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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ,
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΙΑ∆Η,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ,
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ,
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ
ΠΟΒΑΣΚΗ,
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ,
ΙΟΥΛΙΑ
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΪΛΑΚΗΣ, ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ
ΑΛΕΞΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Προτάσεις
τροποποιήσεως
Επιµελητηρίου Ελλάδος.

θεσµικού

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

πλαισίου

Τεχνικού
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα, η ώρα είναι
19:30, αρχίζει η επαναληπτική συνεδρίαση της «Α» η οποία είναι έκτακτη.
Είναι παρόντα 24 µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
κανονισµού λειτουργίας της «Α» περιφερειακού τµήµατος του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ε λλάδος, σε συνδυασµό µε το άρθρο 7§9 του
Ν.1486/1984, έχοµε απαρτία.
Η σηµερινή ηµερήσια διάταξη έχει θέµα:
 Προτάσεις τροποποιήσεως θεσµικού πλαισίου Τεχνικού Ε πιµελητηρίου
Ελλάδος.
Στο Προεδρείο έχει κατατεθεί πρόταση προς συζήτηση εκτός Η.∆.
από τη ∆.Ε. µε θέµα «Κ ινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό – πρόταση», την
οποία και σας διαβάζω.
Προς τον Πρόεδρο της «Α» Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ . κ. Ρ ιχάρδο Ποβάσκη,
θέµα «κινητοποίηση για το ασφαλιστικό – πρόταση».
Συνάδελφε Πρόεδρε, µε αφορµή τις εµφαινόµενες αρνητικές
εξελίξεις στο ασφαλιστικό των µηχανικών, ενοποίηση ασφαλιστικών
ταµείων, και µετά από συζήτηση πρότασης του µέλους της ∆.Ε . αλλά και
µέλους της παράταξης Α ΜΑ Κ, συναδέλφου Ζαχαρία Α σσαριωτάκη στη
συνεδρίαση της ∆.Ε. του τµήµατος µας την 14.02.2008 σου κάνουµε
γνωστό ότι, η ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. αποφάσισε να προτείνει στο Τ.Ε .Ε.
να µπλοκάρει τη διαδικασία χορήγησης κωδικών πληρωµής οι οποίοι και
χρησιµοποιούνται από τους µηχανικούς αλλά και τους αποφοίτους ΤΕΙ,
προκειµένου να καταθέτουν τις αµοιβές τους στην Εθνική Τράπεζα ως
έσχατο µέσον πίεσης.
Είναι προφανείς οι θυελλώδεις αντιδράσεις που θα προκαλέσει αυτή
η απόφαση, τόσο στους µηχανικούς όσο και κυρίως στους ιδιώτες, ώστε η
Κυβέρνηση να αναγκαστεί να υπαναχωρήσει.
Παρακαλούµε για την έγκριση της πρότασης αυτής από την
ολοµέλεια της «Α» του τµήµατος στη σηµερινή συνεδρίαση 18.02.2008,
ώστε να την προωθήσουµε προς το Τ.Ε.Ε .. Α υτό είναι της περασµένης
∆ευτέρας γι’ αυτό γράφει 18/2 ο υ .
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 4§5 του κανονισµού λειτουργίας της
«Α» περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε ., όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση
της 18.03.1989, η πρόταση έχει υποβληθεί νόµιµα εισάγεται προς
συζήτηση. Ε πειδή όµως το θέµα είναι εκτός Η.∆., ζητείται η έγκριση του
Σώµατος.
Η απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 4§4 του κανονισµού λειτουργίας
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5 ω ν των παρόντων µελών και χωρίς
συζήτηση, αν εγκριθεί θα συζητηθεί ως 1 ο θέµα. Ε γκρίνει το Σώµα;
Εγκρίνεται οµόφωνα.
Πρόεδρε θα το αναπτύξεις εσύ το θέµα.
ΘΕ ΜΑ
Κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό – πρόταση
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα, είµαστε πραγµατικά
µες στην καρδιά του αγώνα, µετά από συνεχόµενες ακυρώσεις
δηµοπρασιών, µετά από όλα όσα έχουµε κάνει, µετά από τη συµµετοχή,
θα έλεγα την ικανοποιητική, τουλάχιστον σε ότι αφορά το τµήµα µας σε
όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώσαµε και για να είµαστε όλοι ενήµεροι,
συνάντηση µε τους Β ουλευτές, συνέντευξη τύπου, δύο πανελλαδικές
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πορείες, παράσταση στην Περιφέρεια, τις πέντε δηµοπρασίες που
ακυρώσαµε, την παράσταση στο ∆ήµαρχο, την παράσταση στους
Αντινοµάρχες.
Στη συζήτηση που κάναµε στη ∆.Ε. πριν από µία βδοµάδα περίπου
κατατέθηκε η πρόταση από το συνάδελφο το Ζαχαρία, στη λογική ότι θα
πρέπει να κλιµακώσουµε τον αγώνα µέχρι και την ηµέρα κατάθεσης του
νοµοσχεδίου από την Ε λληνική Κ υβέρνηση και τον έλληνα Πρωθυπουργό
στη Β ουλή, ώστε πραγµατικά να δούµε µε ποιο τρόπο µπορούµε να
κλιµακώσουµε τον αγώνα µας και όχι σε τοπικό τόσο επίπεδο αλλά
κεντρικά κυρίως, ώστε πραγµατικά να ταρακουνηθεί η Κυβέρνηση.
Έτσι λοιπόν µέσα από τη συζήτηση και το διάλογο και στη βάση ότι
αναλογιστήκαµε ότι αν κρίνει κανείς τους κλάδους οι οποίοι συµµετείχανε
στην κινητοποίηση, ο κλάδος ο οποίος δεν είχε έτσι µαζική συµµετοχή
ήταν ο κλάδος των ελευθέρων επαγγελµατιών, και ότι αν θέλουµε
πραγµατικά να ταράξουµε συθέµελα αυτή τη στιγµή σαν τεχνικοί, σαν
τεχνικός κόσµος, αυτή την περίοδο την υπόθεση του νοµοσχεδίου που
ετοιµάζεται να κατέβει, θα πρέπει να µπουν στο παιχνίδι δυνατά και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Έτσι λοιπόν οµόφωνα η ∆.Ε . και σας καλώ και εσάς απόψε την «Α »
να µας δώσετε τη δυνατότητα να καταθέσουµε αυτή την πρόταση και στην
κεντρική
∆ιοικούσα,
και
στα
περιφερειακά
τµήµατα,
να
µε
εξουσιοδοτήσετε εµένα να καταθέσω την πρόταση µας αυτή στη
συνάντηση που θα έχουµε την Παρασκευή όλοι οι Πρόεδροι των
περιφερειακών τµηµάτων µε τη ∆.Ε . στην Αθήνα και να τους εξηγήσουµε
γιατί θα πρέπει τις επόµενες 10, 15, 20 µέρες µέχρι και την ψήφιση του
νοµοσχεδίου, ο αγώνας µας να γίνει και πιο µαζικός, και πιο δυναµικός
για να έχει το όποιο αποτέλεσµα, γιατί εγώ θα επιµένω να λέω µέχρι και
τέλους ότι ο αγώνας δεν είναι χαµένος, και κανένας αγώνας δεν δίνεται
από την αρχή θεωρώντας τον χαµένο.
Σας ζητώ λοιπόν όλοι να στηρίξουµε αυτή την πρόταση, είναι µία
πρόταση πραγµατικά που αν την υιοθετήσει το Τ.Ε .Ε. κεντρικά,
πραγµατικά θα έχει µεγάλη ανταπόκριση και θα ταρακουνηθεί το σύστηµα
των ιδιωτικών έργων συθέµελα και γι’ αυτό ακριβώς νοµίζω ότι θα είναι
ένα σηµαντικό µέτρο το οποίο θα πρέπει να λάβουµε.
Και κλείνοντας θα πω µόνο αυτό, ότι παρ’ όλο που κάποιοι
συνάδελφοι θεωρούν ότι οι δηµοπρασίες ή µόνο οι δηµοπρασίες δεν
έχουν αποτέλεσµα και δεν έχουν ταρακουνήσει καθόλου τα λιµνάζοντα
ύδατα, σας πληροφορώ ότι πλέον η πίεση από τις δηµοπρασίες είναι
τεράστια, και ο φόβος ότι κάποια έργα τα οποία επαναπροκηρύσσονται
θα βγουν έξω κάποια στιγµή από το Ν+2 και δεν θα προλάβουν εντός του
2008 να υλοποιηθούν, έχει ταρακουνήσει και τις Νοµαρχίες και τους
∆ήµους.
Άρα δηλαδή ο αγώνας µας σε καµία των περιπτώσεων αυτή τη
στιγµή δεν έχει πάει άσκοπα και ήδη καταγράφονται πραγµατικά οι
πρώτες σηµαντικές αντιδράσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Θέλει κανένας συνάδελφος από τη
∆ιοικούσα να προσθέσει τίποτα σ’ αυτό το θέµα; Ε ρώτηση κανείς; Η
συνάδελφος Βρέντζου.
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Θέλω να ρωτήσω αν µετά την απόφαση που πήραµε για την
αποχή από τις διαδικασίες για τις αναθέσεις των έργων στάλθηκε
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επιστολή από το Τεχνικό Επιµελητήριο όπως και πριν που είχε σταλεί για
τις άλλες επιτροπές, στα µέλη του Τ.Ε.Ε. που συµµετέχουν σ’ αυτές, γιατί
έχουµε κάποια φαινόµενα που γίνανε σήµερα, θα πω µετά, γι’ αυτό
ρωτάω.
Στάλθηκε επιστολή δηλαδή στους συναδέλφους µας, µέλη του
Τ.Ε .Ε ., που εκπροσωπούν επιτροπές, που είναι µέλη επιτροπών
αναθέσεων; Γιατί από τις 6 Φεβρουαρίου εντάξαµε και αυτή..., την αποχή
δηλαδή και απ’ αυτές τις επιτροπές, γι’ αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ά λλος συνάδελφος ερώτηση; Πρόεδρε
µπορείς να απαντήσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Ε ιρήνη δεν κατάλαβα, εννοείς αν συνεχίσαµε
να επαναλαµβάνουµε την ενηµέρωση ή...
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, αυτή ήταν άπαξ, τους είπαµε ότι µέχρι
και τη λήξη του αγώνα µας οι συνάδελφοι εκπρόσωποι µηχανικοί δεν θα
συµµετέχουν καµία φορά. Πήγε στις ∆ιευθύνσεις..., ναι.
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Α ν θυµάµαι καλά πρέπει να είχε σταλεί από
την αρχή για τις µελέτες, εάν δεν έχει σταλεί και µπήκε εµβόλιµα µετά για
την Ε Μ∆Υ∆ΑΣ για τις µελέτες να το βάλουµε και αυτό, να το στείλουµε
αύριο, να το στείλουµε εάν µπήκε εµβόλιµα και αυτό.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
και αυτό, ωραία.

