη σύµφωνη γνώµη αυτών να έρθουν σε 
επαφή µε τη δικιά µας µόνιµη επιτροπή που τους εξηγήσαµε ότι ε ίναι η 
πρώτη φορά και γ ια το Λασίθι, και γ ια το Ηράκλειο.  Να µην πούµε πολλά 
συνάδελφοι,  ένα – δύο πράγµατα να τα κάνουµε όµως, γιατί πραγµατικά 
έχω την αίσθηση ότι οφείλουµε να το κάνουµε για τους εργαζόµενους στο 
χώρο των εργοταξίων και των τεχνικών µελών στο νοµό Ηρακλείου.  Αυτά 
τα λίγα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Πρόεδρε, µισό λεπτάκι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  ένας – ένας. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μισό λεπτάκι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό περίµενε. 
 Λοιπόν συνάδελφοι ο κατάλογος έχει κλείσει, αλλά σύµφωνα µε το 
άρθρο 12§3 δικαιούµαι να δώσω, συµφωνούντος του Προεδρείου το 
οποίο συµφωνεί και το Προεδρείο, να δώσουµε κατ’  εξαίρεση σε οµιλητή 
το λόγο για να προσθέσει κάτι,  έπ’ ωφελεία αυτών που συζητούνται.    

Λοιπόν το λόγο έχει ζητήσει ο συνάδελφος Πασχαλίδης και.. . ,  
είπαµε σε οµιλητή, εδώ δεν ανοίγει καινούργιος κατάλογος, µόνο ο 
Πασχαλίδης θα µιλήσει τελικώς, εκτός αν µιλήσετε 30 δευτερόλεπτα.  
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Λοιπόν ο συνάδελφος Σταµατάκης και στη συνέχεια η συνάδελφος 
Βρέντζου.   

Συνάδελφε Πασχαλίδη όχι πάνω από 3 λεπτά. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:  Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέµα που κουβεντιάζουµε, το 
θέµα της υγιε ινής και της ασφάλειας στις κατασκευές, ε ίναι ένα θέµα 
τεράστιο που απασχολεί τους µηχανικούς διότι πραγµατικά έχουν 
σοβαρές ευθύνες σ’ αυτή τη διαδικασία.  Έχει όµως µια διάσταση που δεν 
θα συµφωνήσω απόλυτα µε την τοποθέτηση που έχει γ ίνε ι,  κυρίως από 
το Στέλιο, δεν είναι η κακή εργοδοσία το µεγάλο πρόβληµα που 
προσπαθεί φτηνά να κάνει το έργο και πιέζει τον εργαζόµενο και τελικά 
τον οδηγεί στο θάνατο. 
 Τις περισσότερες φορές – και αν κάτσει κανείς να αναλύσει τα 
στατιστικά στοιχεία – το πρόβληµα που υπάρχει στις οικοδοµές ε ίναι 
πρόβληµα παιδείας και παιδείας των ίδιων των εργαζοµένων.  Και 
εµφανίζεται πάρα πολύ συχνά το φαινόµενο οι µηχανικοί να εµφανίζονται 
ότι φταίνε για θέµατα που οι παραβάσεις έχουν γίνει καθαρά από τους 
εργαζόµενους. 
 Πρέπει λοιπόν να δοθεί µια µεγάλη βάση και µια µεγάλη 
προσπάθεια στην παιδεία της υγιε ινής και της ασφάλειας προς τη µεριά 
των ίδιων των εργαζοµένων.   

Έχω να πω προσωπικά πολλά παραδείγµατα, π.χ. λέει ο 
κανονισµός, πολλά από τα ατυχήµατα ε ίναι γκρεµοτσακίσµατα από 
σκαλωσιές, και λέει ο κανονισµός ότι απαγορεύεται να κυκλοφορεί 
εργαζόµενος όταν ο διάδροµος που περνάει δεν ε ίναι 60 εκατοστά και δεν 
έχει δεξιά – αριστερά προστατευτικά κιγκλιδώµατα.  Τα περισσότερα 
ατυχήµατα ε ίναι γιατί γκρεµίζονται από ένα µαδέρι 30 εκατοστά.  Και τις 
περισσότερες φορές η άρνηση να κατασκευαστούνε τα κιγκλιδώµατα και 
τα αυτά... ,  δεν ε ίναι της εργοδοσίας, ε ίναι των ίδιων των εργαζοµένων.  
Εγώ το έχω αντιµετωπίσει πάρα πολλές φορές και εµφανίζονται 
µηχανικοί, που πιέζουνε σε εργοτάξια σ’ αυτή την κατεύθυνση, να ε ίναι 
γραφικοί.  
 Όπως γραφικοί ε ίναι πολλές φορές όταν επιµένουν στους 
εργαζόµενους να φορέσουν τα κράνη τους.  Είναι πραγµατικά δηλαδή 
φοβερό πως...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό έχεις συνάδελφε. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:  . . .σε πόσες περιπτώσεις βρίσκονται οι µηχανικοί 
κατηγορούµενοι για πράγµατα που αδυνατούνε να επιβάλουνε, διότι δεν 
µπορείς να αλλάξεις την παιδεία του κόσµου σε µία νύχτα, ή δεν µπορείς 
να έχεις στρατιωτικό νόµο σε ένα εργοτάξιο τόσο απλά. 
 Λέει ο κανονισµός ότι δεν πρέπει να φοράνε παντόφλες, έχω δώσει 
προσωπικά άπειρες µάχες για να φοράνε τα παπούτσια που τους 
αγοράζω και που τους δίνω και τα έχουν µία µέρα, και την επόµενη µέρα 
τα αφήνουν στα σπίτια τους και έρχονται µε τις παντόφλες. 
 Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα που λέγεται πρόβληµα παιδείας, 
δεν λέω ότι όλα τα άλλα δεν ισχύουνε, κυρίως ισχύουνε όχι στα µεγάλα 
εργοτάξια όπου το κόστος αναλογικά στο να τηρήσεις τα µέτρα ε ίναι 
µικρό και ασήµαντο και κανείς δεν θέλει να βάλει το κεφάλι του στο 
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ντορβά για να κερδίσει µια σκαλωσιά ή ένα κιγκλίδωµα, υπάρχει στα 
µικρά συνεργεία και στα µικρά έργα που γίνονται έτσι. ..  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Έληξε ο χρόνος.  Συνάδελφε 
Σταµατάκη.  Ένα λεπτό σας ε ίπα εσάς, γ ιατί δεν δικαιούστε. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Θα είµαι σύντοµος. 
 Εγώ ζήτησα το λόγο για να µεταφέρω την εµπειρία που είχα από τη 
µεικτή επιτροπή ελέγχου του Υπουργείου, µε πρόλαβε ο συνάδελφος ο 
Πασχαλίδης όµως και µίλησε για τους εργαζόµενους για την έλλειψη 
παιδείας στο εργοτάξιο. 
 Αυτό που αντιµετωπίσαµε στα 6 χρόνια που εγώ ήµουνα στην 
επιτροπή ήτανε αυτό ακριβώς το πράγµα, δεν πείθονται µε τίποτα.  
Ακόµα και όταν η εργοδοσία τους ε ίχε όλα εκείνα που έπρεπε 
προκειµένου να προχωρήσουνε στην κατασκευή των στηθαίων π.χ.,  να 
φοράνε τις µπότες, να φοράνε τα κράνη, τους πλήρωνε παραπάνω 
προκειµένου να καθίσουν να τα κάνουν, κανένας δεν τα εφάρµοζε, 
κανένας, όταν λέµε κανένας. 
 Και εγώ βάζω το ρητορικό ερώτηµα αν µπει η εργοδοσία, η όποια 
εργοδοσία µικρή ή µεγάλη, στη διαδικασία και πει ότι ή τηρείτε τα µέτρα 
ασφαλείας ή απολύεστε, τι γίνεται;   Το εργατικό κέντρο τ ι θα κάνει;   Το 
οποίο.. . ,  έχω παράδειγµα τέτοιο, γ ι’  αυτό σας το λέω.  Απολυθήκανε 
κάποιοι,  φύγανε από τη δουλειά τους, αντέδρασε το Εργατικό Κέντρο, όχι 
µόνο εδώ στο Ηράκλειο και πάνω. 
 Το δεύτερο που ήθελα να πω και ε ίναι εξ ίσου σηµαντικό αφορά τους 
συναδέλφους, συνάδελφε Πασχαλίδη, δεν απασχολεί κανένα, όσες φορές 
πήγαµε οι συνάδελφοι µας παίρνανε από πίσω, µας βρίζανε, και δεν 
γνωρίζουνε, και πήγαµε σε πάρα πολλές οικοδοµές στο νοµό Ηρακλείου, 
µας βρίζανε.  Αναγκάστηκα να επικαλεστώ πολλές φορές ότι θα ε ισηγηθώ 
στο Πειθαρχικό του ΤΕΕ τη διαγραφή του.  Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχει 
έλλειψη παιδείας, τίποτα άλλο. 
 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ:  ∆εν κατάλαβα, σε βρίσανε οι συνάδελφοι; 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Οι συνάδελφοι ναι,  ότι πηγαίναµε για να τους 
ρουφιανέψουµε, να φάνε πρόστιµο και να πάνε κάπου αλλού. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Η συνάδελφος Βρέντζου. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Έχω την αίσθηση, γιατί δεν άκουσα ένα τµήµα της 
παρουσίασης, ότι δεν γίνεται καµία αναφορά στον τοµέα δηµόσια έργα, 
δηλαδή θεωρώ ότι πιο πολύ µπαίνει στα ιδιωτικά.  Και θεωρώ ότι πρέπει 
να δοθεί µια βαρύτητα σ’ αυτό, διότι οι συνάδελφοι µηχανικοί που ε ίναι 
στα δηµόσια έργα έχουν ευθύνες και µάλιστα µέχρι στιγµής όσοι έχουν 
παραπεµφθεί,  έχουν παραπεµφθεί δικαστικά ατοµικά, όχι πολιτικά, 
δηλαδή δεν γίνεται η µήνυση ενάντια ας πούµε στη Νοµαρχία Ηρακλείου ή 
στην Περιφέρεια Κρήτης όταν εκτελείται ένα έργο και έχει συµβεί κάτι,  
γίνεται ατοµικά στους συναδέλφους. 

Θεωρώ ότι πρέπει…………….. Ναι και στους εργολάβους αλλά αυτή 
τη στιγµή µιλάω από τη µεριά των µηχανικών, και θεωρώ ότι πρέπει να 
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µην αγνοηθεί αυτό το κοµµάτι των δηµοσίων έργων και υγιε ινής και 
ασφάλειας σ’ αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι τα ποινικά αδικήµατα ε ίναι 
προσωποποιηµένα δεν ε ίναι αφηρηµένα, δεν γίνεται να γίνει διαφορετικά. 
 Λοιπόν το θέµα έληξε, θες να δευτερολογήσεις;  Ναι,  έχεις δίκιο, ο 
συνάδελφος Καραβελάκης να δευτερολογήσει.  
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Ξεκινάω από το συνάδελφο Ορφανό.  Όντως το κείµενο 
αυτό που διάβασα είναι διαφορετικό από το πλαίσιο δράσης, θεώρησα 
σκόπιµο ότι το πλαίσιο δράσης το είχατε διαβάσει,  ήθελα να βάλω στην 
εισήγηση κάποια επιπλέον στοιχεία.  ∆εν µοιράστηκε, εκτιµώ ότι σύντοµα 
θα γίνει άρθρο και θα µπει στο ΤΑΥ ίσως και πιο εµπλουτισµένο, πάει το 
πρώτο. 
 Το δεύτερο, ε ίναι λογικό µία µόνιµη επιτροπή η οποία ξεκινάει από 
τώρα να ξεκινήσει από κάποια βασικά, δεν µπορεί να βγει και να λέει 
πράγµατα και θαύµατα όταν δεν υπάρχει από πίσω µία τουλάχιστον 
βιβλιοθήκη για να την υποστηρίξει.   Αυτό ήταν το δεύτερο. 
 Όσον αφορά τώρα τα οικονοµικά και τους συντελεστές παραγωγής, 
είπα σαφώς ότι το ατύχηµα (. .. )  το κόστος και θεωρώ απαράδεκτο ότι 
ένας θάνατος ισούται µε 6.000 ώρες εργασίας, συµφωνούµε σ’ αυτό. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Άλλαξε;  6.000 το ξέρω εγώ. 
 Συνάδελφε είσαι εργολάβος; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι.  
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Μεγάλο εργοτάξιο ή µικρό; 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Και σε µεγάλα και σε µικρά. 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Και σε µεγάλα και σε µικρά, ορίζε ις τεχνικό ασφάλειας; 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Λοιπόν οπότε.. . ,  µπορεί να είναι και ο ίδιος.  Οπότε, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ο τεχνικός ασφάλειας σου οφείλει να σου 
κάνει υποδείξε ις,  οφείλεις να τις υπακούσεις εφόσον ε ίναι γραπτές και 
εφόσον γίνει ατύχηµα ο ίδιος εφόσον προσκοµίζει. . . ,  γιατί νοµίζω ότι ε ίναι 
το πρώτο που κατάσχεται το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, εφόσον τα 
έχει γραµµένα αθωώνεται πανηγυρικά. 
 Εγώ δεν έχω τύχει και δεν έχω ασχοληθεί,  ευτυχώς ή δυστυχώς η 
δουλειά µου είναι µόνο σε µόνιµα εργοτάξια και εργοστάσια, ε ίδα όµως 
τον τεχνικό ασφαλείας να λέει στο ∆ιευθυντή του εργοστασίου, ε ίµαστε 
µάγκες κ. ∆ιευθυντά και δεν φοράµε το κρανάκι µας;  Και ο ∆ιευθυντής 
είπε συγνώµη, και γύρισε να το πάρει.   Όχι το λέω αυτό.. .,  δεν ε ίναι 
εντάξει, το λέω αυτό γιατί είναι εργοστάσιο ή µόνιµο εργοτάξιο, όπως 
είναι το λατοµείο ή το µεταλλείο.  Στην οικοδοµή σας που αλλάζουνε κάθε 
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µέρα οι Αλβανοί, ποιος θα τους εκπαιδεύσει;   Και πότε θα προλάβει να 
τους εκπαιδεύσει;   Φυσικά δεν αναφέροµαι. . .,  γ ιατί ο Σταµατάκης επειδή 
τα έχει ζήσει τα ε ίπε απτά. 
 Λοιπόν, τέλος η καταγραφή των ατυχηµάτων δεν αφορά εµάς, εµάς 
βέβαια σαφώς µας αφορά η ανάλυση του, η παρουσίαση του σ’ εσάς, και 
ασφαλώς τώρα σ’ αυτά που είπε ο συνάδελφος Πασχαλίδης εµείς ε ίµαστε 
µαζί σας, εµείς τους συναδέλφους πάµε πρώτα απ’ όλα να 
υποστηρίξουµε. 
 Λοιπόν όσον αφορά το συνάδελφο Μονιάκη, όντως υπάρχει µία 
εµπλοκή, υπάρχει µία πολυνοµοθεσία, ε ιδικά στα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 
ο νόµος ο βασικός ε ίναι ένας.  Τώρα όσον αφορά τη µόνιµη επιτροπή, 
εγώ σαφώς δηλώνω ότι δεν πρόκειται να συµµετάσχω σε οµάδα 
εργασίας, θεωρώ όµως σκόπιµο ότι στην πρώτη οµάδα εργασίας, 
αναφέροµαι ε ιδικά στο κτίριο του Τ.Ε.Ε.,  και να µην το κρύψουµε 
άλλωστε, ο Πρόεδρος έχει λάθος τοποθετηµένο το γραφείο του, έχει από 
δεξιά το φωτισµό, λεπτοµέρεια ε ίναι αλλά στα 30 – 40 χρόνια έχει 
αποκτήσει στραβισµό. 
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πάντα είναι προσωρινοί οι Πρόεδροι γι ’  
αυτό δεν παθαίνουν.  Λοιπόν έληξε, τελείωσες συνάδελφε; 
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Όχι και όσον αφορά την.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι.  
 
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ:   Όσον αφορά την παρατήρηση της συναδέλφου της 
Βρέντζου, δεν διαχωρίζουµε ιδιωτικά και δηµόσια έργα, και πρόσφατα 
σου λέω ότι, πριν από ένα χρόνο περίπου, αν θυµάσαι την υπόθεση του 
Γυµνασίου της Σητείας που έπεσε η πλάκα, ο συνάδελφος ενώ είχε 
κάνει. . . ,  έπεσε στην τελευταία µπετονιέρα, τον γυρίσανε από το δρόµο.  
∆υστυχώς είναι αυτό που λέει ο Πρόεδρος ότι προσωποποιείται,  η 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση θυµάµαι ότι πήρε το συνάδελφο Πρόεδρο της 
∆ιοικούσας να δει τι θα κάνουνε, αλλά ο Εισαγγελέας βλέπει µόνο τον 
επιβλέποντα.  ∆υστυχώς όµως σ’ αυτό δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα, 
απλώς να αναµοχλεύουµε και να επισηµαίνουµε το τι πρέπει να γίνει.   
Και υπόψη ότι ήτανε ατύχηµα σε τρίτο, ούτε του εργολάβου, ούτε του 
κυρίου του έργου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν συνάδελφοι έληξε το θέµα. 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