Όχι;

Α ν χρειάζεται να το στείλουµε λοιπόν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν, οι απαντήσεις τελείωσαν,
συνάδελφοι πάµε στις τοποθετήσεις. Α νοίγει κατάλογος οµιλητών για
τοποθετήσεις. Σταµατάκη, εσύ δεν θες;
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι τοποθετήσεις δεν θες να κάνεις;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορφανός, υπάρχει άλλος συνάδελφος;
Λοιπόν, συνάδελφοι κλείνει ο κατάλογος, τοποθετήσεις θέλουν να
κάνουν η Βρέντζου, ο Κ λάδος, ο Ορφανός και ο Ποβάσκη. Η συνάδελφος
Βρέντζου στο βήµα.
ΒΡΕ ΝΤΖΟΥ : Λοιπόν, σαν Πρόεδρος της Ε Μ∆Υ∆ΑΣ θα µιλήσω, µ’ αυτή
την ιδιότητα, µε την έννοια. Η Ε Μ∆Υ∆ΑΣ της Α νατολικής Κρήτης παρ’
όλο που είναι σε διαδικασία εκλογική ήδη είχαµε απολογιστική συνέλευση
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στις 21 του Φεβρουαρίου και πάµε για εκλογές 2 Α πρίλη, είπαµε και
πανελλαδικά αλλά και εδώ τοπικά ότι θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν έτσι
ώστε και να κλιµακώσουµε και να µείνουµε αταλάντευτοι σε όλες αυτές
τις κινητοποιήσεις που γίνονται. Σ’ αυτά λοιπόν τα πλαίσια έχουµε γενικό
συµβούλιο στην Αθήνα στις 27 του Φεβρουαρίου όπου θα συµµετέχουν
από όλη την Ελλάδα και θα δούµε ποιες µορφές κινητοποιήσεων θα
περάσουν.
Καλώ λοιπόν εδώ και το Σώµα αλλά και όλους τους συλλόγους και
το Τεχνικό Επιµελητήριο, ανάλογα µε την
απόφαση και τις
κινητοποιήσεις αυτές, να υπάρχει πάλι µία συµπόρευση όσον αφορά τις
κινητοποιήσεις. ∆εν ξέρουµε τι απόφαση θα παρθεί, ούτως ή άλλως θα
ανακοινωθεί, στο µεταξύ όµως θα έλεγα στα πλαίσια της ερώτησης που
έκανα και πριν, επειδή λίγο έχουνε χαλαρώσει τα πράγµατα, πρέπει να
έχουµε το νου µας ως προς τις επιτροπές που συνεδριάζουν.
Οι
συνάδελφοι οι δικοί µας τουλάχιστον µας ενηµερώνουνε, ήδη έγιναν δύο
επιτροπές σήµερα, µάλλον η µία έγινε στο ∆ήµο Ηρακλείου σε συνέχεια
της αρχικής, δηλαδή δέχτηκαν τις ενστάσεις και η επιτροπή αυτή
συνεδρίασε.
Θα πρέπει λοιπόν να γίνει µία επιστολή στα πλαίσια της
προηγούµενης, έτσι ώστε να τονίσουµε στους συναδέλφους µέλη του
Τεχνικού Επιµελητηρίου που συµµετέχουν σ’ αυτές τις επιτροπές, να
ξαναθυµίσουµε και να τονίσουµε ότι πρέπει να απέχουν, τουλάχιστον για
αρχή µέχρι τέλη του Φεβρουαρίου. Και στις 27 που εµείς θα ξέρουµε και
µε το Τεχνικό Επιµελητήριο, κεντρικά δηλαδή θα υπάρξει µια
συνεννόηση, να δούµε παραπέρα τις εξελίξεις, δηλαδή πρέπει να
επαγρυπνούµε και για τις επαναληπτικές, αλλά και για τις επιτροπές.
Είναι πολύ σηµαντικό να µη γίνονται και να µη συµµετέχουν και τα µέλη
του Τ.Ε.Ε ., πέρα από τους δικούς µας συναδέλφους που ούτως ή άλλως
έχουµε επαφή µαζί τους.
Αυτό ήθελα να πω, επίσης αύριο να θυµίσω ότι έχουµε τη στάση
9:00 – 12:00 και µε έργο που είναι στο ΤΕΙ, στην τεχνική υπηρεσία του
ΤΕ Ι, οπότε καλούµε εκεί όλους τους συναδέλφους. Υπάρχουν διάφορες
σκέψεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, ήδη σήµερα η ΓΣΕΕ
ανακοίνωσε 24ωρη τη µέρα που ψηφίζεται το νοµοσχέδιο. Αρχίζει και
βγαίνει περίπου το τι θα γίνει, µέχρι στιγµής µιλάει για ενοποίηση, δεν
µας εξαιρεί, προφανώς έχει εξαιρεθεί το Ταµείου Τύπου και άρα θα
πρέπει να είµαστε σε πάρα πολύ µεγάλη ετοιµότητα.
Συµφωνώ µε την πρόταση που έγινε για πριν, ήδη εµείς το
συζητήσαµε εδώ και µε την ΠΟΕ Μ-ΕΜ∆Υ∆Α Σ που είχε κατέβει εδώ «Α »
και θα το βάλουµε να δούµε ποιες µορφές µπορούµε να συνδυάσουµε,
έτσι ώστε όσο περισσότεροι συνάδελφοι από όλους τους κλάδους θα
συµµετέχουνε σ’ αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ο συνάδελφος Κλάδος, ποιος είναι
στην επιτροπή;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Έ να λεπτό συνάδελφοι, εδώ να
απαντηθεί ποιος συµµετείχε..., ποιος ήταν στην επιτροπή; Το όνοµα του.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Έ χει η ∆ιοικούσα, αυτό είναι
εκτελεστικό του Τ.Ε.Ε . συνάδελφε Μονιάκη µια που λες ποιος θα όφειλε
να το έχει. Α υτό θα έπρεπε να το έχει η ∆.Ε . και να γνωρίζει η ∆.Ε..
Λοιπόν, συνάδελφε Κλάδε έχεις το λόγο.
ΚΛΑ∆ ΟΣ: Λοιπόν, ο αγώνας κατά της ενοποίησης για το ΤΣΜΕ∆Ε , εγώ
σε όλες µου τις τοποθετήσεις έχω πει ότι είναι λίγος.
Όντως έχει
επιτυχία, έχουν επιτυχία και η αποχή από τις δηµοπρασίες και η στάση
της Ε Μ∆Υ∆ΑΣ, αλλά µετέχουνε ας πούµε µόνο οι εργολήπτες και οι
δηµόσιοι υπάλληλοι, δηλαδή καµιά άλλη ειδικότητα µηχανικών και από τις
εκπροσωπήσεις βέβαια από το Τ.Ε.Ε . δεν µετέχει.
Ήδη πραγµατικά
έχουνε θορυβηθεί οι ∆ήµοι, βέβαια τα βάζουνε µαζί µας, αλλά εντάξει δεν
γκρινιάζουµε δηλαδή, αυτό είναι µια άλλη ιστορία, έχουµε φοβερές
πιέσεις και από τους ∆ήµους και από τα µέλη που τους κρατάµε µε χίλια
δυο πράγµατα.
Αύριο, δεν είναι µόνο η στάση εργασίας που κάνουµε, η στάση στα
ΤΕ Ι, είναι και άλλες τρεις δηµοπρασίες που πρέπει να στείλουµε µέλη,
µέλη µας βασικά εµείς θα στείλουµε, είναι τις Μοίρες, Χ ερσόνησο και στο
∆ήµο Γοργολαϊνη, άλλες τρεις δηµοπρασίες, την άλλη βδοµάδα είναι πιο
πολλές.
Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να µετέχουνε όλοι οι µηχανικοί, και οι
άλλοι, και σ’ αυτό το πλαίσιο συµφωνούµε µε την απόφαση της
∆ιοικούσας, για το µπλοκάρισµα και πρέπει να βρούµε τρόπους και για