Εσωτερικός οργανισµός  
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Προχωρούµε στο θέµα εκτός Η.∆. που 
είναι,  “O εσωτερικός οργανισµός Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης”.  
 Υπάρχουν δύο ε ισηγήσεις,  ξεκινάµε µε τη συνάδελφο Σφακιανάκη η 
οποία θα ε ισηγηθεί το θέµα. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι παρ’ ότι το θέµα ε ίναι γνωστό, θέλω να πω 
δυο λόγια για όσους δεν ήταν εκεί τη ∆ευτέρα στις 31 του µήνα στο 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ηρακλείου. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Μπορώ να πω ότι ήτανε σοκαριστικό αυτό που συνέβη, 
να βλέπετε µία αίθουσα όπου να ε ίναι γεµάτη από µηχανικούς, να κάθεται 
ο Πρόεδρος της «A», να κάθεται ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  η 
Πρόεδρος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ο Πρόεδρος των ελευθεροεπαγγελµατιών, η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, πολλά µέλη των διοικήσεων, 
πολύς κόσµος και να ε ισπράττουνε µία τεράστια απαξίωση. 
 ∆εν ε ίναι ότι ήρθε ξαφνικά αυτή η ιστορία, το Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο γνώριζε,  δηλαδή η απόφαση που πήρε ήτανε εν ψυχρώ και 
συνειδητή, δεν ε ίναι ότι τους αιφνιδιάσαµε.  Ήδη πριν από τέσσερις µέρες 
από τότε στη ∆ιοικούσα είχαµε πάρει µία απόφαση να ζητήσουµε.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Βαϊλάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   . . .να ζητήσουµε τα τρία Επιµελητήρια την αναβολή του 
θέµατος για ένα µήνα για να µπορέσουµε να το συζητήσουµε και να 
τοποθετηθούµε.  Αν δείτε την απόφαση που πήραµε σήµερα έχει µέσα 
ένα ολόκληρο συλλογισµό πάνω στους στόχους, στις προοπτικές, τι 
θέλουνε κάνουνε στο νοµό, υποτίθεται σ’ αυτά συναρτάµε µετά τον 
οργανισµό.  Άρα ήταν απόλυτα σωστό και έχει γ ίνε ι και παλιότερα, δεν 
ήταν πρώτη φορά, να τοποθετηθεί το Τεχνικό Επιµελητήριο πάνω στο 
πως βλέπει τον οργανισµό της Νοµαρχίας, ζητήσαµε λοιπόν εγγράφως 
την αναβολή. 
 Την Παρασκευή λοιπόν, την επόµενη µέρα, ήταν ήδη έτοιµο το 
έγγραφο και συναντηθήκαµε µέσα στη Νοµαρχία, ο Πρόεδρος του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ο οποίος ε ίχε πάει να καταθέσει το έγγραφο και µια «A» 
από µέλη της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ οι οποίοι ε ίµαστε εκεί πέρα για να καταθέσουµε 
άλλο έγγραφο που έµπαινε συγκεκριµένα και προσδιόριζε το 
συγκεκριµένο για το οποίο δυσαρεστηθήκαµε και που ε ίναι η εξίσωση των 
υπαλλήλων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, των υπαλλήλων εν 
προκειµένω, µε τους τεχνικούς κατώτερων βαθµίδων. 
 Μιλήσαµε µε υπεύθυνους εκεί,  µε Αντινοµάρχες, µε διάφορους, 
ενηµερώσαµε, εξηγήσαµε, φάνηκε η απροθυµία από την Παρασκευή και 
είχανε όλο το χρόνο µέχρι τη ∆ευτέρα να καθορίσουν τη στάση τους.  Τι 
έγινε λοιπόν τη ∆ευτέρα;  Με ένα τρόπο διεκπεραιωτικό τελείως, δώσανε 
το λόγο µέσα στη διαδικασία στους τρεις Προέδρους, στον Πρόεδρο του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  στην Πρόεδρο της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και στον Πρόεδρο των 
ελευθεροεπαγγελµατιών, όπου είπανε πέντε κουβέντες για το τι ζητάνε.  
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ζήτησε την αναβολή, η Πρόεδρος της 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ µίλησε για το συγκεκριµένο και ο Πρόεδρος των 
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ελευθεροεπαγγελµατιών εξήγησε, γιατί αυτό το θέµα αφορά πάρα πολύ 
τους ελευθεροεπαγγελµατίες που κρίνονται από ανθρώπους, ∆ιευθυντές, 
από υπαλλήλους που ε ίναι κατώτερων προσόντων από τις µελέτες που 
υποβάλουνε και τα άλλα θέµατα που υποβάλουνε για διεκπεραίωση στην 
Πολεοδοµία. 
 Οι Πρόεδροι του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και των ελευθεροεπαγγελµατιών 
εισπράξανε πολύ άσχηµες παρατηρήσεις.  ∆ηλαδή επειδή λόγω της 
διαδικασίας ε ίχε προηγηθεί η ψηφοφορία για την αναβολή, στην ουσία 
όταν µίλησε ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για αναβολή του λένε εντάξει,  
εντάξει, αυτό τέλειωσε τώρα, αυτό αποφασίστηκε, έχεις τίποτα άλλο να 
πεις;  
 Επειδή δε τόλµησε ο Πρόεδρος των ελευθεροεπαγγελµατιών να 
ισχυριστεί τη σχέση του µηχανικού µε την ανάπτυξη, ο αντίλογος ήτανε 
από τη Νοµάρχη ότι,  τέλος πάντων η ανάπτυξη δεν συσχετίζεται µόνο µε 
τους µηχανικούς και βρήκε ευκαιρία να εγκαλέσει και τον Πρόεδρο του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου, που ε ίναι µηχανικός όπως ξέρετε, για το για 
ποιο λόγο στην ουσία τήρησε αυτή τη διαδικασία και έδωσε το λόγο.  
Γιατί ε ίπε ότι αν σήµερα είναι κάποιοι εδώ φορείς,  υπάρχουν και πολλοί 
άλλοι φορείς που.. .  (αλλαγή κασέτας) 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   . . .αυτό ε ίναι τροµερό, γ ιατί δεν ε ίναι µόνο ότι και στην 
πράξη δεν αναγνώρισε το ρόλο το δικό µας, αλλά γιατί στο κάτω – κάτω 
εµείς πήγαµε απρόσκλητα, δεν ήµασταν καλεσµένοι, δεν µας διάλεξε 
κανείς,  οι άλλοι απλώς δεν ήρθανε.  Αυτά τώρα όλα δηµιουργήσανε µια 
κατάσταση πάρα πολύ άσχηµη εκεί µέσα. 
 Θεωρώ όπως φαντάζοµαι και άλλοι από σας ότι όλο αυτό ε ίναι το 
αποτέλεσµα µιας πολύ µακριάς διαδικασίας απαξίωσης του ρόλους µας, 
ότι δεν ήρθε από το πουθενά, ότι δεν έχουµε κάνει και εµείς ό,τι 
µπορούσαµε, δεν αξιολογήθηκε µε αυτό τον τρόπο και δεν σταθήκαµε 
όπως έπρεπε σε αυτά τα ζητήµατα, αφήσαµε να γίνει κουλτούρα. 

Εγώ η ίδια θα σας πω την αλήθεια τσακώνοµαι µε φίλους µου οι 
οποίοι µου τονίζουνε το ρόλο των µηχανικών µέσα στο µεγάλο 
κατεστηµένο και τ ις ευθύνες που έχει αυτό το κατεστηµένο και για το πώς 
πάει η χώρα, και πρέπει κάθε φορά να εξηγώ ότι η πλειοψηφία των 
µηχανικών ελάχιστα καθορίζει τις εξελίξε ις,  και αντίθετα καθορίζεται από 
τις εξελίξε ις και ότι δεν έχει διαφορετικό ρόλο από όλοι οι άλλοι 
εργαζόµενοι ε ίτε και ελευθεροεπαγγελµατίες.  Ότι είναι απαράδεκτο να 
θεωρούµε αυτονόητο να υπερασπιστούµε π.χ. τους µικροεµπόρους έναντι 
στα πολυκαταστήµατα, και να µη βρίσκουµε τους ίδιους λόγους για να 
θεωρούµε ότι ε ίναι ανάµεσα µας και οι δικοί µας άνθρωποι της κοινωνίας 
εννοώ, οι εργολάβοι και έχει καταντήσει το εργολάβος συνώνυµος του 
απατεώνας. 

Τα λέω όλα αυτά, γ ιατί νοµίζω πως πρέπει να ανοίξε ι µια µεγάλη 
κουβέντα ή σκέψεις,  ή εν πάση περιπτώσει αν υποτεθεί ότι τα ξέρουµε θα 
πρέπει οι ενέργειες µας συνολικά από τώρα και ύστερα να καθορίζονται 
απ’ αυτό που το έχουµε στο πίσω µέρος του κεφαλιού µας και να δούµε 
πόσος χρόνος θα χρειαστεί και αν ποτέ µπορέσουµε να αναστρέψουµε 
αυτή την ε ικόνα και αυτή την αντίληψη, που καλλιεργήθηκε πάρα – πάρα 
πολύ συγκεκριµένα και µε πολιτική αντίληψη πιστεύω εγώ.  Ισχύει,  
δηλαδή σήµερα πάλι που βγαίνει στην ιστορία η εξίσωση των ΚΕΣ, όλα 
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αυτά τα χρόνια η ατελέσφορη συζήτηση για τα ΤΕΙ,  δεν µπορεί παρά να 
θέλει να ε ίναι πάρα πολύ δύσκολο να αναστραφεί.  

Τώρα για το συγκεκριµένο.  Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ εντόπισε και έδωσε, 
µάλιστα µοίρασε σε όλους αυτούς τους συντελεστές της Νοµαρχίας, 
έδωσε µία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η εγκύκλιος αυτή 
απευθύνεται σε όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες που τους ζητάει να 
τη δώσουνε στους ∆ήµους και στις Νοµαρχίες, µε το σκοπό όλοι να 
εφαρµόσουνε αυτά που λέει.   Λέει λοιπόν µέσα ότι,  µε βάση µια 
συγκεκριµένη διάταξη του τελευταίου νόµου του 2007 του 
δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα που λέει σαφώς, το διαβάζω, ε ίναι µισή 
φράση εδώ πέρα, ότι.. . ,  συγνώµη δεν το έχω εδώ, δεν έχει σηµασία.  Λέει 
σαφώς ότι,  υπάρχει προβάδισµα των ΠΕ έναντι των ΤΕ και των ∆Ε, ότι µε 
βάση αυτό και µε βάση µια παλιότερη απόφαση του Συµβουλίου 
Επικρατείας που λέει ότι, το ίδιο πράγµα, ότι θα πρέπει σαφώς στους 
οργανισµούς να καθορίζεται το προβάδισµα των ΠΕ. 

Η Νοµαρχία τι λέει;   Να σας πω ότι στο σχέδιο δεν ε ίχε λάβει 
καθόλου υπόψη της το νόµο του 2007, αν συγκρίνει κανείς το σχέδιο µε 
την απόφαση θα δει ότι στην απόφαση τον συµπεριέλαβε, όπως επίσης 
έβαλε και µία φράση που λέει ότι ε ιδικές διατάξεις θα καθορίσουν τη 
στάση µας και υπερισχύουνε.  Όµως παραµένει το ότι βάζουµε.. . ,  
τοποθετούµε προϊσταµένους αδιακρίτως, ΠΕ ή ΤΕ και σε κάποιες 
περιπτώσεις ή και ∆Ε.  Άρα, επειδή εµείς δεν µπορούµε να προσφύγουµε 
στο πολιτικό σκεπτικό, µπορούµε να προσφύγουµε αυστηρά στο νοµικό.   

Μπορούµε λοιπόν να προχωρήσουµε µε την προσφυγή, η ιδέα η 
δικιά µας είναι ότι θα πρέπει έτσι όπως βγήκαν οργανωµένα όλο αυτό τον 
καιρό το Τ.Ε.Ε.,  οι σύλλογοι, αυτή τη φορά να επιδιώξουµε να ε ίναι και τα 
άλλα δύο Επιµελητήρια µαζί, να βγούµε, να προσφύγουµε στο νοµικό 
µέρος, αλλά και εµείς να το επιδιώξουµε.  Και φαντάζοµαι και τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης όπως έγινε σε προηγούµενη ιστορία τα αρπάζουν 
αυτά, θα επιδιώξουνε, να µιλήσουµε πάρα – πάρα πολύ για όλα τα 
πολιτικά ζητήµατα, ότι δεν υπάρχει πια αξιοκρατία, ότι το κράτος και οι 
οικογένειες πληρώνουν σπουδές που µετά δεν έχουν αντίκρισµα, ότι 
τέλος πάντων έχουµε τρελαθεί τελείως. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η συνάδελφος Αλεξάκη, θα διαβάσει 
την ε ισήγηση της Γραµµατείας της ΠΑΣΚ. 
 
ΑΛΕΞΑΚΗ:  Λοιπόν, ως µέλος της Γραµµατείας της ΠΑΣΚ έχω 
εξουσιοδοτηθεί να σας διαβάσω την ε ισήγηση που σας έχει µοιραστεί 
ήδη.  Το κείµενο αυτό έχει σταλεί στη ∆ιοικούσα, στο Προεδρείο της «A» 
και στους συλλόγους των µηχανικών. 
 Συνάδελφοι,  βρισκόµαστε µπροστά σε µια δύσκολη κατάσταση που 
έχει διαµορφωθεί στο Ηράκλειο µε αφορµή την πρόσφατη απόφαση του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου για το νέο Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Ν.Α. Ηρακλείου. 
 Μια δύσκολη κατάσταση που απαιτεί υψηλό βαθµό ευθύνης, 
συλλογική αντιµετώπιση, καίριες δράσεις και ξεκάθαρη τοποθέτηση. 
 Η ΠΑΣΚ µηχανικών ανατολικής Κρήτης χωρίς κανένα ενδοιασµό 
στηρίζει τους συναδέλφους µηχανικούς που υπηρετούν στη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση.  Οι συνάδελφοι µας δέχονται ένα ισχυρό πλήγµα στο κύρος 
και την αξιοπρέπεια τους.  Η απόφαση αυτή ε ίναι ισχυρό πλήγµα και γ ια 
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τη σύγχρονη δηµόσια διοίκηση που οραµατιζόµαστε, αφού ορισµένοι δεν 
εννοούν να καταλάβουν ότι µε λογικές του παρελθόντος δεν χτίζεται 
προοπτική για το µέλλον. 
 Θεωρούµε αυτονόητο ότι ο καθένας από µας, όχι άκριτα, στηρίζε ι το 
µέλλον της Νοµαρχίας για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου µας.  
Θεωρούµε επίσης εξίσου αυτονόητο ότι ως µηχανικοί µε όραµα και 
κοινωνική δράση, οφείλουµε να υπερασπίζουµε την αξιοπρέπεια µας ως 
επιστήµονες και να ε ίµαστε κάθετοι σε πρακτικές που απαξιώνουν τον 
κλάδο µας.  Το αποδείξαµε µε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις µας για το 
ασφαλιστικό, όπου πανελλαδικά ε ίχαµε την πιο δυναµική παρουσία.  Όλοι 
από κοινού σε ένα κοινό µέτωπο µε αιχµή δόρατος το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ..  
 Συνεπείς σε αυτή την αξιωµατική αρχή µας δεν θα µπορούσαµε 
παρά να ε ίµαστε στην πρώτη γραµµή, απέναντι σε µια αναίτια και δίχως 
ουσιαστική τεκµηρίωση απόφαση στα σηµεία που αφορούν στην 
αντιµετώπιση των διπλωµατούχων µηχανικών και απαξιώνει το ρόλο και 
το έργο τους. 
 Έγκαιρα µε πρωτοβουλία του Προέδρου της ∆ιοικούσας του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και των άλλων επιστηµονικών Επιµελητηρίων, ζητήθηκε 
από τη Νοµαρχία η αναβολή της συζήτησης του νέου οργανισµού για να 
µελετηθεί το σχέδιο απόφασης και να κατατεθούν προτάσεις.  
 Παράλληλα, µε πρωτοβουλία της παράταξης µας, ενηµερώθηκαν 
σχετικά µε τις θέσεις του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Ανατολικής 
Κρήτης οι συνάδελφοι µηχανικοί Αντινοµάρχες και ο Πρόεδρος του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου πριν από τη συνεδρίαση. 
 Είναι γνωστή σε όλους η εξέλιξη της συνεδρίασης και πραγµατικά 
µας λυπεί η άκοµψη και απαξιωτική στάση απέναντι στους εκπροσώπους 
των συλλογικών και θεσµικών φορέων των µηχανικών, που έσπευσαν να 
στηρίξουν την προσπάθεια αποτροπής µιας άδικης απόφασης. 
 Θέλουµε να τονίσουµε ότι η ΠΑΣΚ µηχανικών ανατολικής Κρήτης 
αλλά και κάθε µηχανικός θα επικροτούσε ένα σύγχρονο Οργανισµό 
Εσωτερικής Λειτουργίας µε προσανατολισµό στη γνώση και την 
αναγνώριση της, ως το αποτελεσµατικότερο εργαλείο για σύγχρονες 
δηµόσιες υπηρεσίες. 
 Από αυτό το πνεύµα δυστυχώς η απόφαση για το νέο οργανισµό 
της Ν.Α. Ηρακλείου δεν διαπνέεται.   Η διαζευκτική δυνατότητα 
προτίµησης είτε ΠΕ µηχανικών, είτε ΤΕ µηχανικών, είτε και σε ορισµένες 
περιπτώσεις η πρόβλεψη για υπαλλήλους άλλων κλάδων, όπως για 
παράδειγµα διοικητικών, δείχνει µια εξίσωση προς τα κάτω στη λογική 
της ισοπέδωσης. 
 Η απόφαση αυτή καλύπτει δυστυχώς δίχως πρόθεση κυβερνητικές 
επιλογές για την ισοπεδωτική εξίσωση των πανεπιστηµιακών 
εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης µηχανικών.   

Οι αιτιάσεις των στελεχών της Νοµαρχίας για το νέο οργανισµό 
επικεντρώνονται στις διατάξεις του νέου νόµου που ψηφίστηκε από την 
Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, αγνοώντας σχετική εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣ∆∆Α που αποσαφηνίζε ι το προβάδισµα υπέρ των διπλωµατούχων 
µηχανικών. 
 Οι ισχυρισµοί των συναδέλφων Νοµαρχιακών Συµβούλων ήταν σε 
καθησυχαστικό τόνο µε το σκεπτικό ότι, παρά τ ις προβλέψεις του 
οργανισµού, οι θέσεις ευθύνης των τεχνικών υπηρεσιών θα καλυφτούν 
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έτσι και αλλιώς από διπλωµατούχους µηχανικούς, οπότε δεν υπάρχει 
κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας ή αντίδρασης από την πλευρά µας. 
 Με λύπη διαπιστώνουµε ότι έτσι διατυπώνεται µόνο η µισή αλήθεια.  
Οι Κυβερνητικοί σχεδιασµοί υπό την πίεση της ευρωπαϊκής επιτροπής για 
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα θα οδηγήσουν σε αιφνίδια ολοµέτωπη 
επίθεση τον κλάδο µας. 
 Όπου προβλέπεται µε διαζευκτικό τρόπο θέση προϊσταµένου µεταξύ 
ΠΕ ή ΤΕ αυτοδίκαια µε την εξίσωση που θα επιχειρηθεί,  θα εκλείψει ο 
διαζευκτικός χαρακτήρας.  ∆εν θα εκλείψει όµως η σηµαντική διαφορά 
στη γνώση µεταξύ πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής 
εκπαίδευσης. 

Οι θέσεις προϊσταµένων στις τεχνικές υπηρεσίες δεν αποτελούν 
θέσεις απλά διοικητικής εξέλιξης για δηµόσιους υπαλλήλους, όπως 
στρεβλά κάποιοι θέλουν πεισµατικά να πιστεύουν και να διαδίδουν.  
Αποτελούν θέσεις ευθύνης όπου οι διπλωµατούχοι µηχανικοί µε την 
επιστηµονική γνώση τους, την προσωπική ευθύνη τους και την 
προσωπικότητα τους µεριµνούν για την ασφάλεια και την ποιότητα των 
δηµοσίων έργων. 

Παρέχουν την εγγύηση ότι τα δηµόσια έργα που κατασκευάζονται µε 
το µόχθο των ελλήνων φορολογουµένων θα ε ίναι ασφαλή για τη ζωή και 
την ανάπτυξη της χώρας. 

Θα µπορούσε να φανταστεί κανείς ∆ιευθυντή της Καρδιολογικής 
Κλινικής ενός νοσοκοµείου, µια απόφοιτη της νοσηλευτικής σχολής, µε 40 
χρόνια προϋπηρεσίας, αντί ενός εγνωσµένου κύρους καρδιολόγου µε 15 
χρόνια υπηρεσίας;  Γιατί συνάδελφοι η θέση του προϊσταµένου ή του 
∆ιευθυντή Πολεοδοµίας δεν ε ίναι αντίστοιχα κρίσιµη;  ∆εν εξαρτάται η 
ζωή των πολιτών σε ένα σεισµό από τη µελέτη και την ποιότητα 
κατασκευής των κτιρίων;  Ποιος αναλαµβάνει την ευθύνη γι ’  αυτές τις 
ζωές; 

Η θέση του προϊσταµένου των τεχνικών έργων απαιτεί µόνο 
διοικητική µέριµνα διεκπεραίωσης εγγράφων;  ∆εν εξαρτάται η ασφαλής 
διέλευση των µεταφορών από την ορθή µελέτη και κατασκευή των δικών 
δικτύων;  Ποιος αναλαµβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια τους;   

∆εν εξαρτάται η ζωή και η υγεία των πολιτών από την ποιότητα και 
την παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης;  Ποιος 
αναλαµβάνει την ευθύνη για τη µέριµνα αυτή;   

Για όλα αυτά και για πλήθος άλλα συνάδελφοι, για όσους δεν το 
γνωρίζετε,  οι διπλωµατούχοι µηχανικοί του δηµοσίου µε δική τους 
προσωπική ευθύνη, εγγυώνται καθηµερινά την αποτελεσµατικότητα στις 
υπηρεσίες τους από οποιαδήποτε θέση µε την υπογραφή τους, µια 
υπογραφή που αν δεν βάλουν θα διαπράττουν ποινικό αδίκηµα. 