άλλες αντιδράσεις, αλλά αυτό βέβαια έπρεπε να γίνει πανελλήνια και όχι
ας πούµε από την Κρήτη, δηλαδή έπρεπε το κεντρικό Τ.Ε.Ε. να έχει το
συντονισµό να γίνει αυτός ο αγώνας και όχι ας πούµε η Ε Μ∆Υ∆ΑΣ και οι
εργολήπτες. ∆ηλαδή βλέπω ότι κάπου πάσχει, το είπαµε αυτό παντού,
το διατυµπανίσαµε σε όλους να πούµε, µάλλον δεν γίνεται κατανοητό.
∆ηλαδή δεν µπορεί ο αγώνας για το ΤΣΜΕ∆Ε να γίνεται απ’ αυτούς µόνο
τους δύο κλάδους των µηχανικών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
Εγώ θέλω να εκφράσω για άλλη µια φορά την
κατηγορηµατική διαφωνία και την προσωπική µου και ως παράταξη
Πανεπιστηµονική, στο να περιορίζεται η συζήτηση για το ασφαλιστικό
στις µορφές πάλης και να λέµε πως θα επιλέξουµε και άλλες, πως θα
βρούµε κάποιες διαφορετικές, κάποιες που να συγκεντρώνουνε
περισσότερους συναδέλφους και να µην γίνεται συζήτηση για τους ίδιους
τους στόχους της πάλης, γιατί µπορεί µε τις πιο διαφορετικές ή και µε
ίδιες µορφές πάλης να εννοεί ο καθένας διαφορετικά πράγµατα. ∆εν είναι
το ζήτηµα µόνο να συµβαδίσουµε στις µορφές.
Ως προς το στόχο που έχουµε εκφράσει την κατηγορηµατική
διαφωνία στο να περιορίζεται..., οι όλες κινητοποιήσεις να περιορίζονται
µόνο στο θέµα της αυτοτέλειας των ταµείων, στις µη ενοποιήσεις των
ταµείων, και έχουµε πει ότι θα πρέπει να µπει στο στόχαστρο και ο ίδιος
ο 3518 πως τον λένε; 16;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 3518.
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ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
18, που καθιερώνει την ανταποδοτικότητα, µειώνει τις
συντάξεις και αυξάνει τις εισφορές, και µάλιστα µε τις ψήφους των
βασικών παρατάξεων του Τ.Ε.Ε.. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν δει κανείς
τις µορφές σε σύγκριση µε τους στόχους εδώ αυτή, και άλλες προτάσεις
µορφών πάλης, στα µάτια πολλών συναδέλφων µοιάζει κοροϊδία και γι’
αυτό δεν τους συσπειρώνει.
Εµείς ως παράταξη µπορεί να στηρίζουµε και να συµµετέχουµε στις
κινητοποιήσεις που κάνουν οι εργολήπτες θα σας πω µε κρύα καρδιά,
γιατί διαφωνούµε στην ιεράρχηση των στόχων.
Μπορεί να
συµµετάσχουµε και να πούµε ένα ναι, παρά το ότι µε κρύα καρδιά και
εδώ πέρα, θα το σχολιάσω την πρόταση του συναδέλφου του
Ασσαριωτάκη που οµόφωνα λέει η ∆ιοικούσα, γιατί είναι λάθος ο στόχος.
Και αν δεν δούµε, αν δεν ανοίξουν τα µάτια µας δηλαδή, να δούµε ότι ο
στόχος µε τον οποίο πηγαίνουµε, ο περιορισµός των αιτηµάτων στην
εξασφάλιση της αυτοτέλειας του ταµείου είναι λάθος, αν δεν το δούµε,
δεν κάνουµε τίποτα.
Θα έλεγα, για να µην υπάρχει παρεξήγηση, που το ξανάπα την
προηγούµενη φορά ότι ως Πανεπιστηµονική, αν θέλετε και ως
Κοµµουνιστικό Κόµµα, γιατί την περασµένη Παρασκευή που συζητήθηκε
στη Β ουλή που έγινε προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση για το
ασφαλιστικό, συναντήθηκε, απ’ ότι διάβασα και εγώ, και το Τεχνικό
Επιµελητήριο το κεντρικό, η ∆ιοικούσα µε τη Γραµµατέα του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος την Παπαρήγα. Ε κφράστηκε ξανάλεω και από
την Πανεπιστηµονική και από το ΚΚ Ε, για να µην υπάρχει παρεξήγηση,
συµπαράσταση στο αίτηµα της µη ενοποίησης των ταµείων µε την έννοια
ότι, αυτή η ενοποίηση όντως θα είναι χειροτέρευση γιατί θα εξοµοιώσει
όλους τους ασφαλισµένους προς τα κάτω. Αλλά δεν είναι το µόνο, δεν
µπορεί να προβάλλεται σαν το µόνο αίτηµα, όταν προβάλλεται το µόνο
είναι λάθος, και πολύ περισσότερο είναι λάθος όταν προβάλλεται από
δυνάµεις οι οποίες πέρυσι το υποστήριξαν, υποστήριξαν τον περυσινό
νόµο για την ανταποδοτικότητα.
Ή θα πρέπει συνάδελφοι οι παρατάξεις του Τεχνικού Επιµελητηρίου
συµπεριλαµβανοµένων του Κ εντρικού Τ.Ε.Ε . και των περιφερειακών, και
εσείς δηλαδή, ή θα πρέπει να αποστασιοποιηθείτε από τις θέσεις που
πήρατε πέρυσι, σε σχέση µε το νόµο αυτό, ή κοροϊδεύουµε τους
συναδέλφους, για τη µορφή πάλης, εφόσον µπαίνει να συζητηθεί η µορφή
πάλης αυτή εδώ για τη µη κατάθεση, το µπλοκάρισµα της διαδικασίας
χορήγησης κωδικών.
Κατά τη γνώµη µου αν ο στόχος ήταν σωστός, ακόµα και µορφές
πάλης που έχουνε ένα αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα, ένα αυτοκτονικό θα
έλεγα χαρακτήρα, κατατρέχονται από το σύνδροµο του αυτοκτονικού
ιδεασµού, και αυτές µπορεί να ήταν αποτελεσµατικές, και τέτοιες µορφές
πάλης, αλλά αν ήταν ο στόχος σωστός. Όταν ο στόχος µπάζει, όπως
µπάζει δηλαδή η όλη κινητοποίηση του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου, τότε το
να πεις στους ιδιώτες ή στους συναδέλφους ελευθεροεπαγγελµατίες να
µπλοκάρει το Τεχνικό Επιµελητήριο τους κωδικούς και τους ίδιους θα
ζηµιώσει, σκασίλα της Κυβέρνησης, και κάποιους ιδιώτες θα ξεσηκώσει
εναντίον των µηχανικών, σκασίλα της Κυβέρνησης, ενεργοποιεί ίσα – ίσα
τη λεγόµενη διαδικασία του κοινωνικού αυτοµατισµού, δηλαδή διαίρει και
βασίλευε, βγάλτε τα µάτια µεταξύ σας λέει η Κυβέρνηση.
Λένε και οι δυνάµεις της αντιπολίτευσης όµως, της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης οι οποίες επιµένουνε να εφαρµοστεί ο νόµος Ρέππα, λένε
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και οι δυνάµεις του Συνασπισµού αν θέλετε πανελλαδικά οι οποίες
συµπορεύονται µε τις κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ που για τα µάτια του
κόσµου κάνει 24ωρες απεργίες µε αιτήµατα ανόητα, και αιτήµατα τα
οποία στην ουσία εξυπηρετούν το κεφάλαιο στις αντιασφαλιστικές του
µεθοδεύσεις, άρα τι κάνουµε;
Που πάµε;
∆ηλαδή κάνουµε
κινητοποιήσεις έτσι για τα µάτια του κόσµου για να λέµε ότι κάνουµε
αγώνες;
Ε µείς που σε άλλες περιπτώσεις µας ακούτε ότι λέµε ότι
χρειάζεται αγώνας για τη διεκδίκηση των προβληµάτων, δεν λέµε ότι
αγώνας γενικά και αόριστα µε οποιοδήποτε στόχο και µε οποιοδήποτε
αίτηµα, και µε οποιαδήποτε µορφή πάλης, δεν σηµαίνει ότι όλοι οι αγώνες
είναι αποτελεσµατικοί και σωστοί.
Με αυτή την έννοια θέλω να καταγραφούνε οι επιφυλάξεις και οι
διαφωνίες µας...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να κάνω µια διακοπή για να τα πείτε;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...στο χειρισµό του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι εγώ θα ήθελα να πω το
εξής στο συνάδελφο Ορφανό, πριν µπω σ’ αυτό που θέλω να πω, ότι στη
συνεδρίαση της 05.12.2007 εκτός απ’ αυτά που είπαµε και αποφασίσαµε
κατά της ενοποίησης, θέσαµε και πέντε θέµατα γενικότερα για το
ΤΣΜΕ∆Ε και δέκα θέµατα για το 3518, όπου διαφωνούµε.
Μην ξεχνάτε κάτι το ουσιαστικό συνάδελφε Ορφανέ, ότι η
υποχωρητικότητα που έδειξε το Τεχνικό Επιµελητήριο στην ψήφιση του
3518 ήταν µία και µόνο, µας εξασφάλιζε το ότι ο ειδικός λογαριασµός δεν
είναι επικουρική σύνταξη. Ο στόχος τόσα χρόνια από τότε..., από το
νόµο του ’92, του Ε πιµελητηρίου ήταν πως θα καταφέροµε να περάσοµε
ότι ο Ε.Λ.Π.Π. δεν είναι επικουρική σύνταξη διότι θα πήγαινε στο 20% .
Αυτό ήταν το µεγάλο πρόβληµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου, διότι
υπήρχε και έγγραφο ήδη του Υπουργείου να µειωθεί ο Ε.Λ.Π.Π. και να
θεωρηθεί επικουρική σύνταξη. Το µεγάλο πρόβληµα ήταν αυτό, οπότε
εστιάστηκε σε ένα σηµείο, λέει ας κερδίσουµε ένα σηµείο και από ‘κει και
πέρα θα τα βάλουµε και τα υπόλοιπα.
Εγώ θα ήθελα να πω τώρα το εξής, γι’ αυτό ζήτησα το λόγο, επειδή
οι µέχρι σήµερα αντιδράσεις, κινητοποιήσεις, δεν επηρέασαν το
κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησης, προτείνω να προσπαθήσουµε να
έρθουµε σε επαφή µε τους συλλόγους αν υπάρχουν, ή µε εκπροσώπους
των µηχανικών που εργάζονται στους οργανισµούς ∆ΕΗ, ΟΤΕ , ΟΣΕ,
αεροδρόµια, µετρό, αστικές συγκοινωνίες κ.λ.π., και να τους πείσουµε ότι
πρέπει να απεργήσουν και να συµπορευτούν µαζί µας προκειµένου να
επιτύχοµε την ικανοποίηση των δικαίων αιτηµάτων µας.
∆ηλαδή εάν τυχόν απεργήσουν σύσσωµοι οι µηχανικοί αυτοί για 100
ώρες ας πούµε, υπάρχει περίπτωση να δει την αδιαλλαξία µας η
Κυβέρνηση και να δείξει µια κάποια υποχωρητικότητα.
∆ιότι, το
µπλοκάρισµα των έργων;
Στο κάτω – κάτω της γραφής συνάδελφοι
µπορεί και να την ευνοεί, δεν εκταµιεύει λεφτά, θα αργήσει να εκταµιεύσει
λεφτά. Η Ε Μ∆Υ∆Α Σ που απεργεί; Στο κάτω – κάτω της γραφής γλιτώνει
από τις πληρωµές τους, εδώ µιλάµε για τρελά ποσά.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σοβαρά το λες; Σοβαρά το λες; Τους
βάζει και πληρώνουν και τις εισφορές τους, γιατί δεν µιλάµε για
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Κρήτης, σε όλη την Ε λλάδα……….Μα το αποτέλεσµα που
φέρνει…....δεν φέρνει κανένα αποτέλεσµα, είδες εσύ κανένα αποτέλεσµα
συνάδελφε;………..∆εν έχει κόστος, αδιαφορεί, είδες κανένα να πει
τίποτα;………..Όχι, εγώ προτείνω το εξής, ούτως ή άλλως εµείς θα
έρθουµε σε επαφή µε την κεντρική διοίκηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου,
αυτά είναι προτάσεις. Η πρόταση µας θα είναι, αφ’ ενός µεν να κοιτάξει
πως µπορεί.........γιατί και εδώ δεν είναι απόλυτη η επιτυχία, διότι
ενδεχοµένως να τα αφήσει ελεύθερα, να σου πει µπλοκάρατε τους
αριθµούς; Θα πηγαίνετε µόνοι σας, δεν θα χρειάζεται να περνάτε από το
Τεχνικό Επιµελητήριο………...Η Κ υβέρνηση.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ∆εν µπορεί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ: Γιατί δεν µπορεί; Παλιά πως υπολογίζαµε τις αµοιβές; Από
‘κει και πέρα έδωσε αυτή τη δυνατότητα στο Τεχνικό Επιµελητήριο...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)...,
πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ:
Μπορεί να αλλάξουν, λόγω εκτάκτων αναγκών…….∆εν
ξέρεις, µην είσαι σίγουρη ότι µπορεί και να µην αποβεί εις βάρος µας…
Όχι, 100 ωρών, 72 ωρών, 48ωρη ή 4 µέρες, αλλά από Οργανισµούς οι
οποίοι µπορεί να επιφέρουνε ζηµιά……..Ποιο πράγµα; ∆εν άκουσα……..
Όλοι είναι και στο ΤΣΜΕ∆Ε όπως και οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όλοι είναι
και στο ΤΣΜΕ∆Ε…….Πρόεδρε θα δευτερολογήσεις γι’ αυτά που άκουσες
εδώ; Όχι.
Πάµε στην ψηφοφορία των δύο προτάσεων, µε ακούτε;
Συνάδελφοι, συνάδελφε Β αϊλάκη θα καθίσεις; Λοιπόν η µία πρόταση
είναι αυτή που ζητάµε για τους κωδικούς αριθµούς της ∆ιοικούσας και η
άλλη πρόταση είναι η δική µου, όχι ότι έρχονται σε αντιδιαστολή, έτσι; Ή
και οι δύο, ή µπορείτε να αποφασίσετε την πρώτη, της ∆ιοικούσας.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μόνο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μόνο.
και οι δύο; ∆εν µε ακούει κανένας.