Αν µη τι άλλο απέναντι σ’ αυτή την καθηµερινή ευθύνη οφείλεται γ ια 
λόγους αξιοπρέπειας να καταγράφεται ακόµα και στο κείµενο ενός 
σύγχρονου Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας η αναγνώριση αυτού του 
ρόλου. 

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, πάγια θέση της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και 
στρατηγική της επιδίωξη, µε πολύχρονους αγώνες, ε ίναι η 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µηχανικοί να έχουνε σαφές προβάδισµα 
έναντι των οµοιοβάθµων τεχνολογικής εκπαίδευσης µηχανικών ή άλλων 
κλάδων για τις θέσεις προϊσταµένων υπηρεσιακών µονάδων τεχνικού 
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αντικειµένου.  Τη θέση αυτή πάγια υποστηρίζει χρόνια και το Τεχνικό 
Επιµελητήριο. 

Ως ΠΑΣΚ µηχανικών ανατολικής Κρήτης προτείνουµε να προβούµε 
µε τη συµβολή και την παρέµβαση του Προέδρου και της ∆ιοικούσας σε 
άµεσες ενέργειες όπως:   

Πρώτον, συσπείρωση υπό την οµπρέλα του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. όλων των 
κλαδικών συλλόγων και της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, αλλά και άλλων Επιµελητηρίων 
και επαγγελµατικών συλλόγων για την προσφυγή κατά της απόφασης. 

Και δεύτερον, ευρεία ενηµέρωση µε συνέντευξη τύπου, συζήτηση 
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για το θέµα µε έµφαση στην ευθύνη που 
αναλαµβάνει ο µηχανικός και το έργο του. 

Από τη Γραµµατεία ΠΑΣΚ µηχανικών ανατολικής Κρήτης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι,  ανοίγει κατάλογος για 
ερωτήσεις.   Λοιπόν, Σταµατάκης, εσύ;  Και εσύ τοποθέτηση, 
Κρασανάκης, άλλος ερωτήσεις;  Όσες θες, Τρουλλινός, άλλος;  Να 
βλέπω, κανείς, κλείνει ο κατάλογος και ε ίναι Σταµατάκης, Κρασανάκης, 
Τρουλλινός, έκλεισε ο κατάλογος. 

Ο Σταµατάκης στο βήµα, να ε ίναι σύντοµες οι ερωτήσεις.  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Μια ερώτηση προς την ΠΑΣΚ, διαβάζω εδώ, παράλληλα 
µε πρωτοβουλία της παράταξης µας ενηµερώθηκαν σχετικά µε τ ις θέσεις 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. και της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ανατολικής Κρήτης συνάδελφοι 
µηχανικοί, Αντινοµάρχες και ο Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου 
πριν από τη συνεδρίαση. 
 Απ’ ότι γνωρίζω και οι Αντινοµάρχες και ο Πρόεδρος του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου ε ίναι και µέλη σας.  Θέλω να ρωτήσω αν 
υπερψήφισαν τον κανονισµό όπως τον ε ισήγαγε η Νοµάρχης και αν ναι τι 
προτίθεστε να κάνετε γι’  αυτό;  Αν τους έχετε εγκαλέσει ήδη ή οτιδήποτε 
άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ένα λεπτό ο συνάδελφος Κρασανάκης, 
θα την κάνεις ή να πω την ίδια; 
 
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:   Ακριβώς η ίδια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Άρα ο συνάδελφος Κρασανάκης θέλει 
να κάνει την ίδια ερώτηση, ο συνάδελφος Τρουλλινός;  Την ίδια και ο 
συνάδελφος Τρουλλινός, άρα τελείωσε το στάδιο των ερωτήσεων, θα 
πρέπει να απαντήσουν, καµία ερώτηση δεν απευθύνεται στην ΑΜΑΚ, άρα 
οι συνάδελφοι της ΠΑΣΚ έχουν το λόγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Συνάδελφοι θα απαντήσω εγώ, γιατί η 
συνάδελφος η Μαίρη Αλεξάκη δεν ήταν στη συνεδρίαση και ο συνάδελφος 
ο Σπύρος Αποστολάκης δυστυχώς λείπει σήµερα σαν γραµµατέας της 
παράταξης, και να πω ότι δυστυχώς έχουµε µια σχεδόν οµόφωνη 
απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου.  ∆ηλαδή.. . , συγκεκριµένα, 
συγκεκριµένα να τα πούµε τα πράγµατα µε το όνοµα τους, δεν έχει να 
κρύψει κανείς τίποτα, υπερψηφίστηκε η πρόταση από σύσσωµη τη 
συµπολίτευση, από όλους τους Νοµαρχιακούς Συµβούλους. 



Συνεδρίαση 5β       16ης   Απριλίου  2008         σελίς   42 
 

 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Για τους µηχανικούς συγκεκριµένα.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Και οι µηχανικοί.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όλοι,  και οι µηχανικοί µέσα, αφού λέει 
όλους. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Και ο Νίκος ο Μπελιβάνης, και ο Μανόλης ο 
Κοκοσάλης, και ποιος ε ίναι ο τρίτος; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο Γιώργος Αλεξάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Και ο Γιώργος ο Αλεξάκης.  Ψηφίστηκε και 
από την αντιπολίτευση, τη µείζονα αντιπολίτευση οµοφώνως, όπου είναι 
ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Βιδάκης, δεν ξέρω αν υπάρχει και εκεί άλλος 
συνάδελφος µηχανικός.  Και από την...  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ο συνάδελφος ο Ξυλούρης, καταψήφισε, 
καταψήφισε όλη την πρόταση της συµπολίτευσης και της Νοµάρχη αλλά 
µε ένα λογικό που το έβαλε σε πολιτική βάση µε το δικό του το 
αιτιολογικό, δεν αναφέρθηκε.. . ,  και θα πω στη συνέχεια αν θέλετε σε τι 
αναφέρθηκε ο καθένας, σε καµία των περιπτώσεων στα αιτήµατα που 
έβαλα ε ίτε εγώ, ε ίτε η συνάδελφος Πρόεδρος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ε ίτε ο 
συνάδελφος Πρόεδρος των ελευθέρων επαγγελµατιών. 

Το έβαλε σε µια πολιτική βάση ότι αυτά τα οποία µας φέρατε εδώ 
είναι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εµείς.. . ,  το Κοµµουνιστικό 
Κόµµα θα µας βρείτε απέναντι,  είναι τα κλασικά τα οποία ε ίπατε η 
Πανεπιστηµονική και το ΚΚΕ.  ∆εν µπήκε σε καµία των περιπτώσεων στη 
λογική να υποστηρίξει το θέµα µας και τη θέση την οποία διατυπώσαµε 
εκεί.  

Από την πλευρά του ο Συνασπισµός, γ ια να τα λέµε όλα 
συνάδελφοι,  έκανε τον Πόντιο Πιλάτο, ψήφισε λευκό, γιατί ενδεχοµένως 
δεν ήθελε να δυσαρεστήσει συναδέλφους τεχνολόγους που ήταν εκεί,  και 
γιατί – να το πούµε – εκτός από µας τους Προέδρους και τους µηχανικούς 
είχαν κατεβάσει. . . ,  γ ιατί ήταν στηµένα και σκηνοθετηµένα.. .  
 
∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι να το πούµε και αυτό, πρότεινε ο 
Μανόλης ο Βαρδουλάκης – για να τα λέµε και µε το όνοµα τους – την 
αναβολή.  Είπε στη Νοµάρχη µε το που ξεκίνησε η συζήτηση, εδώ έχουµε 
µία πρόταση των τριών Επιµελητηρίων που ζητάει την αναβολή, Κα 
Νοµάρχη καλό ε ίναι να πάµε στην αναβολή.  Όπως και γ ια να τα λέµε 
όλα.. .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Ναι,  τα λέµε όλα, όχι µα δεν τελείωσα Στέλιο, 
δεν τελείωσα. 

Και όπως επίσης και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Μπελιβάνης ε ίπε ότι 
µία στιγµούλα εδώ µου προσκοµίσανε εµένα από την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ αυτή τη 
διευκρινιστική την ερευνητική διάταξη.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Εγκύκλιο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   . . .την εγκύκλιο η οποία λέει κάποια πράγµατα 
και πρέπει να τα δούµε και µε βάση αυτό προσθέσανε στο τέλος µια 
παράγραφο ότι,  όπου υπάρχουν ερµηνευτικές διατάξεις κατισχύουν, το 
οποίο εµάς όµως δεν µας καλύπτει σε καµία των περιπτώσεων. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Το Συνασπισµό δεν τον κάλυψα, όχι δεν τον 
κάλυψα, είπατε ακριβώς τι έγινε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι ε ίπε ότι έπαιξε το ρόλο του Πόντιου 
Πιλάτου, όχι διάλογος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι διάλογος, θα τοποθετηθείς 
συνάδελφε, θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Όχι δεν τον κάλυψα σε καµία των 
περιπτώσεων...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ συνάδελφοι,  παρακαλώ 
συνάδελφοι,  παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Παράθεσα τα γεγονότα συνάδελφοι γ ιατί έχω 
µία αίσθηση ότι εδώ πρέπει να αφήσουµε τους µανδύες τους 
παραταξιακούς και τους κοµµατικούς απ’ έξω, γιατί ε ίναι ένα θέµα το 
οποίο το αντιµετωπίζουµε όλοι από την ίδια βάση και µε την ίδια 
αφετηρία.  Και γ ι’  αυτό ακριβώς εµάς.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   . . .η παράταξη µας, και έχοντας αυτή την 
αίσθηση ευθύνης οι συνάδελφοι από την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, από την παράταξη 
από την οποία κατέβηκαν στις εκλογές ζήτησαν στο παρά πέντε..,  εγώ 
είχα ζητήσει επισήµως σαν Πρόεδρος συνάντηση µε τη Νοµάρχη, δεν 
έγινε εφικτό να δοθεί γ ια να της εξηγήσω δια ζώσης γιατί εµείς ζητούσαµε 
τα τρία Επιµελητήρια να γίνει η συνάντηση, µε παρέπεµψε στο 
γραµµατέα, εγώ δεν µπορούσα να δω το γραµµατέα σε καµία των 
περιπτώσεων, ήταν ένα τεράστιο θέµα και ήθελα να µιλήσω µε την ίδια τη 
Νοµάρχη, στο παρά πέντε όµως έχοντας την ευθύνη της παράταξης οι 
συνάδελφοι Χαµηλοθώρης, η Αφρώ η Τσαγκαράκη και ο Γιώργος ο 
Ταβερναράκης ε ίδανε τον Πρόεδρο του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, τους 
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Αντινοµάρχες και τους κατέστησαν πραγµατικά µπροστά στις τεράστιες 
ευθύνες τις οποίες έχουν, σαν συνάδελφοι µηχανικοί.  
 Από ‘κε ι και πέρα δυστυχώς µε την ψηφοφορία αποδείχτηκε ότι δεν 
υπήρχαν ακόµα.. . ,  να πω και για το Γιώργο το Βιδάκη, να το πω και αυτό, 
να µην το ξεχάσουµε για να ε ίµαστε απόλυτα έντιµοι,  ότ ι ήταν ίσως η πιο 
συγκροτηµένη άποψη απέναντι στη συµπολίτευση και στην άποψη της 
Νοµαρχιακής πλειοψηφίας όπως κατέβαινε, αλλά που δυστυχώς ξαφνικά 
έκανε τούµπα και δεν µπόρεσα να το καταλάβω και ποτέ, ξαφνικά ως δια 
µαγείας κάτι πέρασαν που δεν τα πιάσαµε γιατί δεν ξέραµε ακριβώς τι 
γινότανε, κάτι έγινε και ως δια µαγείας σηκώσανε τα χέρια πάνω, ενώ 
µέχρι τότε ήταν πολύ σθεναρή η στάση και έβαζε τα πράγµατα ξεκάθαρα 
όπως τα βάζαµε και εµείς.  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  ∆εν ξέρω ακριβώς αν χτύπησε κινητό ή τι 
έγινε Γιάννη ή τη πέρασε το οποίο ενδεχοµένως... ,  αλλά εκεί ουσιαστικά 
µείναµε µόνοι συνάδελφοι,  σαν χώρος, σαν µηχανικοί µείναµε µόνοι,  αυτή 
την αίσθηση αποκόµισα εγώ. 
 Έτσι λοιπόν δεν µπορεί να µείνει αυτή η ιστορία αναπάντητη και γι ’  
αυτό αµέσως µετά σε ένα δηµοσίευµα της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ την επόµενη 
ηµέρα και όλες τις άλλες εφηµερίδες όπως κάνουν τον τελευταίο καιρό 
θάβουν το Τεχνικό Επιµελητήριο και τους αγώνες του, και τους αγώνες 
των µηχανικών, το έθαψαν και αυτό και τις αντιδράσεις µας, δεν 
ακούστηκε τίποτα, µόνο η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και πρέπει να τα λέµε λοιπόν όλα 
τα πράγµατα, την επόµενη µέρα έβγαλε ένα δηµοσίευµα που εγώ είχα πει 
ότι. . . ,  όταν ε ίπε η Νοµάρχης ότι λάθος πόρτα χτυπάνε οι µηχανικοί,  
απάντησα εγώ ότι δεν πρόκειται σε καµία των περιπτώσεων να µείνουµε 
παρατηρητές σ’ αυτά τα οποία έγιναν στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο του 
Ηρακλείου. 
 Και γ ι’  αυτό προτείνουµε βεβαίως να προσφύγουµε στο άρθρο 18.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Αυτό σηκώνει τώρα Γιώργο πολλές 
ερµηνείες, πολλές ερµηνείες και είναι µια µεγάλη συζήτηση...  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Ναι την επόµενη µέρα.  Έκανε µία δήλωση η 
Νοµάρχης. 
 Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να µπω στη λογική.. .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Α, υπήρξε και από την ΠΑΤΡΙ∆Α 
παραπληροφόρηση, υπήρξε µια.. .,  ότι ε ίµαστε ικανοποιηµένοι και;  
 



σελίς 45  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. /Τ.Α.Κ. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Και στη ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ;  ∆εν το ε ίδα στη ΝΕΑ 
ΚΡΗΤΗ, υπήρξε µια σχετική παραπληροφόρηση ότι ικανοποιηθήκαµε από 
την τελική ρύθµιση που έγινε. 
 Εµείς βεβαίως ούτε ικανοποιηµένοι ε ίµαστε και ο πλέον καθαρός 
τρόπος ε ίναι να ορθώσουµε συνάδελφοι ανάστηµα παρ’ όλες... ,  και το 
έχω συζητήσει και µε τη Βάννα, παρ’ όλες τις όποιες ανησυχίες έχω 
προσωπικά ότι ίσως δεν θα γίνει δεκτή η ένσταση µας στην Επιτροπή του 
άρθρου 18, γιατί σας λέω υπάρχει σχεδόν µια οµόφωνη απόφαση του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου, οπότε δεν ξέρω αν πραγµατικά καταφέρουµε 
να τους πείσουµε, αλλά από ‘κει και πέρα εµείς θα δώσουµε τη µάχη µας, 
θα πρέπει να την τεκµηριώσουµε πολύ καλά νοµικά. 