Λοιπόν συµφωνείτε να φύγουν

∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Παρών; ∆ύο παρών.

∆ιαφωνεί κανείς;

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και στις δυο προτάσεις παρών;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και στις δυο;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ

Παρών

κανείς;
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Οπότε και στην πρώτη, στη δεύτερη;

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Οπότε και στις δύο περιπτώσεις
συνάδελφοι είναι οµόφωνη η απόφαση, µάλλον ξέχασα να ρωτήσω, κατά
κανένας; Άρα όλοι υπέρ, άρα είναι οµόφωνη η απόφαση.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν έχουµε γνωµάτευση, έχουµε τι λέει
ο νόµος, να σας το ξαναδιαβάσω;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι.
ΘΕ ΜΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Προτάσεις τροποποιήσεως θε σµ ικού
πλαισίου Τε χνικού Ε πιµ ε λητηρίου Ε λλάδος
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι προχωρούµε στο επόµενο
θέµα, προτάσεις τροποποιήσεως θεσµικού πλαισίου Τ.Ε .Ε..
Το Μάιο του 1999 µε πρόταση της ∆.Ε . του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος ξεκίνησε η προσπάθεια τροποποίησης του θεσµικού πλαισίου.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα γίνει µια γενική συζήτηση εφ’ όλης της ύλης,
θα ακουστούν όλες οι απόψεις και σε επόµενες συνεδριάσεις θα
προχωρήσοµε σε ψηφοφορίες για να διαµορφωθεί η τελική πρόταση του
τµήµατος.
Συνάδελφοι, θεωρώ ότι το θέµα είναι πολύ σοβαρό και ως εκ τούτου
θα πρέπει η αντιµετώπιση των λεπτοµερειών του πλαισίου που θα διέπει
τη λειτουργία του Τ.Ε.Ε. να είναι θεσµική και η διαµόρφωση των
προτάσεων να µην επηρεάζεται από προσωρινά πλεονεκτήµατα.
Πρέπει να λάβοµε υπόψη ότι οι νόµοι του κράτους αποτελούν τη
βάση των θεσµών δηµοσίου δικαίου, το οποίο δίκαιο δεν είναι µόνο
όργανο του κράτους προς επιδίωξη των σκοπών του, αλλά και µέσο του
ατόµου προς διατήρηση των βασικών δικαιωµάτων του.
Πρέπει να συνειδητοποιήσοµε ότι, σε ελάχιστες κοινωνικές οµάδες
τα άτοµα έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε αυτού του είδους τη
νοµοθετική ρύθµιση, συνήθως το άτοµο είναι αντικείµενο της ρύθµισης
την οποία το κράτος µονοµερώς αναλαµβάνει χωρίς να διανοηθεί αν οι
πολίτες συµφωνούν ή όχι προς τη ρύθµιση που τούτο προβαίνει.
Συµµετέχοµε σε ένα συλλογικό όργανο που χαρακτηρίζεται και ως
βουλή των µηχανικών και εκπροσωπούµε ένα µεγάλο µέρος από το
σύνολο των µηχανικών, που αυτή τη στιγµή ανέρχεται περίπου στις
100.000 και αυξάνει µε γεωµετρική πρόοδο. Η ευθύνη µας συνεπώς είναι
µεγάλη και οι αποφάσεις µας πρέπει να ληφθούν µε σύνεση και προσοχή,
δεδοµένου ότι θα έχουν αντίκτυπο στις νεότερες γενιές των µηχανικών.
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Θεωρώ ότι και αυτή τη φορά θα ασκήσετε τα καθήκοντα σας κατά
συνείδηση, µε πλήρη ελευθερία γνώµης και ψήφου, χωρίς παραταξιακή
πειθαρχία, η οποία είναι απόρροια του κοµµατικού φαινοµένου.
Θα προχωρήσοµε τώρα στην ανάγνωση και ανάλυση των
προτάσεων και των εισηγήσεων και στις τοποθετήσεις των µελών. Σε
επόµενη έκτακτη συνεδρίαση, υπολογίζω πριν από τις γιορτές του
Πάσχα, θα ολοκληρωθεί το θέµα µε συµπληρωµατικές τοποθετήσεις και
ψηφοφορίες.
Ελπίζω όλοι να έχετε, σας έχουν µοιραστεί έντεκα τεύχη,
συζητήσεις, χαρτιά ή οτιδήποτε, πάρει, θα ξεκινήσουµε λίγο ανάποδα, να
ξεκινήσουµε από την πρόταση που έχει κάνει η Πανεπιστηµονική η οποία
είναι µια γενική πρόταση, δηλαδή δεν µπαίνει σε λεπτοµέρειες, από ‘κει
και πέρα θα σας διαβάσω την απόφαση της ∆ιοικούσας, η οποία είναι της
ης
7 συνεδρίασης στις 08.02.2006 και θα µπούµε µετά αναλυτικότερα.
Συνάδελφε Φανουράκη θες να τη διαβάσεις, θες να τη διαβάσω;
∆εν ξέρω. Όπως επιθυµείς, έλα, έχεις όσο χρόνο χρειάζεται για να
διαβάσεις την εισήγηση.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: ∆εν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω αυτό το κείµενο που
έχετε ή να κάνω µια περίληψη σύντοµη για να κάνουµε και µια οικονοµία
χρόνου και να...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, να σου πω συνάδελφε, καλύτερα
να το διαβάσεις διότι έχω επιφυλάξεις αν έχει διαβαστεί.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Ωραία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
καλύτερα να το διαβάσεις.