Ήδη πήρα την πρωτοβουλία και µίλησα µε τα δύο Επιµελητήρια, 
στον αγώνα αυτό θα συµπορευτούµε µε το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, 
ελπίζω να πάρουνε και αυτοί αύριο το βράδυ απόφαση όπως θα πάρουµε 
και εµείς στη ∆.Ε.και µετά ενδεχοµένως και από µια αυξηµένη δυναµική 
που θα µας δώσει η σηµερινή απόφαση, και να την καταθέσουµε 
Παρασκευή πρωί στην Περιφέρεια. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τι να πει;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το οικονοµικό, το οικονοµικό δυστυχώς.. .  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το οικονοµικό δυστυχώς, δυστυχώς δεν θα 
συµµετέχει, επικαλέστηκε διάφορους λόγους ότι δεν προλαβαίνει η Βάννα 
να το δούνε, να συνεδριάσουνε, να συσκεφτούνε κ.λ.π. 
 Οπότε δυστυχώς σ’ αυτό τον αγώνα θα µείνουµε µε το Γεωτεχνικό 
και οι κλαδικοί µας σύλλογοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆εν άκουσα.  Ναι,  ένα λεπτό, όχι αυτό 
ήταν απάντηση σε ερωτήσεις τις οποίες δεν µπορούσε να δώσει η 
συνάδελφος Αλεξάκη διότι δεν ήταν παρούσα. Ένα λεπτό συνάδελφε ένα 
λεπτό. Έγινε µία ερώτηση η οποία απ’ ότι βλέπω από τις αντιδράσεις δεν 
απαντήθηκε απ’ ότι λένε οι συνάδελφοι.   ∆ηλαδή τι σκοπεύετε να κάνετε 
µε τους µηχανικούς, ως ΠΑΣΚ είναι η ερώτηση, έτσι;   ∆εν.. . ,  ναι µίλησε 
ως ΠΑΣΚ ναι,  τι σκοπεύετε να κάνετε στους συναδέλφους οι οποίοι τον 
υπερψήφισαν. Αυτή ήταν η ερώτηση και των τριών, αν λάβατε µέτρα ή αν 
έχετε την πρόθεση να λάβετε µέτρα.  Το τι θα κάνετε τώρα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Εγώ απ’ αυτό το βήµα έχω ξαναπεί και γ ια το 
θέµα του ασφαλιστικού όταν ετέθη θέµα για τους Βουλευτές των 
κοµµάτων και ειδικότερα της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι, οι εκπρόσωποι οι 
οποίοι ε ίναι εκλεγµένοι από µεγαλύτερα σώµατα της Κοινωνίας, ε ίτε των 
Νοµαρχιών, ε ίτε ενός ∆ήµου, δεν µπορεί να τους εγκαλέσει ο 
οποιοσδήποτε γι’  αυτό το οποίο θεώρησαν αυτοί σωστό και γι’  αυτό το 
οποίο έπραξαν. 
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 Εµείς λοιπόν σαν παράταξη αυτό το οποίο κάνουµε σήµερα είναι η 
υπεύθυνη στάση και η παράθεση των θέσεων µας.  Από ‘κε ι και πέρα τι 
έκαναν µεµονωµένα οι συνάδελφοι Αντινοµάρχες, ο Πρόεδρος του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου, ε ίναι εδώ για να κριθούν και από εµάς και από 
το Σώµα των µηχανικών. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:  Η ΠΑΣΚ όπως γνωρίζετε ε ίναι ίσως µια από 
τις δηµοκρατικότερες παρατάξεις που ε ίναι και δεν έχουµε τη λογική της 
επιβολής οποιονδήποτε πειθαρχικών κυρώσεων στα µέλη της για τις 
απόψεις της και τις θέσεις της. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι παρακαλώ να σας  
ενηµερώσω το εξής ότι οι Βουλευτές έχουν το ανεύθυνο, άρα δεν πάνε 
ούτε στο δικαστήριο, ούτε σε πειθαρχικές διαδικασίες, ιδιαίτερα οι 
Βουλευτές, όχι αυτό που ε ίπε ο Πρόεδρος. 
 Ανοίγει κατάλογος για τοποθετήσεις,  να βλέπω χέρια. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι δεν ε ίναι ανοιχτό, ζητήσατε όλοι 
σφιχτές διαδικασίες.  Ναι,  άλλος;  Άλλος;  Λοιπόν, σας διαβάζω αυτούς 
που ζήτησαν.. . ,  θα κλείσει εδώ δεν.. . ,  µιλάτε µεταξύ σας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Συνάδελφοι έχω την αµυδρά εντύπωση 
ότι δεν θα απαντήσουµε.. . ,  δεν θα ολοκληρώσουµε το θεσµικό και ήδη 
είµαστε καθυστερηµένοι. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  συνάδελφοι έχουµε τις παλιές 
προτάσεις, θα υιοθετηθούν οι παλιές προτάσεις και τελείωσε.  Άλλος;  
Ναι σε έγραψα εσένα, άλλος;  Λοιπόν σας διαβάζω αυτούς που ζήτησαν 
το λόγο και θα κλείσει ο κατάλογος συνάδελφοι, και να δηλώσετε ποιος 
είναι ο ε ιδικός οµιλητής της παράταξης. 
 Λοιπόν Κασαπάκης, Ορφανός, Γολοβάνης, Τρουλλινός, 
Μαυρογιάννης, Βρέντζου, Κουρλετάκης, Σταµατάκης.  Κασαπάκης, 
Σταµατάκης, Γολοβάνης, Ορφανός.. . , όχι,  και Κουρλετάκης είναι ειδικοί 
οµιλητές διότι ε ίναι οι µοναδικοί των παρατάξεων τους εννοείται.  
 Εδώ υπάρχει µια αδικία εκ του νόµου και θα ήθελα να την 
τακτοποιήσουµε, να δούµε, να αποφασίσετε εσείς.   Ο κανονισµός λέει ότ ι 
οι µεµονωµένοι υποψήφιοι έχουν το µισό χρόνο από τους ε ιδικούς 
οµιλητές, ο Κασαπάκης εντάσσεται στους µεµονωµένους; Έχει παράταξη 
από πίσω του.  Λοιπόν συνάδελφοι ένα λεπτό, από τρία λεπτά ο καθένας.  
Συνάδελφε Κασαπάκη έχεις το λόγο. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Λυπάµαι πολύ για τη συµβολή µου σ’ αυτή την ισοπέδωση 
των πάντων προς τα κάτω.  Εισάγω έτσι την ε ισήγηση µου, διότι 
συνέβαλα και εγώ δυστυχώς σε αυτό το θέατρο του παραλόγου που 
ακούσαµε προχθές. 
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 Το γιατί τότε και η άρνηση αναβολής φάνηκε µε τη χρονική στιγµή 
ανακοίνωσης των ονοµάτων Αντινοµαρχών, αλλά τι να περιµένει κανείς 
όταν απ’ ότι φαίνεται ο ε ισηγητής ή οι εισηγητές και οι υποστηρικτές 
αυτών διάκεινται αρνητικά για τους πτυχιούχους ανωτέρας εκπαίδευσης, 
µιας και οι ίδιοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν σπουδές πέραν 
Γυµνασιακού επιπέδου.  Ίσως κολλούσαν ένσηµα τότε τα οποία τώρα 
εξαργυρώνουν. 
 Η γνώση παιδεία κατ’  αυτούς αντικαθίσταται µε εµπειρία ετών στο 
αντικείµενο µε χρόνια δουλειά.  ∆ηλαδή ένα πτυχίο ισούται µε 20 χρόνια 
δουλειάς, δηλαδή τι τα θέλουµε συνάδελφοι τα Πανεπιστήµια και τα 
ντοκτορά;  Να τα καταργήσουµε και να πούµε ότι 20 χρόνια έχει κάνει ο 
άλλος άρα αυτός δικαιούται να ε ίναι ∆ιοικητής, ∆ιευθυντής, ή όπως 
αλλιώς θα ονοµάζεται. 
 Εκεί συνάδελφοι φτάσαµε ισοπέδωση των πάντων προς τα κάτω, 
όλοι ίσοι είµαστε, όλοι ίδιοι ε ίµαστε, όλοι ίδιο στοµάχι έχουµε.  Ναι, αλλά 
το δικό µας το στοµάχι των πτυχιούχων έχει πολλές πληγές και συνεχή 
αρωγή των ιατρών. 
 Ενιαίο µισθολόγιο, κατάργηση ιεραρχίας, ξέρουµε ποιος τα έκανε, 
όσο δε για την ΠΑΣΚ λυπάµαι που θα το πω αλλά κροκοδείλια δάκρυα εκ 
των υστέρων θεωρώ τουλάχιστον.. . ,  από τώρα και ύστερα τι κάνουµε, 
διότι ποιος κατήργησε και ποιος έφερε αυτά τα πράγµατα;  Εγώ τα έφερα, 
την ισοπέδωση των πάντων ποιος την έκανε;  ∆εν τα έκανε ο πολιτικός 
σας φορέας; Εγώ τα έκανα;……………Καλά όπως µας συµφέρει ε ίναι,  
όπου δεν συµφέρει. .,  αυτά και µόνο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Τελείωσες;  Τελείωσες συνάδελφε;  Ο 
συνάδελφος Ορφανός. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Ώρες – ώρες θυµόµαστε να κάνουµε κάτι αναλύσεις περί ΤΕ 
και ΠΕ και µας πιάνει και το παράπονο γιατί µας υποβαθµίζουν 
επιστηµονικά.  ∆εν ε ίναι νοµίζω σοβαρή επιστηµονική αντιµετώπιση αυτή 
η στάση, µε συγχωρείτε,  το λέω και προς τους φορείς, και να 
επικεντρωνόµαστε µόνο εδώ ψηφίστηκε ένας κανονισµός απαράδεκτος, 
να επικεντρωνόµαστε µόνο ή σχεδόν µόνο σ’ αυτό το ζήτηµα και να το 
θεωρούµε δείγµα υποβάθµισης των µηχανικών. 

Συνάδελφοι ξέρετε πόσους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας 
έχει ψηφίσει τα τελευταία 10 χρόνια ε ίτε η Νοµαρχία, δεν ε ίναι η πρώτη 
φορά, ε ίτε οι ∆ήµοι;   Είναι η πρώτη φορά που έρχεται τέτοιο θέµα εδώ 
πέρα, ξέρετε πόσες διατάξεις υποβάθµισης του κύρους, και του ρόλου, 
και της αξιοπρέπειας, και της επιστηµονικής ξέρω ‘γω υπόστασης των 
µηχανικών περιλαµβάνονται τέτοιοι Εσωτερικοί Κανονισµοί που 
ψηφίζονται αβέρτα;  Στο ∆ήµο Ηρακλείου έχουν ψηφιστεί,  εγώ θυµάµαι 
είµαι 8 – 10 χρόνια ∆ηµοτικός Σύµβουλος έχουν ψηφιστεί ίσαµε τέσσερις 
εσωτερικοί κανονισµοί,  κάθε χρόνο τον ψηφίζουνε και είναι και άψογος 
και τον άλλο χρόνο λέει έχει κενά να τον ξανασυµπληρώσουµε και τον 
αλλάζουνε, κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια τέλος πάντων, γιατί ήρθε εδώ 
πέρα τώρα αυτό το ζήτηµα; 

Νοµίζω ότι δεν ε ίναι µόνο το θέµα του.. . , ότι δεν µπορούµε και δεν 
πρέπει να επικεντρωθούµε µόνο σ’ αυτό το θέµα σαν δείγµα 
περιφρόνησης των µηχανικών, δηλαδή στην εξοµοίωση του ΤΕ µε ΠΕ.  
Κοιτάξτε, εδώ είπε.. . ,  έτσι όπως περιφρονητικά και κοµπλεξικά ε ίπε άλλη 
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µια φορά ο Πέτρος για το ΚΚΕ, είπε τα γνωστά ότι ε ίναι από την Ε.Ε.,  
δηλαδή τ ι ε ίναι από την Ε.Ε.;  ∆ηλαδή τι ε ίναι από την Ε.Ε.,  είναι και από 
τη Νέα ∆ηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός 
µικροφώνου) 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Άκουσε να δεις ένας βασικός, µία βασική.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Να την αντέχεις την κριτική. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Τι;  Την αντέχω την κριτική αλλά να κάνεις κριτική, εσύ δεν 
κάνεις κριτική, εσύ λες ξέρεις είπε τα γνωστά του το ΚΚΕ όπου είναι από 
την Ε.Ε..   Τα γνωστά που είπε το ΚΚΕ για την Ε.Ε. ε ίναι το εξής βασικό, 
σε όλους τους Εσωτερικούς Κανονισµούς ∆ήµων και Νοµαρχιών τα 
τελευταία χρόνια, ένα από τα βασικά κοµµάτια το οποίο τροποποιε ίται και 
προσαρµόζεται είναι αυτό που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, ότι δηλαδή 
πρέπει η διάταξη που εκπορεύεται από τη Λισσαβόνα περί ε ισαγωγής της 
µερικής απασχόλησης στο δηµόσιο και στους ∆ήµους, η διάταξη που 
εκπορεύεται. . ,  γιατί δεν υποχρεώθηκε κανένα ΠΑΣΟΚ να την υιοθετήσει,  
συµφώνησε το ΠΑΣΟΚ και οι Κυβερνήσεις του, δεν υποχρεώθηκε καµία 
Νέα ∆ηµοκρατία από καµία Ε.Ε. να τα υιοθετήσει,  συµφώνησε η Νέα 
∆ηµοκρατία, κανένας δεν υποχρεώθηκε, συµφώνησε λοιπόν και η 
ελληνική πολιτ ική ηγεσία των τελευταίων χρόνων να εισαγάγει στους 
οργανισµούς τη µερική απασχόληση. 

Ένα από τα βασικά κεφάλαια σ’ αυτούς τους οργανισµούς ε ίναι η 
εισαγωγή της µερικής απασχόλησης, και ε ίναι και η εξοµοίωση προς τα 
κάτω των διαφόρων κατηγοριών εργαζοµένων, προς τα κάτω, των 
διαφόρων κατηγοριών.  Και όταν σου λέει λοιπόν το ΚΚΕ ότι µη µου 
φέρνεις εσωτερικούς κανονισµούς µε προσχήµατα ότι θα κάνεις πιο 
ευέλικτες τις υπηρεσίες και θα ενοποιήσεις τις δύο σε τρεις,  και την άλλη 
χρονιά τ ις τρεις θα τις ξανακάνεις πέντε, και µετά τις πέντε θα τις 
ξανακάνεις τρεις και όλα αυτά ε ίναι δείγµατα ευελιξ ίας και κολοκύθια.  
Αυτά ε ίναι επειδή θέλουνε να ε ισάγουνε σε τέτοιου είδους κανονισµούς 
τέτοιες µορφές απασχόλησης κύρια, πρώτα και κύρια, γιατί τα υπόλοιπα 
που µπορεί να λένε του κόσµου τα άρθρα, 500 άρθρα, τα υπόλοιπα 
άρθρα δεν τα τηρούνε, αυτά ε ίναι που βάζουνε σε εφαρµογή, τα 
υπόλοιπα τα αλλάζουνε κάθε χρόνο και δεν τα τηρούνε ποτέ.  ∆εν το 
προσέξατε αυτό κ. Ιν ιωτάκη, δεν το προσέξατε, ή οι συνάδελφοι της 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ; 

Εδώ τώρα έχουµε βέβαια µια τραβηγµένη περίπτωση πρέπει να πω 
στη Νοµαρχία, εκτός δηλαδή από τη γενική πολιτ ική κατεύθυνση του 
ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας να ε ισάγουνε στους οργανισµούς των 
∆ήµων και των Νοµαρχιών τέτοιου ε ίδους διατάξεις περί µερικής 
απασχόλησης γιατί δεν αντιδράσατε, µην ξεχνάτε ότι εσείς από την ΠΑΣΚ 
απορρίψατε το ψήφισµα που είχα φέρει εγώ εδώ πέρα όταν στο ∆ήµο 
Ηρακλείου ήρθανε οι θέσεις της µερικής απασχόλησης, το απορρίψατε 
γιατί θα το µελετούσατε λέει να δείτε αν ήτανε πράγµατι έτσι που τα ε ίπα, 
και µετά όταν τα διαπιστώσατε, δεν ξέρω τι διαπιστώσατε, δεν το 
ξαναφέρατε.  ∆ηλαδή εκεί τώρα δεν υπάρχει θέµα υποβάθµισης, έτσι;    
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Λέω λοιπόν ότι,  εδώ µε ετούτους εδώ τους κανονισµούς που 
προβλέπουνε και άλλες µορφές υποβάθµισης των µηχανικών και δεν 
αντιδράσατε, εδώ στη Νοµαρχία έχουµε µια ιδιαιτερότητα, ότι έχουµε µια 
Νοµάρχη η οποία δεν εµπιστεύεται ούτε τον ίσκιο της και η οποία θεωρεί 
ότι περιβάλλεται από υπονοµευτές και ιδιαίτερα θεωρεί τους µηχανικούς 
υπονοµευτές.  Τώρα είναι ψυχολογικό το πρόβληµα;  Είναι πρόσχηµα 
Πασοκατζήδικο για να πει ότι ξέρεις γραµµένους τους έχω τους 
µηχανικούς, αλλά να το πει µε ένα τρόπο που να φανεί ότι η ίδια ε ίναι 
υπέρ της διαφάνειας και υπέρ της.. . , δεν ξέρω τι, δεν ξέρω και δεν µε 
ενδιαφέρει.  ∆εν µε ενδιαφέρει αν ε ίναι δηλαδή προσωπικό της, της Κα 
Σχοιναράκη, ή αν ε ίναι πολιτικαντισµός προκειµένου να συγκαλύψει αυτά 
που και εσείς θέλετε να συγκαλύψετε ως ΠΑΣΟΚ. 

∆ιότι κάθεστε και µας λέτε πιστός σ’ αυτά που είπε ο Βαϊλάκης για 
τους ράπτες προηγούµενα για το Ευρωκοινοβούλιο είναι η ίδια αντίληψη, 
η ίδια αντίληψη, εγώ µιλάω για αντιλήψεις δεν κάνω προσωπικές 
επιθέσεις,  ποια είναι η αντίληψη;  Ότι εµείς δεν ε ίµαστε συγκεντρωτικός 
µηχανισµός στο ΠΑΣΟΚ και στην ΠΑΣΚ που να επιβάλουµε την άποψη 
µας σε καθένα, ο καθένας µπορεί να λέει ό,τι θέλει.    

Με συγχωρείτε τώρα επειδή είπατε για την τούµπα του Βιδάκη, ότι ο 
Βιδάκης τα ε ίπε ωραία µέχρι ένα σηµείο αλλά έκανε τούµπα λέει στο 
τέλος, πείτε µου ποια ε ίναι η θέση της ΠΑΣΚ, και ποια ε ίναι η τούµπα της 
ΠΑΣΚ να µου το διευκρινίσετε, µέσα στη λογική ότι ο καθένας µπορεί να 
εκφράζεται όπως θέλει και δεν µπορούµε να επιβάλουµε σε κανένα ούτε 
ποινές, ούτε διοικητικά µέτρα, πείτε µου ποια ε ίναι η θέση και ποια ε ίναι 
η τούµπα; 

Θέση της ΠΑΣΚ είναι αυτή που ψήφισε ο Μπελιβάνης, ο Κοκοσάλης 
και ο Αλεξάκης µαζί µε το Βιδάκη µες στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και η 
δικιά σας εδώ µέσα είναι η τούµπα, αυτά που µας διάβασε η 
συναδέλφισσα Αλεξάκη ε ίναι η τούµπα;  Για να φανείτε αύριο καλοί στους 
συναδέλφους µηχανικούς του ΠΑΣΟΚ ή το αντίστροφο;  Θέση είναι αυτό 
που µας είπε η.. . ,  όχι Αφρώ γιατί να µη µας το πεις;  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό συνάδελφοι,  συνάδελφοι.. .  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Όχι,  όχι,  κάτσε...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   . . .θα δευτερολογήσετε, θα 
δευτερολογήσουν. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ. 
Πρόεδρο της «A»)... ,  δεν ε ίµαι κορόιδο εγώ, εγώ δεν ε ίµαι κορόιδο, ούτε 
θα µε πιάσεις εµένα...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Τελείωσε. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Άκουσα εδώ πέρα.. .,  η Στάση του ΚΚΕ σε πείραξε. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αφρώ. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Φυσικά, φυσικά, αλλά κάτσε εδώ πέρα, ή η θέση της ΠΑΣΚ 
είναι αυτό που µας διαβάσατε απόψε και απλά ο Μπελιβάνης, ο 
Κοκοσάλης και ο Αλεξάκης κάνανε τούµπα;  Ποια ε ίναι η θέση και ποια 
είναι η τούµπα; 
 Εγώ λέω τώρα ότι ο Συνασπισµός τον οποίο συγκάλυψες έκανε την 
εξής καιροσκοπική αντιµετώπιση µες στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και το 
ξέρεις,  την εξής, υπήρχε µια επιτροπή Νοµαρχιακών Συµβούλων που 
επεξεργάστηκε και έφερε για ψήφιση τον Εσωτερικό Κανονισµό, στην 
οποία συµµετείχε και η παράταξη του Συνασπισµού.  Και ήρθε η ε ισήγηση 
στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο για τον κανονισµό οµόφωνα, µε τις ψήφους 
και της παράταξης του Συνασπισµού, οι δικοί µας δεν συµµετείχανε, δεν 
συµµετείχανε, δεν τους έχει βάλει η Σχοιναράκη παντού, εξάλλου 
περισσεύουνε. 
 Λοιπόν, ήρθε λοιπόν.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε τελειώνει ο χρόνος. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  . . .οµόφωνα, δηλαδή ο Κριτσωτάκης και ο Βαρδουλάκης στον 
οποίο αναφέρθηκες µέσα στην επιτροπή που επεξεργάστηκε τον 
οργανισµό οµόφωνα ψηφίσανε αυτό που ε ισήχθηκε σαν συζήτηση στο 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο και όχι απλά εαυτό Αφρώ, που ε ίναι η Αφρώ;  
Αλλά και ο κ. Βαρδουλάκης και ο κ. Κριτσωτάκης είπανε µέσα στην 
επιτροπή, και το είπανε αν δεν κάνω λάθος και µέσα στο Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο ότι ε ίναι αντίθετοι µε τις θέσεις των µηχανικών, ότι ε ίναι 
αντίθετοι µε τις θέσεις των µηχανικών. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε τελείωνε ο χρόνος έληξε. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Μα γιατί;  Ο Πέτρος.. .,  ε ιδικός αγορητής ε ίµαι πως το λέτε 
αυτό; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ειδικός ναι, αλλά µιλάς 7 λεπτά. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Κάτσε µισό λεπτό, λέω λοιπόν µέσα στο Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο όµως ο Συνασπισµός επειδή είδε ότι ο Ξυλούρης και η 
παράταξη του ΚΚΕ που λέτε καταψήφισε τον κανονισµό, έκανε στροφή 
για να µη φανεί κακός και λέει λευκό.  Καιροσκοπισµός του Συνασπισµού 
που τον κάλυψες, αλλά δεν ε ίναι καιροσκοπισµός και ο δικός σας;  Αυτά 
που ε ίπα πριν, δηλαδή ποια ε ίναι η θέση και ποια ε ίναι η τούµπα; 

Εσείς αγαπητέ Πέτρο ως ΠΑΣΚ είσαστε επίσης το αποκορύφωµα 
του καιροσκοπισµού σε τέτοιου ε ίδους ζητήµατα, γ ιατί µας φέρνετε εδώ 
µια ε ισήγηση σαν και αυτή που διάβασε τώρα η ΠΑΣΚ των µηχανικών για 
να κρύψετε τις ευθύνες που έχετε για την κατάσταση, την πολιτική 
κατάσταση που επικρατεί στη Νοµαρχία, και σε ∆ήµους και αλλού.  ∆εν 
είναι παραξενιά της Σχοιναράκη σας λέω εγώ, δεν ε ίναι παραξενιά της 
Σχοιναράκη ε ίναι η πολιτ ική σας, την οποία όµως φροντίζετε να 
καµουφλάρετε όσο µπορείτε και όπου µπορείτε µπας και δεν γίνει 
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αντιληπτή και πίσω γενικά από την αντίληψη της ελευθερίας έκφρασης, 
ότι ο καθένας µπορεί να λέει ό,τι θέλει και εµείς ε ίµαστε δηµοκρατική 
παράταξη και δεν µπορούµε να επιβάλουµε κυρώσεις.   Μα δεν ε ίπε 
κανείς γ ια κυρώσεις,  ποια είναι η θέση σας ρωτάω εγώ, αυτό που είπατε 
απόψε;  Τότε να δούµε τ ι θα πουν και οι άλλοι.  

Τώρα εγώ θέλω να πω συνάδελφοι το εξής...  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Να σε διακόψω πάλι;  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Τελειώνω, τελειώνω.  Ο Ξυλούρης καταψήφισε συνολικά τον 
Κανονισµό της Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως και εγώ στο ∆ήµο 
Ηρακλείου έχω καταψηφίσει όλους τους κανονισµούς που µας φέρανε τα 
τελευταία 10 χρόνια και µόνοι τους τους αλλάζουνε όπως σας ε ίπα τον 
επόµενο χρόνο, γιατί τους θεωρούν ανεπαρκείς, αλλά οι αλλαγές ε ίναι 
επιφανειακές. 
 Αυτό που τους ενδιαφέρει,  να θεσµοθετούνε και να εφαρµόζουνε 
στους κανονισµούς συνάδελφοι,  και αυτό που περισσότερο από όλα τα 
άλλα υποβαθµίζει τους µηχανικούς ε ίναι οι σχέσεις µερικής απασχόλησης 
και συµβάσεων έργων που εισάγουνε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Σε 40 δευτερόλεπτα πρέπει να έχεις 
τελειώσει.  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  ∆ιότι µε τετραωρίτες µηχανικούς που ακόµα δεν έχετε 
αντιδράσει,  δεν µπορούνε οι Οργανισµοί Αυτοδιοίκησης να κάνουν έργο.  
Και όταν θα πάτε στις ∆ιευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και στις 
Πολεοδοµίες και σας πούνε µε ποιο αισχρό τρόπο αντιµετωπίζει η 
Νοµάρχης και οι Αντινοµάρχες καθηµερινά τη δουλειά των µηχανικών, 
τότε θα δείτε ότι δεν είναι απλά πρόβληµα ΤΕ και ΠΕ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Α, εντάξει έλα. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  ∆εν συµφωνώ συνάδελφοι ούτε µ’ αυτό που προτείνει η 
συναδέλφισσα η Βάννα και η παράταξη της ΑΜΑΚ, και εσύ, δηλαδή να 
πάµε µε προσφυγές.  Όπου δηλαδή δεν µας παίρνει να σηκώσουµε 
πολιτικά το ζήτηµα, να αποκαλύψουµε ότι οι Νοµαρχίες και οι ∆ήµοι 
εφαρµόζουν µια πολιτ ική απαράδεκτη και απέναντι στους µηχανικούς, και 
απέναντι στο σύνολο του προσωπικού τους, και απέναντι στην πολιτε ία, 
διότι δεν είναι αυτονόητο αυτό που λέτε ότι η ΠΑΣΚ... ,  θεωρούµε 
αυτονόητο ότι ο καθένας από µας όχι άκριτα στηρίζει το έργο της 
Νοµαρχίας, εµείς δεν το στηρίζουµε το έργο της Νοµαρχίας, ε ίναι 
αντιαναπτυξιακό και αντιλαϊκό, εµείς δεν το στηρίζουµε. 
 Και δεν θεωρούµε λοιπόν ότι η πολιτική πάλη πρέπει να 
υποβαθµιστεί σε παραστάσεις για την ακύρωση κάποιας απόφασης.  Αν 
έχετε τα κότσια και εσείς και η ΑΜΑΚ αντιδράστε πολιτικά στον κατήφορο 
που έχει και η Νοµαρχία και οι ∆ήµοι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει,  ο συνάδελφος Γολοβάνης, 
έχεις περισσότερο χρόνο ως ε ιδικός οµιλητής έτσι;   Ναι, κατάλαβα τι ε ίπε. 
 



Συνεδρίαση 5β       16ης   Απριλίου  2008         σελίς   52 
 

ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ:  Λοιπόν, ο Πρόεδρος ε ίπε ότι πρέπει να ε ίναι έξω από 
παρατάξεις αυτό το θέµα, µέσα όµως εδώ πέρα γράφει η απόφαση αυτή 
καλύπτει δίχως πρόθεση κυβερνητικές επιλογές στην ισοπεδωτική 
εξίσωση των ΠΕ και ΤΕ µηχανικών.  Εγώ λέω ότι πρώτα απ’ όλα το 3, 
συν 2, συν 3 δεν ε ίναι θέµα που µπήκε τα τελευταία τρία χρόνια όπως και 
το θέµα των ΑΤΕΙ, µετά εσείς στον τίτλο, απ’ ότι έχω δει Πρόεδρε 
γράφετε (. . .) .   Σ’ εσάς ε ίναι χωρίς πρόθεση όταν στο πλαίσιο δράσης 
απαιτούµε να αναγνωριστεί ο πενταετής κύκλος σπουδών ως ισοδύναµο 
των Master και είναι µε πρόθεση το θέµα αυτό της ΠΕ και ΤΕ; 
 Επίσης ο κ. Ξανθόπουλος όταν ήταν Πρύτανης στο Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο ε ίχε κάνει µία κίνηση να αναγνωριστεί ο 
πενταετής κύκλος σπουδών ως ισοδύναµος του Master,  αυτό µε 
πρόθεση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Τρουλλινός. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα εκφραστεί µε την ψήφο του, ο 
συνάδελφος Τρουλλινός, παρακαλώ γρήγορα. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   Θα εκφραστεί δια της ψήφου του που λέει και ο Πρόεδρος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Θα εκφραστεί δια της ψήφου του. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).. . ,  
µπορεί να µην έχει πάρει η παράταξη απόφαση, µπορεί να µην έχει πάρει 
η παράταξη απόφαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι έλα, λοιπόν.. .  
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Για να πέσουνε λίγο οι τόνοι,  γ ια να πέσουνε λίγο οι 
τόνοι.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ποιος ε ίναι ο ε ιδικός οµιλητής από την 
ΑΜΑΚ; 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Η Βάννα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η Βάννα δεν ζήτησε το λόγο, Η Βάννα 
είναι ε ισηγήτρια. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Η Ειρήνη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι εσύ θα µιλήσεις έλα, έλα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  και προηγείται αλλά τέλος πάντων. 
Παρακαλώ. 
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Λοιπόν, πολιτικά έχει µπει το ζήτηµα, πραγµατικά άµα το 
βάλεις σε όλους τους κλαδικούς αυτούς.. . ,  µε τις δυνάµεις που έχεις σαν 
ΑΜΑΚ, άµα το βάλεις στην ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, άµα το βάλεις στο Τεχνικό 
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Επιµελητήριο, άµα το βάλεις όπου υπάρχεις, στο σύλλογο τελικά των 
ελεύθερων επαγγελµατιών, άµα το βάλεις τελικά σε όλους τους 
συλλόγους που υπάρχεις,  µπαίνει πολιτικά το ζήτηµα. 
 Ξέρετε που υστερούµε συνάδελφοι;  Και σ’ αυτό αναφέροµαι στο 
συνάδελφο τον Ορφανό, ο 902 δεν µας προπαγανδίζε ι και έχουµε και 
τους άλλους τους κερατάδες εδώ πέρα που τα έχουνε κάνει πλακάκια µε 
το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα ∆ηµοκρατία και όποτε τους συµφέρει βάζουνε στις 
εφηµερίδες οτιδήποτε, και µιλάω συγκεκριµένα για τη Νέα Κρήτη και γ ια 
την ΠΑΤΡΙ∆Α.  Και τι  θα γίνει µ’ αυτή την περίπτωση;  Και γ ιατί δεν 
βγαίνουµε να τους καταγγείλουµε;  Και δεν ε ίναι το µοναδικό θέµα που 
κάνουνε.. .,  ναι.  
 Εµείς θέλουµε λοιπόν τελικά να πούµε ορισµένα πραγµατάκια και 
αυτά ε ίναι τα πολιτ ικά, αντέχουνε τα κότσια µας να βγούµε και να τους 
καταγγείλουµε ή δεν αντέχουνε;  ∆ουλευόµαστε. 
 Λοιπόν, µου φαίνεται τελικά ότι οι αναρχικοί έχουνε εύστοχα 
συνθήµατα, λένε οι κάτω πάνω και οι πάνω κάτω.  Μήπως είναι αναρχικοί 
εκεί στη Νοµαρχία και δεν το έχουµε πάρει πρέφα;  Είναι δηλαδή βρε 
παιδί µου τελικά αυτοί οι Πασοκατζήδες να πούµε βγαίνουνε σαν 
Πασοκατζήδες και γίνονται αναρχικοί,  ε ίναι φοβερό. 
 Να κάνουµε και µια άλλη διαπίστωση, οι έλληνες αµερικάνοι 
δεύτερης γενιάς πάντοτε αισθάνονται αµερικάνοι,  το ίδιο ισχύει και γ ια 
τους µηχανικούς, µόλις πάρουνε θητεία, δεύτερη θητεία σε οποιονδήποτε 
πολιτικό οργανισµό κατ’ ευθείαν ξεχνάνε ότι είναι µηχανικοί.   Και εµείς 
δεν πρέπει να τους µεµφόµαστε γι’  αυτό, πρέπει να λέµε τους έχουνε 
εκλέξει να πούµε πολύ µεγαλύτερες µάζες, άρα εµείς τους αποδεχόµαστε.  
Κουραφέξαλα, δεν ε ίχανε συνέπεια και τότε δεν έχουνε συνέπεια και 
τώρα των λόγων τους. 
 Λοιπόν, συγκεκριµένα ήθελα να πω κάτι µόνο τελικά για το ΘΗΣΕΑ, 
που έχει απόλυτη συνάρτηση µε αυτό εδώ το θέµα, επειδή εγώ δεν το 
άφησα έτσι το θέµα.  Και απαντάω στο συνάδελφο το Γιάννη το Βαϊλάκη.  
Πήγα λοιπόν και ρώτησα, ρώτησα ∆ήµους, όλα αυτά που µας 
κουβεντιάζουνε ε ίναι ψέµατα.  Ούτε η Νοµαρχία έχει κανένα πρόγραµµα 
µελετητικό για να τους βοηθήσει,  ούτε τελικά υπάρχει καµία ευκολία µε 
τους διάφορους νόµους 3616, δεν ξέρω που αντικατάστησε τον 716, γ ια 
να τους βοηθήσουνε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουνε κάτι.   Ούτε 
υποδοµή και µηχανικούς έχουνε, και αντί να καταγγέλλουµε αυτό έρχονται 
µε αυθαδιασµό αυτοί που δηµιούργησαν αυτή την κατάσταση να µας 
ζητήσουνε να τους τραβήξουµε και το αφτί.  
 Λοιπόν εν πάση περιπτώσει, επειδή µε πολύ τουπέ µας µιλάνε 
διάφοροι τελικά, από Νοµάρχες µέχρι δεν ξέρω και ‘γω τι,  αν έχουµε 
κότσια και αν έχουµε ελάχιστο αυτοσεβασµό πλέον σαν κλάδος να 
σηκωθούµε και να τους πούµε δυο κουβεντούλες.  (αλλαγή κασέτας)  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  . . .σε ένα λεπτό τελειώνεις.  
 
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:   Εγώ τελείωσα ήδη. 

Είναι και αυτό µια πολιτική πράξη, όταν ε ιδικά έχεις κινητοποιήσει 
όλους τους συνδικαλιστικούς οργανισµούς που αφορά το συγκεκριµένο 
ζήτηµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μαυρογιάννης. 
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ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Λοιπόν συνάδελφοι, µια που συµµετέχω και στο 
συµβούλιο της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και θέσαµε το θέµα πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να 
πω κάτι,  ακόµα και αυτό που κάνουµε σήµερα και η επιµονή της 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ να είναι το θέµα, ενώ θα µπορούσε αυτή τη στιγµή να ε ίχε 
αδρανοποιηθεί,  είναι µια πολιτική πράξη, δεν µπορούµε να την 
αρνηθούµε και να έχει ανοιχτή τη συζήτηση αυτή τη στιγµή. 

Άρα λοιπόν δεν µπορούµε να πούµε ότι δεν τίθενται πολιτ ικά τα 
θέµατα, πιθανόν αυτή τη στιγµή να τίθεται το θέµα στο «ή», στο λεγόµενο 
«ή», γιατί αυτή τη στιγµή στον οργανισµό έχει µελετηθεί περισσότερο 
αυτό και να πούµε και την αλήθεια τ ι να προσφύγουµε;  Να πούµε γιατί 
αυτοί που ψήφισαν χθες ότι µε 24 διευθύνσεις, τώρα µε 16.. . ,  ήδη πέρυσι 
το ψήφισαν οι ίδιοι Νοµαρχιακοί Σύµβουλοι µε µια µικρή αλλαγή, σήµερα 
αποφάσισαν ότι µε 18 θα πάνε καλύτερα;  Πραγµατικά πάνω σ’ αυτό 
δύσκολα µπορούµε να προσφύγουµε σ’ αυτή τη λογική, γ ιατί οι ίδιοι πάλι 
θα ψηφίσουνε αύριο ότι µε 29 θα κάνουνε καλύτερη δουλειά.  Άρα λοιπόν 
ίσως δεν τίθεται και θέµα συζήτησης πάνω σ’ αυτό καν, οι ίδιοι το έχουνε 
αναιρέσει.  

Τώρα πιθανόν θα µπορούσαν να µπουν και πολλά θέµατα, τι 
αναπτυξιακό ρόλο παίζει η Νοµαρχία, που ε ίναι ο σκοπός και που πάει 
και όλα αυτά.  Θεωρώ ότι θα µπούνε µε όλες τις δυνάµεις που µπορεί να 
έχουµε εµείς µέσα στην ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, να τα θέσουµε και µε όλη τη 
δυνατότητα να έχουµε, θα µπούνε και πολλά άλλα τέτοια θέµατα. 

Τώρα όσον αφορά το λεγόµενο «ή», το ιστορικό λίγο γιατί λίγο 
πρέπει να τα πούµε και στην αλήθεια γιατί λίγο παραποιείται και από 
τους συναδέλφους της ΠΑΣΚ. 

Λοιπόν, δυστυχώς παιδιά λυπούµαστε σαν ΕΜ∆Υ∆ΑΣ διότι και µέλη 
µας, όπως και στην (. . .)  µηχανικοί συµµετείχαν στη διαµόρφωση αυτού, 
µε πολλές συζητήσεις απ’ ότι µάθαµε σ’ αυτό το «ή», δεν πέρασε στο 
ντούκου, πήγε οργανωµένα, το πέρασαν οργανωµένα, έγιναν συζητήσεις.   
Θα συµφωνήσω µε το Στέλιο ότι και από άλλες παρατάξεις µέσα, γ ια 
διάφορους σκοπούς ο καθένας το ψήφισε, γ ιατί εµείς φτάσαµε και είπαµε 
ότι ήταν λαϊκισµός και τίποτα περισσότερο και ήρθαν να λαϊκίσουν στην 
πλάτη σήµερα και των εργαζοµένων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
συνολικά και ε ίχαν άλλο σκοπό και γι’  αυτό και ήταν και οργανωµένο 
και…………………….Ναι, Γιώργο θα πω τώρα γιατί και το κείµενο σας 
λαϊκισµός ε ίναι,  τ ίποτα περισσότερο δεν ε ίναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε Ταβερναράκη. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Λοιπόν το κείµενο ε ίναι λαϊκισµός τίποτα 
περισσότερο. 

Λοιπόν να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, άρα λοιπόν η 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ αυτή που ε ίχε άµεσα να ενδιαφερθεί λίγο πάνω σ’ αυτό το «ή» 
γιατί εξισώνει τα µέλη της µε τους τεχνολόγους µηχανικούς, που ίσως 
είναι µια ωραία συζήτηση σήµερα να κάνουµε και κάποια στιγµή να 
ξανανοίξουµε και συζητήσεις,  θέµατα δηµόσιας διοίκησης, ρόλος 
µηχανικών, ο ρόλος όλων µέσα σ’ αυτό, ο ρόλος των πολιτικών σήµερα 
στο πως λειτουργεί η δηµόσια διοίκηση.  Είναι θέµατα που θα 
µπορούσαµε πολλά να κάνουµε, πάρα πολλές συζητήσεις και καλό ε ίναι 
να το ανοίξουµε στο µέλλον, µην έχουµε ταµπού πάνω σ’ αυτά. 
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Λοιπόν το ιστορικό είναι τι ;   Εµείς το µάθαµε Πέµπτη, πραγµατικά 
το µάθαµε γιατί να πούµε την αλήθεια πηγαίναµε και κάναµε προεκλογικό 
αγώνα για τις εκλογές της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, και το µάθαµε την Πέµπτη από τη 
Βάννα ότι ε ίχε γίνει µία συζήτηση στη ∆ιοικούσα.  Επιτόπου αφήσαµε 
αυτή τη βόλτα που κάναµε και πήγαµε στη Νοµαρχία, γ ια να δούµε εν 
πάση περιπτώσει τι στο διάολο τρέχει.  

Εκεί µόλις το θέσαµε ε ίδαµε και η πρώτη δουλειά ε ίναι να πάµε 
στους συναδέλφους µηχανικούς, ε ίδαµε µία φοβερή άρνηση τους να 
µιλήσουνε επί του θέµατος, συνολικά.  Λοιπόν την επόµενη µέρα εµείς 
πραγµατικά έπρεπε να µιλήσουµε και νοµικά, γ ιατί µας το βάλανε το 
θέµα.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφε ένα λεπτό έχεις ακόµα. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   . . .ναι,  και νοµικά, και αφού βρήκαµε τη νοµοθεσία τα 
βρήκαµε τα πάντα, προσπαθήσαµε, και δεν πήγε η ΠΑΣΚ και να τελειώνει 
το παραµύθι αυτό, επικοινωνήσαµε µε µεγάλο µέρος των Νοµαρχιακών 
Συµβούλων και κυρίως µε τα στελέχη. 
 Παιδιά κοιτάξτε να δείτε,  ο Συνασπισµός δεν έπαιζε ρόλο του ΚΚΕ, 
παρ’ όλο που µιλήσαµε και µε το συνάδελφο τον Κώστα τον Ξυλούρη και 
δυστυχώς έπρεπε να µιλήσω γιατί παρεξηγήσαµε λίγο τον Κώστα και δεν 
είναι σωστό απέναντι του, έτσι;   Μιλήσαµε, επικεντρώσαµε την προσοχή 
µας όµως σε αυτούς που διαµορφώνανε µέσα από τις πλειοψηφίες, 
αρνιόταν πεισµατικά και µε τον άλφα ή βήτα τρόπο να ακούσουν τι 
λέγαµε, κρυβόταν πίσω ότι εµάς µας ε ίπαν ο νόµος, και όταν εµείς τους 
πασάραµε στη µούρη παιδιά µα τι λέει ο νόµος;  Παρ’ τα, να τα εδώ, 
απέφευγαν να πάρουν.. . , πραγµατικά να διαβάσουν αυτά που λέγαµε, 
γιατί;  Γιατί τους ε ίχαν πει χαλαρώστε. 
 Και έτσι φτάσαµε σε µια οργανωµένη µέσα στο Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο, να έχει έρθει εκπρόσωπος ξαφνικά της ΕΤΕΜ, να έχουν 
κατέβει,  να ε ίναι πεισµένοι όλοι και να ψηφιστεί.  
 Θα ήθελα να πω όµως κάτι,  λ ίγο και γ ια τις άλλες.. .,  συνολικά γιατί 
ψηφίστηκε, παίχτηκε ένα τρικ.   Βάλανε δυστυχώς το Νοµαρχιακό τον 
κανονισµό στο σύνολο του, εκεί ίσως δεν µπόρεσαν να αντιδράσουν και 
από κάποιες άλλες παρατάξεις,  κάποιοι συνάδελφοι που έδειξαν ότι 
ήθελαν να αντιδράσουν, να καταψηφίσουν το «ή», γ ιατί το έβαλε στο 
σύνολο τους και αυτοί δεν ήθελαν µε τον άλφα ή βήτα τρόπο να 
δυσαρεστήσουν κάποιους. 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Τι;  
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Ναι,  το έβαλαν το σύνολο και έτσι δεν ήθελαν να 
δυσαρεστήσουν, γιατί όλοι αυτοί αυτούς τους κανονισµούς τους ψηφίζουν 
συνέχεια οµόφωνα.  ∆εν έχω χρόνο φαντάζοµαι για άλλα. 
 Α, θα ήθελα να πω όµως και η ΠΑΣΚ να µην υποβαθµίζει λίγο – 
επειδή δεν ελέγχει κάποια όργανα – και το ρόλο των οργάνων, το ρόλο 
της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ.  Ο Ταβερναράκης κακώς συµµετείχε σαν ΠΑΣΚ, ήταν 
µέλος της ∆ιοικούσας, ήταν µέλος του συµβουλίου της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και θα 
έπρεπε να πει ότι όταν πάει να µιλάει πρώτα θα µιλάει σαν συµβούλιο και 
δεν πήγε φαντάζοµαι σαν ΠΑΣΚ να µιλήσει.  
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ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:   Όχι, όχι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν τελείωσε, συνάδελφε 
Ταβερναράκη. 
 