Και επειδή δεν θα ήθελα να ρωτήσω,

ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Η συζήτηση για την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου
έχει αρχίσει τώρα και καιρό, από χρόνια ακούµε για το θεσµικό πλαίσιο
ξανά και ξανά.
Επειδή υπάρχουν πολλά προβλήµατα..., αυτή η εισήγηση τώρα κατ’
αρχήν να σας διευκρινίσω ότι είναι γραµµένο από το Νοέµβριο, οπότε δεν
είχαµε γνώση των γεγονότων που ακολούθησαν προφανώς.
Επειδή λοιπόν µπροστά µας είχαµε και έχουµε πολλά προβλήµατα
που έτσι χοντρικά µπορούµε να πούµε είναι από το ασφαλιστικό, για την
παιδεία, για την ισοτιµία των πτυχίων, για τις συνθήκες παραγωγής των
δηµοσίων έργων, την καταστροφή του εργοληπτικού δυναµικού, τα
προβλήµατα είναι πολύ µεγάλα, µη σας τα πω όλα που τα έχουµε
γραµµένα εδώ πέρα, και τα οποία δεν βλέπουµε να αντιµετωπίζονται,
ούτε
να
µπαίνουµε
στη
λογική
να
τα
αναλύσουµε,
να
τα
συνειδητοποιήσουµε και να δούµε ποιο δρόµο θα ακολουθήσουµε.
Και πολλές φορές, όπως πιο µπροστά τοποθετήθηκε και ο
συνάδελφος ο Στέλιος, ήµασταν και σε µια λογική που διαφωνούµε µε την
έννοια ότι αν δει κανείς το λογικό που θα αναπτύξουµε γιατί να µην
ενοποιηθούµε, είναι ό,τι ακριβώς θέλουνε. Είµαστε ένα ταµείο λέει µε
µεγάλες εισφορές, µε µικρές παροχές και είµαστε και αυτοδιοίκητοι για να
µην έχουν οι άλλοι ευθύνη για ότι πράττουµε ας πούµε.
Οπότε, έχοντας λοιπόν υπόψη µας τα µεγάλα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε κάπου ας πούµε το θεσµικό πλαίσιο το θεωρούµε ότι
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είναι λίγο πιο πίσω, γιατί δεν βλέπουµε το θεσµικό πλαίσιο να µας
εµποδίζει σήµερα να πάρουµε και να σταθούµε κριτικά και αγωνιστικά
πραγµατικά πάνω στα προβλήµατα που έχουµε. ∆εν το βλέπουµε αυτό
το πρόβληµα και µ’ αυτή την έννοια µπορεί να πει κανείς ότι ίσως να είναι
και άλλα λόγια για να αγαπιόµαστε.
Κατά τη γνώµη µας το βασικό πρόβληµα του ΤΕ Ε είναι ότι δεν
εκφράζει αντικειµενικά τα συµφέροντα της πλειοψηφίας των µηχανικών, οι
τοποθετήσεις του έρχονται ακόµη και σε µετωπική σύγκρουση µαζί τους.
Η ηγεσία δεν εκφράζει µια συνισταµένη όλων των µηχανικών, αποτελεί
ως ένα σηµείο και µηχανισµό του κράτους για την προώθηση της
πολιτικής των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στο χώρο ευθύνης του.
Στην ουσία στηρίζει την πολιτική που οξύνει τα προβλήµατα της
συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων.
Το ΤΕ Ε όχι µόνο δεν
συγκρούστηκε, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις συµπορεύτηκε µε τις
βασικές επιλογές της οικονοµικής ολιγαρχίας. Και για το λόγο αυτό δεν
άγγιξε θέµατα που κατάφορα έθιγαν τα συµφέροντα των µελών του, όπως
έχουµε τις αποικιακές συµβάσεις για τα έργα, για τις εργασιακές σχέσεις,
για την παιδεία, για το ελληνικό κατασκευαστικό δυναµικό, δεν τα άγγιξε
αυτά τα θέµατα.
Μεγάλο ποσοστό µηχανικών έχει απογοητευτεί από τη στάση και τη
δραστηριότητα του Ε πιµελητηρίου και εν µέρει εκεί πρέπει να ψάξουµε
και τη µη συµµετοχή των συναδέλφων στις κινητοποιήσεις.
Υπάρχουν φαινόµενα αυταρχισµού στη λειτουργία των οργάνων και
στις επιλογές εκπροσώπησης τους. Α ν θυµηθούµε..., δεν µπορώ να
θυµηθώ τώρα ακριβώς τα γεγονότα, κυρίως το Κεντρικό Επιµελητήριο µε
τις εκπροσωπήσεις, που πέρυσι ήτανε πιο έντονα τα φαινόµενα αυτά,
πως..., που δίνει και τη δηµοκρατική λειτουργία του οργάνου.
Το πρόβληµα για µας στο Ε πιµελητήριο έχει να κάνει µε το
συσχετισµό δύναµης που υπάρχει σήµερα στην ηγεσία του ΤΕΕ , αλλά
διαπλέκεται και µε τη φυσιογνωµία του που έχει σχέση βέβαια µε το
θεσµικό πλαίσιο σαν σύµβουλος της πολιτείας. Α υτό είναι ένα βαθιά
πολιτικό ζήτηµα, απάντηση δε µπορεί να δώσει καµιά αναθεώρηση
θεσµικού πλαισίου, παρά µόνο η πολιτική πάλη, η αντιπαράθεση ιδεών, η
αλλαγή πολιτικού συσχετισµού, και η ενίσχυση του ριζοσπαστισµού µέσα
στους συναδέλφους.
Προτάσεις, µε βάση την παραπάνω λογική οι προτάσεις µας είναι
µόνο κεντρικές και δεν µπαίνουν στη λεπτοµέρεια. Θεωρεί ότι, το ΤΕΕ
µέσα από την πρόοδο της επιστήµης και την κατάκτηση της γνώσης, µε
τη δυνατότητα της εκτέλεσης των τεχνικών έργων, πρέπει να στηρίξει τα
συµφέροντα του ελληνικού λαού, µε τη βελτίωση της καθηµερινότητας
του, µε την άνοδο του επιπέδου της διαβίωσης του. Ειδικότερα στους
µηχανικούς πρέπει να στηρίξει τα συµφέροντα του που είναι τα
ασφαλιστικά, οι εργασιακές σχέσεις, της πλειοψηφίας των µισθωτών, των
ελεύθερων επαγγελµατιών και των νέων που τους έχουν παραπετάξει.
Ένα στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση,
είναι µια πιο δηµοκρατική λειτουργία του ΤΕΕ .
Σ’ αυτή τη λογική
µπορούµε να πούµε ότι προτείνουµε και ένα θεσµό συνελεύσεων,
ολοµελειών, Νοµαρχιακού ή κάποιου άλλου επιπέδου, που κατά
διαστήµατα µπορούµε να το κρίνουµε αυτό πως θα είναι, µπορεί να
γίνεται µια ολοµέλεια, να παίρνουµε τη γνώµη, να γίνεται η ψηφοφορία
και να αναζωογονείται και να αναγεννάται η εντολή που έχουµε οι
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εκλεγµένοι από τους συναδέλφους ως προς τις κατευθύνσεις, τις δράσεις
ή τις επιλογές που κάνουµε σαν όργανα.
Ένα άλλο βασικό θέµα είναι η ανώτατη εκπαίδευση, πάνω – κάτω
µας είναι γνωστά για τη Λισσαβόνα, ξεχνώ τώρα τα υπόλοιπα ονόµατα...,
βασικούς στόχους ως προς την παιδεία, που εµάς ειδικά στην Ε λλάδα
από τον πενταετή κύκλο µας κατεβάζουν στον τριετή µε τις
µεταπτυχιακές..., µε τους κύκλους σπουδών κ.λ.π. Είναι πολύ σηµαντικό
το θέµα της παιδείας, και δεν είναι µόνο αυτό, τραγικά είναι το θέµα των
ΙΕ Κ για την άσκηση του επαγγέλµατος, αλλά δεν είναι µόνο το θέµα του
ΙΕ Κ που είναι κάποιο τραβηγµένο ή τα ΤΕ Ι, είναι όλο το θέµα της
παιδείας.
Κάνω µια παρένθεση ότι, ένα αίτηµα από τα δικά µας – των
µηχανικών – τώρα είναι να κάνουµε Master το..., να αναγνωριστεί σαν
Master το πτυχίο των ελληνικών Πανεπιστηµίων, των Πολυτεχνείων. Κ αι
αυτός είναι ένας στόχος που περιορίζει και συγκαλύπτει το θέµα της
παιδείας, δεν είναι αυτός ο στόχος µας. Τι είναι το Master; Α ς το δούµε,
είναι µια εξειδίκευση γνώσης µετά από τις σπουδές, δεν θέλουµε αυτό το
πράγµα, θέλουµε πενταετή κύκλο σπουδών.
Υπάρχει και ένα κείµενο του Ξανθόπουλου, πριν από µερικά χρόνια,
κάπου το έχω φυλαγµένο, που εξηγεί ότι τρία και δύο δεν µας κάνει πέντε
στην παιδεία, άλλο πέντε χρόνια προγραµµατισµού σπουδών και άλλο
τρία και δύο χρόνια µετά εξειδικευµένης γνώσης. Τρία και δύο δεν µας
κάνει πέντε, το γράφει κάπου έτσι από ένα άνθρωπο που έχει µια άλλη
λογική, ο Ξανθόπουλος, σε ένα κείµενο του. Λοιπόν πολύ βασικό είναι το
θέµα της παιδείας.
Και βέβαια είµαστε ενάντια σε κάθε διαχωρισµό παλαιών και νέων
µηχανικών.
Ήδη έχουν παρουσιαστεί προτάσεις και θα κατατεθούν προφανώς
και άλλες, που αφορούνε παρατηρήσεις πάνω στο θεσµικό πλαίσιο και
προφανώς µπορούµε να συµφωνήσουµε µε την πλειοψηφία αυτών των
παρατηρήσεων,
σε
πολλά
θέµατα
προφανώς
µπορούµε
να
συµφωνήσουµε.
Μια βασική αντίθεση όµως που έχουµε είναι ως προς την πρόταση
εκλογής του Προέδρου. Ε πειδή πολλές φορές έχει έρθει στην επιφάνεια,
εµείς είµαστε αντίθετοι µε την εκλογή Προέδρου απ’ ευθείας από το
Σώµα, γιατί αυτό θα αποδυναµώσει τη δηµοκρατική λειτουργία του ΤΕ Ε,
θα δηµιουργήσει ένα άλλο πόλο και ήδη – παρά το θεσµικό πλαίσιο –
πολλές φορές ακόµα και τοπικά αλλά και πανελλαδικά κυρίως βλέπουµε
ότι παραβιάζεται η δηµοκρατικότητα κυρίως µε τη δράση της ∆ιοικούσας
σε σχέση µε την «Α », πολύ περισσότερο να έχουµε και ένα Πρόεδρο
εκλεγµένο. Α υτό θα γίνει..., θα υποβαθµιστεί πλήρως η λειτουργία των
αντιπροσωπειών, και σ’ αυτό είµαστε έτσι πολύ κατηγορηµατικοί.
Ως προς την παιδεία, επανέρχοµαι και λέµε ότι, απαιτούµε τον
πενταετή κύκλο σπουδών εκεί µέσα ή µε µια άλλη µορφή να γίνεται και η
εξειδίκευση, να συνδέεται η σπουδή µε το επάγγελµα, και να
αντισταθούµε στις ευρωπαϊκές οδηγίες ως προς την παιδεία. Είναι πολύ
σηµαντικό αυτό το πράγµα.
Επίσης είµαστε αντίθετοι σε κάποιες προτάσεις που φέρνουνε µια
σαλαµοποίηση στη δράση των Οργάνων, στην «Α», µε θέµα τα επιµέρους
κ.λ.π. Θα πρέπει να έχουµε µια συνολική αντίληψη των πραγµάτων, γιατί
αλλιώς θα έχουµε µια υποβάθµιση στην ανάλυση και στις τοποθετήσεις
µας στα θέµατα του Επιµελητηρίου.
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Ένα άλλο θέµα που µπαίνει επίσης είναι το ΤΕΕ να κάνει, ως προς
τα διπλώµατα, την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Κ αι
αυτό είναι πονηρό όταν ακολουθείται από προτάσεις για την ίδρυση
Ανώνυµων Ε ταιρειών, που ήδη έχει κάνει ας πούµε, και σ’ αυτά είµαστε
επίσης αντίθετοι.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι, επειδή θα αναπτυχθούν
πάρα πολλά θέµατα και στο τέλος µπορεί να µην µπορείτε να τα
συµµαζέψετε, εάν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις στην εισήγηση του
συναδέλφου, υπάρχει κανείς που θέλει να ρωτήσει;
Εγώ θα ήθελα να κάνω µια ερώτηση συνάδελφε, εδώ που λες στις
προτάσεις µας, στο δεύτερο σηµείο που λες, θεωρούµε ότι η απόκτηση
του διπλώµατος του µηχανικού πρέπει να συνοδεύεται αυτοδίκαια από
την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, δηλαδή µε το που
παίρνουµε το δίπλωµα..., δεν θα δίνουµε αυτά τα περίφηµα οκτάωρα,
που έχουν επικρατήσει να λέγονται οκτάωρα, που δεν είναι;
Αυτό
εννοείς;
∆ηλαδή µε το δίπλωµα έχεις και την άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι θα απαντήσεις. Άλλος; Έ λα...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι στο Επιµελητήριο δίνονται, τρόπος
του λέγειν, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος λέγεται.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Ναι σ’ αυτό το θέµα τώρα, παρ’ όλο που διατυπώνεται
όπως το είπες Πρόεδρε κατηγορηµατικά έτσι, θα µπορούσε κανείς να πει
ότι εντάξει µπορούµε να κάνουµε και µια µορφή διαδικασίας αυτό...
Ωστόσο όµως µπαίνει το εξής, όταν τελειώσω µια ανώτατη σχολή,
ένα Πολυτεχνείο και πάρω ένα χαρτί ότι έµαθα ότι ήµουνα ικανός να
αποφοιτήσω από το Πολυτεχνείο, τώρα τι νόηµα έχει να ξαναµπώ σε µια
διαδικασία να εξετάζοµαι για την άδεια της άσκησης; Α φού τέλειωσα ένα
Πανεπιστήµιο και µε κρίνανε οι καθηγητές µου καλώς ή κακώς πέντε
χρόνια, πόσα θα είµαι εκεί πέρα, ποιο είναι το νόηµα να ξαναπερνώ
εξετάσεις;
∆ηλαδή σκέφτοµαι την περίπτωση που τελειώνω ένα
Πανεπιστήµιο και µετά δεν µπορώ να πάρω άδεια επαγγέλµατος, αλλά
αυτό είναι το κυριότερο.
∆ηλαδή το βάρος το δίνουµε στην εκπαίδευση, εκπαιδευτήκαµε;
Πήραµε ένα πτυχίο Πολυτεχνείου; Γιατί να ξαναπερνάµε µια διαδικασία
εξετάσεων επαγγέλµατος; Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα ήθελα να σας πω το εξής, δεν ξέρω
αν έχετε υπόψη σας ότι στο Λαύριο στις 21.01.2008 υπήρχε µια τρίτη
συνάντηση Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσµητόρων Πολυτεχνικών
Σχολών Ε λλάδας.
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Και εδώ αναφέρει ότι ζητούν, αυτό που είπες εσύ προηγουµένως,