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:   Να απαντήσω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Όχι,  που θα απαντήσεις;   Για να 
απαντήσεις πρέπει να σηκωθείς επάνω, δεν θα γίνονται συζητήσεις 
καφενείου από κάτω, δεν πίνεις καφέ και πας πάνω – κάτω συνέχεια.  
Λοιπόν, συνάδελφε Βρέντζου. 
 
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Έληξε, λοιπόν έληξε το θέµα, έληξε, 
συνάδελφε Ταβερναράκη έξω θα τα πείτε,  πηγαίνετε έξω να ανταλλάξετε 
τις απόψεις σας. 
 
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Αυτά δεν έχουν καταγραφεί συνάδελφε, 
λοιπόν τελείωσε.  Συνάδελφε έχεις το λόγο. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Ναι όχι. .. ,  µόλις µπορέσω να ξεκινήσω Πρόεδρε, ο χρόνος 
δεν θα περνάει. . .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο δικός σου της ΑΜΑΚ µιλάει. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  . . .µε διακοπές. 
 Λοιπόν, το θέµα ε ίναι καθαρά πολιτικό, έχει µπει πάρα πολλές 
φορές πολιτικά από την ΑΜΑΚ σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα και το θέµα 
είναι πολιτικό ακριβώς διότι προσπαθεί. . . ,  η δηµόσια διοίκηση έχει 
στραγγαλιστεί και έχει εναγκαλιστεί και προσπαθεί να κάνει όργανο της 
την.. . , η πολιτική µάλλον προσπαθεί να κάνει όργανο της τη δηµόσια 
διοίκηση και να τη στραγγαλίσει.  
 Μ’ αυτή την έννοια λοιπόν το έχουµε βάλει απ’ αυτό το βήµα πάρα 
πολλές φορές ότι όλα αυτά τα θέµατα ε ίναι πολιτικά, η υποβάθµιση του 
µηχανικού ε ίναι πολιτική, ο ρόλος του µηχανικού στην ανάπτυξη ε ίναι 
πολιτικός και απέναντι ακριβώς σ’ αυτή την πολιτική θέση ερχόµαστε και 
σήµερα, µ’ αυτή της την έκφραση και όχι µόνο µ’ αυτή την έκφραση, να 
εναντιωθούµε. 
 Αυτό που αναφέρει άµα δείτε και το έγγραφο πραγµατικά της ΑΜΑΚ, 
το οποίο δεν το διάβασε η συναδέλφισσα η Βάννα, θεωρώ ότι ε ίναι ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγµα και ένα έγγραφο ήθους, καταγραφής γεγονότων 
και πάρα πολύ ενωτικό για δράση.  Πραγµατικά αξίζει τον κόπο κανείς να 
δει την αναφορά που γίνεται,  διότι καταγράφει τα γεγονότα ακριβώς όπως 
είναι,  µε το ρόλο του καθενός ακριβώς όπως τον έχει και µε το ενωτικό 
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πνεύµα το οποίο πραγµατικά πρέπει να µας διακατέχει γ ια να 
µπορέσουµε να προχωρήσουµε και να έχουµε τ ις δράσεις που πρέπει.  
 Σ’ αυτά λοιπόν τα πλαίσια εµείς αναφερόµαστε και λέµε ότι,  έρχεται 
η Νοµαρχία να φέρει ένα εσωτερικό οργανισµό όπου εκτός των άλλων 
συρρικνώνει τ ις δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες και άρα προφανώς 
υποβαθµίζει το ρόλο του µηχανικού, µειώνει. . .,  Γιώργο µα... ,  Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ. 
 
ΒΡΕΝΤΖΟΥ:  Επιβάλει,  µειώνει τις θέσεις,  τις µόνιµες οργανικές θέσεις 
των µηχανικών όπου έχουµε κατ’ επανάληψη πάρει θέση και έχουµε πει 
ότι θα πρέπει να γίνει πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων και επίσης 
έχουµε ταχθεί ενάντια στη µερική απασχόληση και σε όλες τις άλλες 
θέσεις,  συµβάσεις έργων, και όλες αυτές οι οποίες κρατάνε όµηρους 
συναδέλφους, εξυπηρετώντας διάφορα συµφέροντα διότι δεν ε ίναι 
οικονοµικό το θέµα, είναι πραγµατικά υποβάθµισης και οµηρίας οι 
συνεχόµενες συµβάσεις οι ορισµένου χρόνου, οι έργου και όλες αυτές οι 
µορφές. 
 Και ερχόµαστε και στο ΠΕ – ΤΕ γιατί συνεχίζε ι να υποβαθµίζει το 
ΠΕ – ΤΕ όπου µε άρθρο της ε ιδικά η Νοµαρχία µέσα στον εσωτερικό 
οργανισµό λέει,  γ ια όποιον τυχόν παρεξήγησε, ότι το διαζευκτικό «ή» σε 
καµία περίπτωση δεν αποτελεί προβάδισµα των ΠΕ.  Θα µπορούσε 
δηλαδή να το βάλει και πρώτα, δηλαδή ΤΕ ή ΠΕ. 
 Έρχεται λοιπόν οργανωµένα, όπως οργανωµένα γίνεται χρόνια 
τώρα, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ΤΕΙ, τα ΚΕΣ τώρα, το ενιαίο 
µισθολόγιο του µηχανικού που µείωσε το µισθό των µηχανικών 
συναδέλφων στο δηµόσιο τοµέα στο 1/3ο ,  τα εκτός έδρας των µηχανικών 
τα οποία µειώθηκαν εδώ και 20 χρόνια πάλι στο 1/3ο  και ερχόµαστε να 
κάνουµε.. . ,  ολόκληρος κλάδος κρατείται σε οµηρία συνάδελφοι µηχανικοί 
πολεµώντας και αγωνιζόµενοι γ ια επιδόµατα συνάδελφοι,  γ ια να 
µπορέσουµε να αυξήσουµε στοιχειωδώς το βασικό µισθό, ο οποίος 
κατρακυλά και πάει.  
 Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πνεύµα προσπαθούµε κάθε φορά να 
δούµε τι µπορούµε να κάνουµε.  Ένα λοιπόν απ’ αυτά ε ίναι ναι µας θίγει 
το ΠΕ ή ΤΕ και θεωρούµε ότι πρέπει να το προσβάλουµε νοµικά, και 
θεωρούµε ότι ε ίναι πολιτική πράξη να προσβάλουµε νοµικά αυτό, και θα 
είναι και µεγάλο κέρδος να κερδίσουµε το γεγονός ότι δεν έχει νοµιµότητα 
αυτή η ισοπέδωση και αυτή η υποβάθµιση. 
 Θεωρούµε ότι πρέπει να τονίσουµε αυτό το θέµα διότι δεν ε ίναι 
συντεχνιακό, ε ίναι θέµα αξιοκρατίας και ε ίναι θέµα αξιοκρατίας της 
κοινωνίας και πως θα πάει µπροστά.  ∆εν γίνεται συνάδελφοι να µας λένε 
και σε συνάντηση µε τον Καλογεράκη και µε τη Νοµάρχη ότι εµείς 
θέλουµε να δώσουµε σε όλους ίσες ευκαιρίες, ούτε γίνεται να µας πετάνε 
ότι αν έχουµε σε ένα γραφείο τρεις συναδέλφους ΤΕ και έναν ΠΕ θα βάλει 
ο ΠΕ το πόδι το ένα πάνω στο άλλο και θα πει α! ωραία εγώ δεν δουλεύω 
διότι ούτως ή άλλως θα γίνω ∆ιευθυντής. 
 ∆εν γίνεται να ακούµε όλα αυτά τα πράγµατα και εµείς να πούµε δεν 
προχωράµε, θα προχωρήσουµε όπου µπορούµε.  Και καλούµε από ‘δω 
όλους να βγάλουµε αυτή την απόφαση, οι κ ινήσεις ήδη έχουνε γίνει.. . ,  
έχει ήδη δηλαδή ξεκινήσει η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ αυτή την ιστορία, έχει φτιάξει ένα 
κείµενο, έχει ήδη δοθεί.   Θέλουµε όσο γίνεται. . . ,  κάποιοι σύλλογοι έχουν 
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ήδη αποφασίσει ότι θα το υπογράψουνε και θεωρούµε ότι θα πρέπει και 
το Τεχνικό Επιµελητήριο να είναι µπροστά, να ε ίναι µαζί όπως έχουµε 
ξεκινήσει και µε το ασφαλιστικό και συνεχίζουµε, κρατώντας διακριτά και 
τους ρόλους µας, και τις δράσεις µας, και όλα αυτά τα οποία µας 
ενώνουνε, διότι θεωρώ ότι µας ενώνουν πολλά.  Και θεωρώ λοιπόν ότι θα 
πρέπει να προχωρήσουµε σ’ αυτή την προσφυγή όλοι µαζί µε αυτό το 
πνεύµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Κουρλετάκης. 
 
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ:  Κατ’ αρχάς εγώ µιλάω σαν Κουρλετάκης και όχι σαν 
ΠΑΣΚΕ, να εξηγούµαι.  
 Αυτή η συµπεριφορά που άκουσα στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
απέναντι στους µηχανικούς, και στον Πρόεδρο και στους υπόλοιπους 
µηχανικούς και στους Προέδρους ε ίναι απαράδεκτη, και δυστυχώς 
ξεκινάει διότι κάθε ∆ήµαρχος και κάθε Νοµάρχης θεωρεί τον εαυτό του 
ηγεµόνα και µπορεί να κάνει οτιδήποτε. 
 Πιστεύω ότι σαν µηχανικούς µας ζηλεύουνε και από ‘κε ι ξεκινάει 
όλο, και το θέµα ε ίναι κοινωνικό και όχι πολιτικό, δεν είναι θέµα ότι η 
ΠΑΣΚΕ θέλει να κατεβάσει τους µηχανικούς, ή η Νέα ∆ηµοκρατία να 
κατεβάσει τους µηχανικούς, ή ο Συνασπισµός να κατεβάσει τους 
µηχανικούς.  Μας θεωρούνε ο κόσµος.. . ,  όταν µας βάλει απέναντι ένας 
πολιτικός και µας κατηγορήσει θα πάρει ψήφους, δυστυχώς θα πάρει,  
διότι ο κόσµος θεωρεί τους µηχανικούς λίγο πιο έξυπνους και τους 
ζηλεύει λ ιγάκι και σου λέει να τους κατεβάσουµε, και παίρνουνε ψήφους, 
κατεβάζοντας τους µηχανικούς παίρνουνε ψήφους.  Όταν βγαίνει η 
Σχοιναράκη και λέει λάθος πόρτα χτυπάτε, το λέει διότι θα πάρει ένα 
ψήφο παραπάνω, έτσι πιστεύω.  Μου έτυχε και εµένα σε Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο να πάω να µιλήσω σαν µηχανικός και να µε απαξιώνει ο 
Σαρρής ο προηγούµενος Νοµάρχης και την τελευταία στιγµή να αλλάζει 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ο Κοκοσάλης.  Ενώ απ’ έξω να 
λέει αυτό προτείνω, σε 10 λεπτά να προτείνει άλλο, τελείως αντίθετο και 
να µπλοκάρει τεράστια έργα της ∆ΕΗ, ο Κοκοσάλης ο ίδιος, ενώ απ’ έξω 
µου έλεγε άλλα, µέσα µου ε ίπε άλλα σαν επιτροπή, ε ίχανε πάρει 
απόφαση, και ο Νοµάρχης ο Σαρρής µηχανικός άλλαζε αποφάσεις.  
 Γι’  αυτό προτείνω να προσφύγουµε οπωσδήποτε στο άρθρο 18 και 
όπου αλλού µπορούµε, όπου αλλού δικαστικά έχουµε το περιθώριο, αν 
είναι διοικητικά δικαστήρια δεν ξέρω, όπου µπορούµε νόµιµα να το 
κάνουµε. 
 Ακόµη σαν Επιµελητήριο επειδή συνήθως ακολουθούµε και τα έργα 
µας θεωρούνε.. . ,  πιστεύω ότι µας θεωρούνε ανίσχυρους και αδύναµους.  
Εάν καταφέρουµε κάποια στιγµή στη Νοµαρχία, στο ∆ήµο, οπουδήποτε, 
βασικά στη Νοµαρχία που ξεκινάει διότι οι εκπαιδευτικοί µας έχουνε... ,  οι 
εκπαιδευτικοί βλέπουν µηχανικούς και το θεωρούνε.. . , λοιπόν να 
µπλοκάρουµε κάποια ενέργεια τους, κάποιο έργο, οτιδήποτε κάτι που 
πιστεύουµε θεσµικά, σαν Επιµελητήριο που έχουµε το δικαίωµα θεσµικά, 
να σταµατήσουµε κάτι τότε πια θα µας φοβηθούνε, γιατί αλλιώς θα µας 
θεωρούνε ότι ε ίµαστε τίποτα και ότι µόνο λέµε, γράφουµε στις εφηµερίδες 
και τι έγινε σου λέει;   Μας µπλόκαρε τίποτα;  Μας σταµάτησε τίποτα;  
Κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσουµε και κάτι.  
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 Είναι απαράδεκτο η Νοµαρχία, ο κάθε Νοµάρχης και ο κάθε 
∆ήµαρχος να µας γράφει στα παλιά του τα παπούτσια επειδή δεν τους 
σταµατήσαµε κάτι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Σταµατάκης. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ, εδώ δεν είναι µπακάλικο, 
δεν γίνεται αλισβερίσι χρόνου. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Όσο έδωσα ας αφαιρεθεί, δεν έχω κανένα πρόβληµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι.  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Λοιπόν, βεβαίως και το θέµα ε ίναι πολιτ ικό, οι διαφορές 
που υπάρχουν µεταξύ αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ προφανώς.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Στέλιο, επειδή απευθύνοµαι και σ’ αυτά που ε ίπες. 
 Λοιπόν, προφανώς το θέµα ε ίναι πολιτικό, άρα πρέπει να υπάρξει 
και πολιτική λύση.  Για να υπάρξει όµως πολιτική λύση θα πρέπει τα 
κόµµατα που όλοι εσείς εκπροσωπείτε,  ως παρατάξεις εννοώ, θα πρέπει 
να πάρουν και συγκεκριµένη θέση και στάση.  Κανένα κόµµα µέχρι τώρα 
δεν έχει πάρει συγκεκριµένη στάση, ανάλογα σε ποιους απευθύνεται λέει 
και τα αντίστοιχα, αν απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ είναι υπέρ τους, αν 
απευθύνεται σε αποφοίτους ΤΕΙ είναι υπέρ τους, επιτέλους διαλέξτε, 
λύση υπάρχει πολιτ ική προφανώς, κάποια στιγµή θα πρέπει να τα πούµε.  
Να πάµε πιο χαµηλά πριν ακόµη αποφοιτήσουµε, άλλη θέση έχει η ∆ΚΜ 
στην αντίστοιχη παράταξη της στα ΑΕΙ, άλλη θέση στην αντίστοιχη 
παράταξη στα ΤΕΙ,  το ίδιο η ΠΑΣΠ, το ίδιο η Πανσπουδαστική, 
διαφορετική. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Μάλλον δεν τα παρακολουθείς.  
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Νοµίζω ότι τα παρακολουθώ πάρα πολύ καλά.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Και τα ε ίδα και πρόσφατα στις φοιτητικές εκλογές, άλλα 
κείµενα η Πανσπουδαστική στα ΤΕΙ, άλλα κείµενα η Πανσπουδαστική στα 
ΑΕΙ, µην τρελαθούµε, κάποια...  
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Πες ότι θέλεις Στέλιο, αν θέλεις να σου τα φέρω και τα 
κείµενα που έχω στα χέρια µου. 
 Λοιπόν, αλλά το πρόβληµα δεν ε ίναι στις παρατάξεις που 
βρίσκονται ε ίτε στα ΤΕΙ,  ε ίτε στα ΑΕΙ, ή στις παρατάξεις που βρίσκονται 
στους εργασιακούς χώρους, το πρόβληµα είναι πολιτικό καθαρά, ε ίναι 
κεντρικής πολιτικής σκηνής.  Ας αποφασίσουν λοιπόν τα κόµµατα, το 
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ΠΑΣΟΚ, η Ν∆, όλα, το ΚΚΕ, ο Συνασπισµός να σταµατήσουν την 
υποκρισία, όταν σταµατήσουν την υποκρισία τότε θα λυθεί,  είναι πολύ 
απλό. 
 Τέλος πάντων, επειδή έδωσα και λ ίγο χρόνο να πω ότι ε ίµαστε 
υπέρ της προσφυγής έτσι;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Να πω ότι ε ίµαστε υπέρ, και να πω και κάτι άλλο, µου 
θυµίζε ι βέβαια η όλη στάση η προηγούµενη αυτό που άκουγα παλιά στο 
χωριό ότι και µε το χωροφύλακα και µε τον αστυφύλακα, µια αντίστοιχη 
στάση έχουν τα κόµµατα. 
 Όσον αφορά τώρα τους συναδέλφους οι οποίοι να θυµίσω εδώ για 
όσους δεν το ξέρουνε, ο ένας εκ των δύο Αντινοµαρχών υπήρξε 
Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.,  ο άλλος υπήρξε, µέχρι πρότινος µέλος της 
«A» και µέλος της ∆.Ε.,  ο δε Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου 
υπήρξε µέλος της «A» του τµήµατος.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και της κεντρικής. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:  Και της κεντρικής.  Αν αυτό σας λέει κάτι.  
 Εγώ έβαλα ζήτηµα στη ∆.Ε.να τους καλέσουµε πριν τη συνεδρίαση 
του Νοµαρχιακού Συµβουλίου να µας εξηγήσουν τον κανονισµό και να 
µας εκφράσουν και τη στάση τους, δεν κατέστη δυνατό, επαναφέρω το 
θέµα, και βάζω και µια άλλη παράµετρο, να εξεταστεί αν έχουν διαπράξει 
πειθαρχικό αδίκηµα και να παραπεµφθούν στο Πειθαρχικό.   
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Αυτό λύθηκε νοµίζω στην προηγούµενη συνεδρίαση της 
«A».  Με το ερώτηµα της διαγραφής. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Υπάρχει ένα αίτηµα από δύο οµιλητές, 
οπότε δεν ξέρω αν ε ίναι προσωπικό ή θα προσφέρουν στη διαδικασία, 
είναι ο συνάδελφος ∆ολαψάκης και ο συνάδελφος Μπριλάκις.  Είναι 
προσωπικό σ’ αυτά που είπε ο συνάδελφος γιατί σε ε ίδα πότε 
διαµαρτυρήθηκες, ε ίναι επί του θέµατος ή επί της ιστορίας; 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Επί του θέµατος ε ίναι,  µία λέξη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εντάξει,  οπότε το Προεδρείο σύµφωνα 
πάλι µε το άρθρο 12§3 επιτρέπει στους συναδέλφους ∆ολαψάκη και 
Μπριλάκι να λάβουν το λόγο. 
 Κάτι άλλο ήθελα να σας πω, προηγουµένως επειδή σας είπα ότι 
επείγει να βγάλουµε την απόφαση για το θεσµικό πλαίσιο, απ’ ότι βλέπω 
είναι 11 παρά 20, υπάρχουν δύο δυνατότητες…………………  Όχι,  όχι,  δεν 
κλείσαµε καθόλου, υπάρχουν και άλλα θέµατα.  Λοιπόν θα πρότεινα, το 
επόµενο θέµα ε ίναι η ενηµέρωση της Μ.Ε., επειδή ε ίναι ενηµέρωση να το 
ολοκληρώσουµε  και αυτό και να κάνουµε συνεδρίαση «A» αµέσως µετά 
το Πάσχα, υπάρχει καµιά αντίρρηση;  Αυτό έβλεπα τις ηµεροµηνίες.. .  
 
ΒΑΪΛΑΚΗΣ:   Πρόεδρε µόνο µε θεσµικό πλαίσιο. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μόνο µε θεσµικό, δηλαδή να γίνει. .. ,  το 
Πάσχα είναι 27 Απριλίου, Τετάρτη ε ίναι 30.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Μετά την αυτή.. . ,  όχι την άλλη βδοµάδα 
θα βρισκόµαστε.. . 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Συνάδελφοι, εγώ θα σας καλέσω µια 
δεδοµένη στιγµή, ο καθένας λέει το µακρύ του και το κοντό του, θα σας 
καλέσω και όποιος θέλει ας έρθει και όποιος δε θέλει να µην έρθει,  
προσπαθούµε να συνεννοηθούµε.  
 Λοιπόν 27 είναι το Πάσχα, 27 ε ίναι το Πάσχα, υπάρχει µια 
δυνατότητα να κάνουµε 30 Απριλίου Τετάρτη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι, ∆ευτέρα θα το βάλεις. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Η ∆ευτέρα ε ίναι 5 του µήνα συνάδελφε 
Ιν ιωτάκη, αλλά η επαναληπτική πέφτει 12 όπου θα βρίσκεσαι στις 
Βρυξέλλες, µην ξεχνάς ότι υπάρχουν και οι βόλτες. 
 
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:   (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   11 µε 14, και µην ξεχνάς ότι στη 
συνέχεια το Μάιο έχουµε και τα νησιώτικα. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  5 του µήνα µια χαρά είναι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν θα δεσµευτείτε τουλάχιστον 
όµως αυτοί που ε ίσαστε εδώ µέσα ότι θα έρθετε...  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Ποια µέρα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Στις 5 του µηνός και η επαναληπτική, 
ένα λεπτό, η επαναληπτική θα γίνει Σάββατο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Πέντε µέρες θέλει, δυστυχώς ο νόµος 
λέει ουχί ελάσσονος των πέντε ηµερών, από πέντε ως δέκα. 
 Λοιπόν συνάδελφοι θα το κάνουµε 5.. .,  µε ακούτε;  Γ ια να 
προχωρήσουµε, θα το κάνουµε 5 του µηνός και η επαναληπτική εφόσον 
δεν θα έχουµε απαρτία θα γίνει Σάββατο πρωί, συµφωνείτε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν άκουσα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Και τ ι να κάνουµε συνάδελφε;  Να το 
κάνουµε απόγευµα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  ∆εν ε ίναι δυνατόν συνάδελφε να γίνει 
πριν τις πέντε µέρες, ο νόµος ορίζε ι ότι θα γίνει από 5 έως 10 µέρες, άρα 
άµα θα γίνει 5 του µηνός θα πρέπει να γίνει 10, 5 µέρες. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   ∆ευτέρα θα ε ίσαστε στις Βρυξέλλες.  
Λοιπόν, συνάδελφε ∆ολαψάκη έχεις το λόγο. 
 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:   Μισό λεπτό, µη λες θα ε ίσαστε, θα ε ίσαι και εσύ, θα 
είµαστε λοιπόν να λες, µην βγάζεις την ουρά σου απ’ έξω. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Εγώ µπορώ να µην πάω άµα κάνουµε, 
δεν έχω πρόβληµα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν ο συνάδελφος ∆ολαψάκης 
παρακαλώ, ο συνάδελφος ∆ολαψάκης έχει το λόγο. 
 
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ:   Συνάδελφε Πρόεδρε ευχαριστώ κατ’  αρχήν για το λόγο 
που µου δώσατε.  Εκµεταλλεύτηκα µια διαδικαστική πρόταση που ήθελα 
να κάνω για την απεριόριστη διάθεση όλων των οµιλητών να φτάσουνε σε 
όλα τα ζητήµατα, αλλά νοµίζω ότι κάποτε πρέπει να είµαστε λίγο πιο 
σκληροί στη διαδικασία, αλλά από την άλλη µεριά ευχαριστώ που µε αυτή 
τη διαδικασία παίρνω το λόγο να πω δυο πράγµατα. 
 Το ένα είναι ότι,  αυτή τη στιγµή – όπως είπε και η συναδέλφισσα η 
Πρόεδρος της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ – υπάρχει µια θαυµάσια ευκαιρία να 
παρουσιάσουµε ένα µέτωπο αν ε ίναι δυνατόν οµόφωνο σε µια διεκδίκηση 
που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στο Τ.Ε.Ε. πανελλαδικά και όσοι έχουν 
ταχθεί απέναντι έχουν απαξιωθεί από τον κόσµο του Τ.Ε.Ε..   Σας θυµίζω 
µόνο µια ιστορία µε τον κ. Παπαγιαννίδη κάποτε που φέραµε εδώ πέρα, 
την ψηφίσαµε και τι ζηµιά υπέστη αυτός ο άνθρωπος από την ίδια του την 
παράταξη όχι µόνο από τους άλλους. 
 Το ίδιο πράγµα θέλω να πω και για την προσπάθεια που γίνεται γ ια 
µια παράταξη την οποία και εγώ όπως και οι άλλοι συνάδελφοι 
υπηρετούµε πάρα πολλά χρόνια, αυτή η µόνιµη, από το συνάδελφο το 
Στέλιο και από άλλους συναδέλφους, ταύτιση, δεν λέω ότι δεν υπάρχει 
σχέση, αλλά η ταύτιση των συνδικαλιστικών παρατάξεων µε τα κόµµατα, 
αν µη τι άλλο για την ανεξαρτησία και τη δράση µας στο Τ.Ε.Ε. δεν 
συµφέρει να το λέµε. 

Ξέρω ότι όλοι µας λίγο – πολύ εκµεταλλευόµαστε τους χώρους που 
ζούµε, αλλά δεν µπορούµε µε κανένα τρόπο κανείς να ισχυριστεί εδώ 
πέρα ότι υπήρξε από καµία παράταξη του Τ.Ε.Ε.,  τώρα και 25 χρόνια που 
εγώ τουλάχιστον θυµάµαι, 28 χρόνια στο Τ.Ε.Ε. µία παράταξη να βγάλει 
µία απόφαση για την απαξίωση του αναπτυξιακού ρόλου του µηχανικού.  
Πάντα πηγαίναµε µπροστά και προσπαθούσαµε ο ρόλος των µηχανικών 
συνέχεια να ανεβαίνει,  να ανεβεί η καταξίωση του και να ανεβεί και ο 
ρόλος του, και έτσι ζητούσαµε και όλες τις εκπροσωπήσεις παντού. 

Συνάδελφοι,  ε ίναι µια κατάλληλη ευκαιρία να φανούµε ενωµένοι και 
να µην υπάρξει καµία µεµψιµοιρία για το αν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι 
θα κληθούν και από τις παρατάξεις τους και από ‘δω, εγώ συµφωνώ να 
κληθούν να δώσουν το λόγο, γ ιατί κανείς δεν πάει να κριθεί χωρίς να 
µπορεί να απολογηθεί.   Πάντως για µας είναι σηµαντικό να βρεθούµε σ’ 
αυτή τη φάση και σε όλες τις αντίστοιχες φάσεις,  οι οποίες συναινούν 
στην καταξίωση του ρόλου των µηχανικών, να φανούµε ενωµένοι.   

Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Μπριλάκις.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Για όλους τους µηχανικούς.  Παρακαλώ 
ησυχία. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Μόνο δύο λέξεις,  εγώ θεωρώ αυτό το πρόβληµα της 
υποβάθµισης κάποιων συναδέλφων υποπρόβληµα της ποιότητας της 
δηµόσιας διοίκησης.  Έχει πάρει θέση το Κεντρικό Τεχνικό Επιµελητήριο 
αλλά και εµείς εδώ ότι η δηµόσια διοίκηση είναι σε κακή κατάσταση και 
θέλουµε να αναβαθµιστεί η ποιότητα, η παραγωγικότητα, η εξυπηρέτηση 
του πολίτη, όλα αυτά δεν ξέρω πώς να τα εκφράσει κανείς.   Και εάν 
εντάξουµε αυτή την κίνηση µας σε αυτό το πράγµα, θα είναι πολύ 
καλύτερο γιατί να µη φανούµε εµείς τώρα ότι είµαστε.. . , σαν Τεχνικό 
Επιµελητήριο ότι έχουµε συντεχνιακούς στόχους, να φανεί ότι για χάρη 
της αναβάθµισης της δηµόσιας διοίκησης πρέπει και η εκπαίδευση να 
πάρει τη θέση της, δηλαδή τα προσόντα εννοώ των υπαλλήλων, θέλω να 
πω είναι θέµα διατύπωσης.  Προσέξτε το γιατί οι απ’ έξω µας 
καραδοκούνε µε τα τουφέκια………….Κουβέντες, αυτά ε ίναι κουβέντες, 
κουβέντες. 
 Εγώ σας ρωτώ, τι έχουµε κάνει εµείς σαν Τεχνικό Επιµελητήριο µε 
τις θέσεις που έχουµε επεξεργαστεί όσον αφορά το θέµα της 
αναβάθµισης της δηµόσιας διοίκησης;  Μόνο ευχολόγια;  Από ‘κε ι και 
πέρα έχουµε µέσα µέλη µας, µε ζόρι καταφέρνουµε να πούµε ότι να 
φτιάξουνε τεχνικές υπηρεσίες οι ∆ήµοι που δεν έχουνε, τα χάλια δηλαδή 
του.. .,  τα χάλια της απορρόφησης.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ένα λεπτό συνάδελφε, συνάδελφε 
Ορφανέ. 
 
ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ:  Μια λέξη, τα χάλια της απορρόφησης του ΕΣΠΑ τι φταίε ι;   
Έχουν υπηρεσίες καθόλου για να κάνουνε.. . ,  ακούνε 3316 οι ∆ήµαρχοι 
και σηκώνονται οι τρίχες τους ολόρθες, σου λέει που να µπω εγώ εκεί 
µέσα µπορεί;   Έχουµε καταγγείλει εµείς, εγώ, µόνο ο Μπριλάκις το 
κατήγγειλε το 171 το ∆ιάταγµα ότι ε ίναι προϊσταµένη αρχή οι ∆ήµοι,  
αίσχος, προϊσταµένη αρχή οι ∆ήµοι;   ∆ηλαδή αυτοί θα κάνουν τις µελέτες, 
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ευχαριστούµε συνάδελφε. 
 Πριν προχωρήσοµε στις δευτερολογίες των δύο συναδέλφων θα 
ήθελα να πω το εξής, επειδή κάποιος συνάδελφος πρότεινε να γίνει 
πειθαρχική δίωξη. Για πειθαρχική δίωξη δεν µπορεί να πάρει απόφαση η 
«A» ούτε η ∆.Ε.,  η πειθαρχική δίωξη ασκείται ε ίτε δια του Προέδρου.. .,  ο 
Σταµατάκης την έκανε την πρόταση;  Ή δια του Προέδρου της ∆ιοικούσας, 
ή δια του Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου που δεν έχοµε ή από 
τον καθένα ο οποίος έχει έννοµο συµφέρον. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι,  προβλέπεται αυτό το πράγµα. 
 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, ή αυτεπαγγέλτως, οπότε µε απόφαση του 
Προέδρου, ή επί εγγράφου ανακοίνωση δηµοσίας αρχής, ή επί αναφορά 
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του Προέδρου του Τ.Ε.Ε.,  ή επί αιτήσει παντός έχοντος έννοµο 
συµφέρον, άρα δεν µπορεί να πάρει απόφαση.  ∆εν πειράζει.  
 Υπάρχει µια άλλη παράγραφος µετά στο Ν.1486 που έχει τις ίδιες 
δικαιοδοσίες έπ’ αυτού.   

Λοιπόν συνάδελφε Βάννα θα δευτερολογήσεις;   Η συνάδελφος 
Σφακιανάκη. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   Συνάδελφοι πολύ σύντοµα, δύο πράγµατα για να 
ολοκληρώσουµε την ε ικόνα, επειδή δεν το ε ίπαµε αυτό.  Η Νοµαρχία 
άλλαξε έναν οργανισµό που προέβλεπε να ορίζε ι προϊσταµένους, 
µηχανικούς ΠΕ ελλείψει ΤΕ και αντικατέστησε αυτή τη διάταξη µε το «ή», 
«ή». 
 Αυτό το πράγµα σαφώς ταυτίζεται µε την.. .  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Παρακαλώ. 
 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:   ∆ηλαδή µε λίγα λόγια ο παλιός οργανισµός έλεγε ότι θα 
βάζουµε ΤΕ όταν δεν υπάρχουν ΠΕ, ενώ ο καινούργιος λέει «ή», «ή», 
φτιάχνει την ισοπέδωση. 
 Αυτό ταυτίζεται απόλυτα µε την αντίληψη που έχει η σηµερινή 
Νοµάρχης για το θέµα, γιατί σε προηγούµενη φάση κινητοποιήσεων για το 
θέµα των ΤΕΙ πριν από χρόνια όταν καλούσαµε εδώ τους Βουλευτές και 
βγάζαµε ανακοινώσεις µετά ποιοι στη Βουλή ψηφίζανε έτσι και ποιοι 
αλλιώς, η Νοµάρχης – τότε Βουλευτής – ήταν η µόνη η οποία ποτέ δεν 
δέχτηκε τις θέσεις αυτές, ε ίχε από πάντα την αντίληψη την αντίθετη, ένα 
αυτό. 
 ∆εύτερον, νοµίζω ότι σε σχέση µ’ αυτά που ε ίπε ο Στέλιος, ότι ο 
συνάδελφος ο Ξυλούρης και ο καθένας από εκεί, αλλά να µιλήσουµε τώρα 
γι’  αυτόν ο οποίος έκανε µια πολιτική τοποθέτηση θα µπορούσε να λάβει 
υπόψη του ότι ε ίµαστε µερικές δεκάδες µηχανικοί µπροστά του και ότι 
είχαµε κάποια αιτήµατα.  Θα µπορούσε δηλαδή στοιχειωδώς να 
αναφερθεί ε ίτε στο αίτηµα για αναβολή, ε ίτε στο επιµέρους αίτηµα και να 
το εντάξει µέσα στην τοποθέτηση του, δεν ε ίναι πολύ να το ζητάµε αυτό 
το πράγµα. 
 Τρίτον, σαφώς και το να κάνεις προσφυγή ε ίναι πολιτ ική πράξη, 
αλλά δεν ε ίναι µόνο αυτό καθ’ εαυτό ότι η προσφυγή ε ίναι πολιτική 
πράξη.  Σαφώς στην πρόταση µας ε ίπαµε ότι,  θα πρέπει να κάνουµε την 
προσφυγή για να δοθεί η αφορµή για γενικευµένη πολιτική τοποθέτηση 
εφ’ όλης της ύλης.  Εδώ πέρα γράφουµε συγκεκριµένα, σ’  αυτό που δεν 
διάβασα, «.. .οι ευθύνες για τη στάση αυτή απέναντι στους µηχανικούς και 
τους φορείς τους ανήκουν συνολικά στο πολιτικό σύστηµα και τα κόµµατα 
εξουσίας που καλλιέργησαν αναξιοκρατία και µικροπολιτική 
κατορθώνοντας να διαµορφώσουν και ανάλογη κουλτούρα στην κοινωνία. 
 Ευθύνες ανήκουν και στους φορείς των επιστηµόνων µεταξύ των 
οποίων και των µηχανικών που δεν στάθηκαν µε συνέπεια και συνέχεια 
απέναντι στην κατάσταση αυτή και στους κύριους συντελεστές 
διαµόρφωσης της.  Γι ’  αυτό σήµερα χρειάζεται πολύ µεγάλη και συνεχής 
προσπάθεια για να αποδειχτούν τα αυτονόητα». Τα ε ίπα και προφορικά. 
 Επίσης στην πρόταση αυτή να προσφύγουµε καταλήγουµε 
λέγοντας, «έτσι θα µας δοθεί η ευκαιρία να τοποθετηθούµε συνολικά 
υπερασπίζοντας τα πτυχία µας που προκύπτουν από ενιαίο κύκλο 
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πενταετών σπουδών και που για άλλη µια φορά δοκιµάζονται µε την 
προσπάθεια που ε ίναι σε εξέλιξη για τη νοµιµοποίηση των ΚΕΣ».  
Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ο συνάδελφος Ιν ιωτάκης θα 
δευτερολογήσει εκ µέρους της ΠΑΣΚ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά 
πράγµατα, η µεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία της «A» για µια ακόµα 
φορά σε ένα µεγάλο ζήτηµα δείχνει ότι ακολουθεί ένα κοινό δρόµο. 
 Τώρα κοµπλεξικός ποιος ε ίναι;   Αυτός που µονίµως κάθεται στη 
γωνία και διαµαρτύρεται και δείχνει τους άλλους που πάνε όλοι µαζί και 
µένει µόνος του, ή οι άλλοι που πάνε όλοι µαζί και κάνουν πράξη και 
συναποφασίζουν και παλεύουν από κοινού για κάποια ζητήµατα; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Όχι, κάποιος τον χαρακτήρισε 
κοµπλεξικό και µου ζήτησε επί προσωπικού το λόγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Όχι Μιχάλη, δεν ε ίχε να κάνει µε εσένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι, ναι και λέω αφού θα 
δευτερολογήσεις να αναφερθείς και σ’ αυτό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:   Το αντιπαρέρχοµαι λοιπόν αυτό και ελπίζω 
ότι δεν θα το ξανακούσω, είναι η δεύτερη φορά που ακούγεται,  δεν το 
θεωρώ προσωπική αιχµή, αλλά ξανάλεω ότι ο καθένας κρίνεται µε τη 
στάση του και τα έργα του.   

Λοιπόν θεωρώ ότι η µεγάλη πλειοψηφία του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σήµερα, 
των συλλόγων της «A» κινείται οµόθυµα στα µεγάλα και κορυφαία 
ζητήµατα.  Ποιοι είναι στην αποµόνωση, ποιοι ε ίναι στη γωνία και ποιοι 
έχουν βάλει τον εαυτό τους στο ρόλο του κριτή, στο ρόλο ας πούµε του 
καταγγέλοντα για ταύτιση κοµµατικών και συνδικαλιστικών συµφερόντων, 
ας αναλογιστούνε για την πορεία τους και είναι και υπεύθυνοι για την 
πορεία τους και για τη µοναξιά τους, εγώ δεν µπορώ παρά να το 
αναδείξω. 
 Από ‘κε ι και πέρα εγώ νοµίζω ότι ε ίµαστε σε µια κοινή απόφαση, 
βρισκόµαστε νοµίζω στο σωστό βηµατισµό, γ ιατί βεβαίως µετά από την 
προσφυγή θα προβούµε σε όλες εκείνες τις ενέργειες και το λέµε και 
εµείς,  ε ίτε συνέντευξη τύπου, ε ίτε παράσταση, ε ίτε ανοιχτή συζήτηση, θα 
γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες ώστε πραγµατικά να δώσουµε την 
πολιτική διάσταση στο θέµα. 
 Άρα σας καλώ και εγώ όλους να υπερψηφίσετε την πρόταση για 
προσφυγή όλων των κλαδικών συλλόγων, του Επιµελητηρίου και του 
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου και ταυτόχρονα να προχωρήσουµε στις 
όποιες αποφάσεις αποφασίσει η ∆.Ε.µετά την προσφυγή. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Λοιπόν, συνάδελφοι ακούσατε την 
πρόταση, δεν έχεις το δικαίωµα να οµιλήσεις συνάδελφε Ορφανέ, ήταν 
δευτερολογία, ακούσατε την πρόταση, η πρόταση.. .  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Οι εισηγητές. 
 
ΟΡΦΑΝΟΣ:  Ήταν ε ισηγητές; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:   Ναι,  εκ µέρους της ΠΑΣΚ, δυο 
εισηγήσεις ε ίχαµε.  Λοιπόν συνάδελφοι προχωρούµε στην ψηφοφορία.  
Ακούστε την πρόταση, η πρόταση ήταν να προσφύγουµε και να 
εξουσιοδοτήσουµε τη ∆ιοικούσα να λάβει οποιοδήποτε µέτρο κρίνει 
απαραίτητο προς αυτή την κατεύθυνση. 
 Λοιπόν οι παρόντες ε ίναι 29, ε ίσαι σίγουρος;  Λοιπόν ποιοι. . . ,  µε 
αυτούς που ε ίναι έξω, παρακαλώ να περάσουν οι απ’ έξω µέσα ξεκινάµε 
την ψηφοφορία.  Παρακαλώ, υποψιάζοµαι ότι δεν θέλετε να συνεχίσουµε 
ή θέλετε να συνεχίσουµε;  Όχι.  
 Λοιπόν, δεν ξέρω εάν οι απ’ έξω ακούσατε από το µεγάφωνο την 
πρόταση, προχωρούµε, προσφυγή και εξουσιοδότηση της ∆ιοικούσας 
προς αυτή την κατεύθυνση της προσφυγής και οποιοδήποτε µέτρο να 
αντιµετωπίσουµε το θέµα. 
 Λοιπόν ποιοι ψηφίζουνε λευκό;  Επειδή κάθε φορά τους βγάζει 
διαφορετικούς γι’  αυτό.  Ποιοι παρών;  Μηδέν.  Κατά;  Ένα κατά, ο 
συνάδελφος Γολοβάνης ε ίναι.  Υπέρ της προσφυγής;  Μέτρησε τους όλοι,  
αλλά να τους µετρήσουµε πόσοι ε ίναι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Ναι εντάξει, εννοείται.   Εµείς ε ίµαστε 
µέσα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:  Είναι 28 έτσι;   Εντάξει.  
 Λοιπόν συνάδελφοι η ώρα είναι σχεδόν 11:00, παρά 2 – 3 λεπτά.  
Έληξε η συνεδρίαση, καληνύχτα. 

Έχετε υπόψη σας ότι η επόµενη θα γίνει 5 του µηνός και θα ε ίναι 
τακτική, και έχετε δεσµευτεί 29 να ε ίσαστε παρόντες.  29 άτοµα, ξεκινάµε 
από 29 και πάνω. 
 

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ  

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η  

 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 
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Συνάδελφοι,  
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-ΤΑΚ  για τη νέα τριετία, υιοθέτησε 
πρόταση και  υλοποίησε τη σύσταση  της Μόνιµης Επιτροπής Υγιεινής 
και Ασφάλειας στην Εργασία, γεγονός που συνεπάγεται την αποδοχή 
και από την ηγεσία του τοπικού Τεχνικού Επιµελητηρίου  της ανάγκης 
για µεγαλύτερη ένταση πάνω στο θέµα της Ασφάλειας στη Εργασία, 
ειδικά στα Τεχνικά Επαγγέλµατα. Παράλληλα η σύσταση της Μ.Ε. 
επιφορτίζε ι όλους εµάς, µε την ευθύνη της  παραγωγής έργου, η 
υλοποίηση του οποίου θα οδηγήσει στην προαγωγή και  καταξίωση του 
κλάδου µας και στο χώρο των Μηχανικών γενικότερα αλλά και στο 
τοπικό εργατικό δυναµικό και τους φορείς που το συσπειρώνουν. 
 

Αναµφισβήτητα, το πεδίο δράσης της Μ.Ε. είναι ευρύ και 
πολυφασµατικό και κατά συνέπεια, η ύπαρξη ενός πλαισίου 
δράσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προαγωγή του 
έργου της. Παράλληλα το πρωτόγνωρο του επιχειρήµατος, 
συνεπάγεται την απειρία από όλους µας (µελών Μ.Ε., 
∆ιοίκησης αλλά και συναδέλφων) ελλείψει εµπειρίας επί του 
θέµατος αφενός αλλά και του δέους που αισθάνεται ό-ποιος 
γνωρίζει το σύνολο της σωρευµένης γνώσης των 
τελευταίων χρόνων πάνω στο αντικείµενο: Υγιεινή & 
Ασφάλεια της Εργασίας. Παράλληλα αναφέρεται ότι µέχρι 
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σήµερα αντίστοιχη Μ.Ε. εκτός του Κεντρικού Τ.Ε.Ε. υπήρχε 
µόνον στο Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου.  
 

Για τον παραπάνω λόγο, το πλαίσιο αυτό µάλλον θα πρέπει  
να είναι ευέλικτο αντί των κλασσικών αναλυτικών (δίκην 
προγράµµατος) πλαισίων δράσης των Μ.Ε. που υπήρχαν και 
παλαιότερα. Το πλαίσιο δράσης της εν λόγω Μ.Ε. θα πρέπει 
να οργανωθεί σε ετήσια ή ακόµα και εξαµηνιαία βάση, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι ορισµένες από τις δράσεις που 
προβλέπονται δεν θα έχουν συνέχεια στο χρόνο. Με βάση το 
παραπάνω σκεπτικό, για το τρέχον έτος προτείνονται τα 
παρακάτω:  
 

Συνεργασία µε τους Φορείς της Περιοχής 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει δείξει ότι το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα επέρχεται από συνεργασία µεταξύ των ενδιαφεροµένων 
µερών µε οµοειδείς φορείς που τους απασχολεί το αντικείµενο. 
Σήµερα στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης οι Φορείς που 
ασχολούνται µε την εφαρµογή µέτρων Ασφαλείας είναι τα Εργατικά 
Κέντρα Ηρακλείου και Λασιθίου και από πλευράς Κράτους το Σώµα 
Επιθεωρητών Εργα-σίας που διαθέτει τεχνικό Τµήµα µόνον στο 
Ηράκλειο. 
 

Εντός του τρέχοντος εξαµήνου θα επιδιωχθεί τουλάχιστον µία πρώτη 
επαφή µε εκπροσώπους των Εργατικών Κέντρων και ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατά της θα επιδιωχθεί στη συνέχεια µια τριµερής επαφή ,  µε 
στόχο τη δροµολόγηση µιας ελάχιστης ατζέντας συνεργασίας 
προκειµένου να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι καθενός από τους 
συµµετέχοντες φορείς.  Από τις συζητήσεις αυτές, τουλάχιστον όσον 
αφορά τα εκπροσωπούµενα σωµατεία οικοδόµων και συναφών µε την 
οικοδοµή επαγγελµάτων θα επιδιωχθεί η από κοινού σύνταξη µιας 
σειράς ελάχιστων κανόνων που θα πρέπει να τηρούν οι εργολάβοι 
οικοδοµών, προκειµένου να υπάρχει µια κοινή συνιστώσα µεταξύ των 
τριών µερών (εργολάβων – µηχανικών – ελεγκτικών µηχανισµών) 
προκειµένου να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις στις µεταξύ τους 
συναλλαγές και συνεργασίες. 

Συµµετοχή σε εκδηλώσεις 
 

Για το έτος 2008 και µε δεδοµένο ότι είναι η χρονιά που θα 
πραγµατοποιηθεί στην περιοχή µας από το ΕΛ.Ι.Α.Υ.Ε. το 4ο  ∆ιεθνές 
Συνέδριο µε θέµα "Πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων σε ένα 
µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον" 30 Σεπτεµβρίου - 03 
Οκτωβρίου 2008, Ξενοδοχείο Creta Maris, Χερσόνησος Κρήτης,       
θεωρούµε σκόπιµο να επιδιωχθεί η συµµετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. εκτός 
από επίπεδο ∆ιοίκησης (χαιρετισµοί κ.λ.π.) και µε ε ισηγητές. Βεβαίως 
για το τελευταίο υπάρχει το ζήτηµα της έγκαιρης συµµετοχής δεδοµένου 
ότι η προθεσµία λήγει την 1η  Φεβρουαρίου (σχετικός ιστότοπος: 
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http:/ /wos2008.conferences.gr/wos2008_callforpaper+M52087573ab0.h
tml).  
Θα επιδιωχθεί επαφή µε τους Οργανωτές του Συνεδρίου 
προκειµένου να γίνουν από πλευράς µας δύο παρεµβάσεις µε 
δύο θέµατα πρωτογενούς έρευνας στο χώρο των Μηχανικών. 
Αναλυτικότερα: 

1) Κρίνεται  σκόπιµο η έρευνα στο χώρο των Μηχανικών της 
Ανατολικής Κρήτης για τη δ ιερεύνηση της διάθεσης των 
συναδέλφων να καταπιαστούν (ε ίτε σε επίπεδο ενασχόλησης 
ε ίτε σε επίπεδο εφαρµογής) των Μέτρων Ασφαλείας στην 
καθηµερινή τους ενασχόληση µε το αντικείµενό τους. Για το 
λόγο αυτό θα χρησιµοποιηθεί  αποκλειστικά η αποστολή       
ερωτηµατολογίου µε τη µέθοδο του mass mail ing, µε χρήση της 
πρόσφατα δηµιουργηθείσας βάσης δεδοµένων του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. στην αρχή των αµφίδροµων δράσεων που 
συνεπάγεται  η δηµιουργία της εν λόγω βάσης δεδοµένων. 
Σηµειώνεται  ότι  σήµερα η βάση δεδοµένων έχει  700 περίπου 
ενεργά mails συναδέλφων ενώ επικουρικά µπορεί  να 
χρησιµοποιηθεί  και  το περιοδικό «ΤΑΥ», όπου θα δηµοσιευθεί  
το ερωτηµατολόγιο. 

2) Βάσει  της καταγραφής προηγούµενης Ο.Ε. µε στόχο την 
καταγραφή της Βιοµηχανικής δραστηριότητας στο χώρο της 
Ανατολικής Κρήτης, να επιδιωχθεί  έρευνα µε αποστολή 
ερωτηµατολογίου στις Επιχειρήσεις αυτές για θέµα τεχνικού 
Ασφάλειας, πρόληψη ατυχηµάτων κ.λ.π. Εκτός των ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων κρίνεται  σκόπιµη διερεύνηση των παραπάνω και 
στο ∆ηµόσιο και  ευρύτερα ∆ηµόσιο Τοµέα σε επίπεδο Νοµών 
Ηρακλείου & Λασιθίου. 

 
Παράλληλα και δεδοµένης µιας φηµολογίας που θέλει τη σύσταση από 
πλευράς ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. παραρτήµατός του στην Κρήτη ,  θεωρούµε ότι 
η παρουσίαση των ευρηµάτων των παραπάνω ερευνών θα αποτελεί 
βασική συνιστώσα µιας διαµορφωµένης θέσης του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για την 
ίδρυση παραρτήµατος (µάλλον στην περιοχή του Ηρακλείου).  
Υπενθυµίζεται ότι σήµερα παραρτήµατα του Ινστιτούτου έχουν συσταθεί 
στις πόλεις:  Θεσσαλονίκη, Βόλο, Γιάννενα, Τρίπολη και Κοµοτηνή. 
Θεωρούµε άδικη την ανυπαρξία αντίστοιχου παραρτήµατος στην Κρήτη, 
γεγονός που οφείλεται µάλλον και σε δικές µας απραξίες και όχι του 
κεντρικού ΕΛ.Ι.Α.Υ.Ε. ή των εποπτευόντων Φορέων. Παράλληλα θα 
πρέπει να τεκµηριωθεί και να ζητηθεί η συµµετοχή στη ∆ιοίκηση του 
Παραρτήµατος και εκπροσώπου των Μηχανικών από το Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. 
εφόσον τούτο προκρίνεται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Βιβλιοθήκη Τµήµατος 
 

Αρχής γενοµένης από το 2008, θα επιδιωχθεί ο εµπλουτισµός της 
Βιβλιοθήκης  του Τµήµατος αλλά και της Βιβλιοθήκης που υπάρχει στην 
Ν.Ε. Λασιθίου µε βιβλία σχετικά µε την Ασφάλεια & Υγιε ινή στην 
Εργασία. Το κόστος της εν λόγω επιδίωξης είναι ελάχιστο έως µηδαµινό 
δεδοµένου ότι βιβλία µπορούν να µας παράσχουν αφενός το Υπουργείο 
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Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας αφετέρου από το ΕΛ.Ι.Α.Υ.Ε. 
Οι δύο φορείς διαθέτουν τις εκδόσεις τους δωρεάν και εποµένως το 
κόστος ε ίναι µηδενικό και ουσιαστικά συνίσταται µόνον από τα έξοδα 
αποστολής των βιβλίων. 
 
Προτείνεται η αποστολή επιστολών από τη ∆.Ε. του Τµήµατος στους 
δύο φορείς προκειµένου να αποσταλούν τρεις σειρές εκδόσεων  γ ια τη 
βιβλιοθήκη του Ηρακλείου και µιας σειράς  γ ια τη βιβλιοθήκη Αγίου 
Νικολάου. Με την παραλαβή των βιβλίων, θα γνωστοποιηθεί η ύπαρξή 
τους στους συναδέλφους µέσω του e-mail αφενός αλλά και του «ΤΑΥ» 
αφετέρου προκειµένου να τεθούν στη διάθεσή τους για χρήση. 
 
Μελλοντικά θα πρέπει η βιβλιοθήκη αυτή να εµπλουτίζεται είτε µε 
εκδόσεις τρίτων ή ακόµα και µε τις θεµατικές έρευνες που 
πραγµατοποιούν οι ερευνητικοί φορείς του χώρου. 

∆ιοργάνωση Ηµερίδων 
 

Η διοργάνωση Ηµερίδων αφήνεται για το προσεχές µέλλον.  Οι 
Ηµερίδες αυτές σαφώς θα είναι θεµατικές και για το λόγω αυτό 
θα πρέπει να προηγηθεί η έρευνα µεταξύ συναδέλφων 
προκειµένου να µας γνωστοποιηθεί  το ενδιαφέρον τους, που 
αυτό εστιάζεται ανά ειδικότητα και δραστηριότητα. 

Ιστότοπος στην Ιστοσελίδα του Τµήµατος 
 

∆εδοµένης της ριζικής αναβάθµισης της ιστοσελίδας του Τµήµατος θα 
ζητηθεί από τη ∆.Ε. του Τµήµατος να υπάρξει ξεχωριστό l ink  γ ια τη 
Μ.Ε. στην οποία θα αναφέρονται:  
 

� Η σύνθεση της Μόνιµης Επιτροπής 
� Η παρουσίαση του έργου της 
� Συνδέσεις µε τους κόµβους της σχετικής νοµοθεσίας του 

ΕΛ.Ι.Α.Υ.Ε. και  του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής 
Προστασίας 

� Εκδόσεις και  φυλλάδια της Μόνιµης Επιτροπής που θα 
προκύψουν στην πορεία 

Άρθρα στο Περιοδικό του Τµήµατος «ΤΑΥ» 
 

Με βάση το σκεπτικό ότι η εµπέδωση της τήρησης των Μέτρων 
Ασφαλείας στα έργα δε γίνεται µε «βίαιο» τρόπο (µηνύσεις,  πρόστιµα 
κ.ά.) αλλά µέσα από νουθεσίες, γνωστοποίηση των κατά περίπτωση 
µέτρων ασφαλείας προς λήψη και διάλογο, κρίνεται σκόπιµη η συνεχής 
αρθρογραφία µέσα από τις σελίδες του περιοδικού του Τµήµατος. Το 
αντικείµενο της αρθρογραφίας εκτός της δραστηριότητας της Μ.Ε. θα 
έχει να κάνει και µε αναφορές σε θέµατα ασφάλειας (σχολιασµός 
ατυχηµάτων, µε-τάφραση ξένων άρθρων, στατιστικές κ.λ.π.).  
 

Στήσιµο –Έκδοση Θεµατικών Φυλλαδίων 
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Λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι κάθε περιοχή έχει τη δική της λίγο-πολύ 
εξειδίκευση  σε επαγγελµατικές δραστηριότητες θα πρέπει να εξεταστεί 
η περίπτωση δηµιουργίας θεµατικών φυλλαδίων για τα µέτρα ασφαλείας 
που πρέπει να τηρούνται από τις διάφορες επαγγελµατικές ενώσεις.  
Ήδη το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει προχωρήσει σε µια σειρά από κλαδικές 
µελέτες, οι οποίες εφόσον ε ίναι εύκολο να µας παραχωρηθούν, 
µπορούν στη συνέχεια να εκλαϊκευτούν και να εκδοθούν εύχρηστα 
και  εύληπτου  περιεχοµένου από τον εργαζόµενο φυλλάδια 
προκειµένου να ε ίναι χρήσιµα. 
 

Τέτοια θεµατικά φυλλάδια θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν για µια 
σειρά από επαγγελµατικές οµάδες, οι οποίες ε ίναι πολυπληθείς στην 
Κρήτη και στις οποίες ήδη έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν αύξηση 
κρουσµάτων αρνητικών για τους εργαζόµενους: 
 

� Ασφάλεια στο περιβάλλον της καθιστικής εργασίας – 
Μυοσκελετικά προβλήµατα από τη χρήση (κύρια για 
τους Μηχανικούς και τις σχεδιάστριες) 

� Η εργασία στα Ξενοδοχεία (συνολική αναφορά σε όλες τ ις 
κατηγορίες εργα-σιών ξενοδοχοϋπαλλήλων) 

� Μέτρα ασφαλείας κατά την ελαιοσυλλογή – ελαιοποίηση 
(«καθετοποίηση» των µέτρων ασφαλείας για το κτήµα & το 
ελαιουργείο) 

� Μέτρα ασφαλείας για τ ις υπό κάλυψη καλλιέργειες (θερµοκήπια) 
� Ασφάλεια και  κανόνες υγιε ινής από τη χρήση των ασύρµατων 

επικοινωνιών – κινητών τηλεφώνων 
 

Οι παραπάνω εκδόσεις δεν είναι απαραίτητο να χρηµατοδοτηθούν 
αποκλειστικά από το Τ.Ε.Ε. αλλά θα επιδιωχθεί να γίνουν και µε 
χρηµατοδοτήσεις από σχετικούς φορείς (Σύνδεσµοι Ξενοδόχων, 
Σωµατεία Υπαλλήλων, Γεωργικές Ενώσεις) σε συνεργασία µε το Τµήµα 
και στο πλαίσιο της εξόρµησης του Επιµελητηρίου προς την Κοινωνία. 

Πρώτη πρακτική ενέργεια 
 

Προκειµένου η Μόνιµη Επιτροπή να αποδείξει την αναγκαιότητα της 
εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους, προτείνεται 
η σύσταση Οµάδας Εργασίας (αποκλειστικά από µέλη της Μ.Ε.), που 
θα εκπονήσουν την Μελέτη Εκτίµησης Κινδύνων και της εργονοµικής 
χωροθέτησης των θέσεων εργασίας στους χώρους των Γραφείων του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. Η εν λόγω ενέργεια, δεν κρίνεται άµεσης υλοποίησης και 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί τον δεύτερο χρόνο θητείας της Μόνιµης 
Επιτροπής. 

 