τα ελληνικά πτυχία να λέγονται Master, διότι ήδη έχει γίνει λέει στη
Γαλλία και αναφέρει και το ∆ιάταγµα και έχει γίνει και...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Στη Κύπρο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στην Κύπρο ισχύει, ναι. Στην Κύπρο
λέει σ’ ένα σηµείο ότι, στην Κ ύπρο χώρα – µέλος..., τα διπλώµατα από
τις παραπάνω σχολές αναγνωρίζονται ισότιµα µε Master. Ή δη υπάρχει
αυτή η απόφαση και την προωθούν στο ελληνικό κράτος.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Πάνω σ’ αυτό το θέµα, γιατί δεν είµαστε κατατοπισµένοι
και ούτε βέβαια και εγώ θα πω ότι τα ξέρουµε ας πούµε..., αλλά το
Master είναι µια εξειδίκευση γνώσης, δεν είναι γενική γνώση. Αυτό που
θέλουµε εµείς σαν µηχανικοί, σαν επιστήµονες, σαν άνθρωποι να
σπουδάσουµε να µάθουµε είναι γενική γνώση, η εξειδίκευση δεν
υποκαθιστά τη γενική γνώση.
Μπορεί το Master τώρα να κολακεύει τα αφτιά µας ότι ξέρεις το
πτυχίο µου είναι Master, όχι εγώ λέω πως είναι παραπάνω. Πέντε χρόνια
σπουδών... (αλλαγή κασέτας)
...έχει µπροστά του ένα σπουδαστή και τον
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ:
παραλαµβάνει από το Γυµνάσιο, από το Λύκειο δηλαδή τώρα και θέλει να
τον βγάλει να του κάνει ένα κύκλο, να τον ολοκληρώσει δηλαδή, να κάνει
µια ολοκλήρωση, λέει πόσα χρόνια έχω;
Τόσα, άρα αυτά είναι τα
µαθηµατικά, αυτή είναι η φυσική, αυτά είναι τα γενικά, και αυτά είναι τα
ειδικευµένα µαθήµατα, αυτός είναι ο κύκλος.
Μετά πάω και κάνω ειδίκευση, και µπορεί να είναι ξέρω ‘γω από το
να είµαι ξέρω ‘γω σε µια βιβλιοθήκη δεν ξέρω τι άλλο..., τι ειδίκευση
µπορεί να είναι η γνώση και έκανα λέει µεταπτυχιακά κ.λ.π., δεν είναι
έτσι. Ε νώ αν έχω πέντε χρόνια, θα κάνω άλλο κύκλο σπουδών. Η
γνώση, η πραγµατική γνώση παίρνεται σε µεγαλύτερο κύκλο όχι...
Άρα το Master µπορεί τάχα να είναι κάτι αλλά είναι ειδίκευση, δεν
είναι πέντε χρόνια σπουδών και είναι σηµαντικό αυτό το πράγµα. Μπορεί
να µας κολακεύει λίγο στα αφτιά, αλλά το Master δεν πρέπει να µας
ικανοποιήσει, όχι ότι δεν...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Η διπλωµατική είναι µια απόδειξη της ικανότητας µου να
αντιµετωπίσω ένα ολοκληρωµένο θέµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θέλεις να διαβάσεις και εσύ το κείµενο
σου που είναι γενικής κατευθύνσεως; Ναι, λοιπόν και η συνάδελφος
Σφακιανάκη έχει ένα κείµενο που είναι µια σελίδα, γενικής κατευθύνσεως,
γι’ αυτό καλό είναι να µας το διαβάσει και η συνάδελφος.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε γώ δεν θέλω να το διαβάσω, θέλω να το πω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να το πεις. Η συνάδελφος Σφακιανάκη.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Γιατί τελικά στο διάβασµα πάνω κάπου γίνεται πολύ
µονότονο, εξάλλου είναι µικρό.
Θέλω εξάλλου να σχολιάσω ένα – δυο ζητήµατα, γι’ αυτό θέλω να
τα πω και προφορικά. Προφανώς συνάδελφοι το πρόβληµα του Τ.Ε .Ε.
είναι πολιτικό, γι’ αυτό και το θέµα µε το θεσµικό πλαίσιο ένας λόγος που
είναι τόσο στενάχωρο και µη ευχάριστο σε όλους µας αλλά παράλληλα
και πολύπλοκο είναι αυτός ο λόγος, ότι δηλαδή και είναι δύσκολο να δεις
τι θεσµικό πλαίσιο ανταποκρίνεται στην πολιτική που προωθείς και
µπορεί να την υποβοηθήσει, και παράλληλα δουλεύει και όλη αυτή η
στεναχώρια, η απογοήτευση που έχουµε, γιατί από µόνο του δεν φτάνει
να διορθώσει το πολιτικό πρόβληµα του Τ.Ε.Ε..
Παρ’ όλα αυτά, νοµίζω ότι οι αρχές στις οποίες κινηθήκαµε εµείς
τουλάχιστον ως παράταξη, συνοψίζονται σε τέσσερις βασικές οµάδες.
Η πρώτη οµάδα είναι το αιώνιο πρόβληµα όπου υπεκφεύγει το
Τεχνικό Ε πιµελητήριο στο ρόλο του επιστηµονικού φορέα, όπου µπορεί
και
φλυαρεί
ακατάσχετα,
κάνει
και
απερίγραπτες
εκδηλώσεις,
επιστηµονικοφανείς, χωρίς να τις τοποθετεί πολιτικά, και έτσι δείχνει µια
πλούσια δραστηριότητα και προσπαθεί να διατηρήσει ένα κύρος,
απεµπολώντας αυτό που θα έπρεπε να είναι και που είναι όλα τα άλλα
Επιµελητήρια, ο επαγγελµατικός φορέας των µελών του.
Πολλές φορές συζητήσαµε είναι – δεν είναι συνδικαλιστικός ο ρόλος
του Τ.Ε.Ε ., δεν χρειάζεται να είναι συνδικαλιστικός και να επικαλύπτει
τους συλλόγους. Μπορεί όµως να είναι πολύ σοβαρά επαγγελµατικός και
να προάγει και τα συµφέροντα των µελών του µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
∆εν µιλάω για συντεχνιακά συµφέροντα, αλλά όπως θέλουµε να τα
εννοούµε σε συνδυασµό µε την ποιότητα, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη
όταν τοποθετείται σε σωστά πλαίσια και όταν µετριέται, τι κάνουµε, που
κάνουµε, και γιατί το κάνουµε και όλα αυτά. Ά ρα λοιπόν το θεσµικό
πλαίσιο πρέπει να υπηρετεί αυτό τον πρώτο στόχο.
Το δεύτερο που πρέπει να υπηρετεί είναι την αναλογική
εκπροσώπηση, τη σωστή σχέση κέντρου – περιφέρειας, τη λειτουργία
των Οργάνων µε το δηµοκρατικότερο τρόπο.
Σ’ αυτή τη γενική αρχή εντάσσονται µια σειρά από ζητήµατα, όπως
το αίτηµα που έχουµε για το ότι θα έπρεπε να γίνει ένα περιφερειακό
τµήµα Αττικής, ότι θα έπρεπε δηλαδή να έχουµε µια περιφερειακή
διάρθρωση και επιτελικό ρόλο στο κέντρο και να έχουν τη δυνατότητα να
εκφράζονται οι συνάδελφοι της Αττικής, όπως και στο βαθµό που
µπορούµε και εµείς και εκφραζόµαστε από τα άλλα περιφερειακά και όχι
να καπελώνονται µέσα απ’ αυτή την γραφειοκρατική κατάσταση, αυτό το
περίεργο πράγµα που υπάρχει στο κεντρικό Τ.Ε .Ε ..
Παράλληλα θα έπρεπε να ξαναδούµε το πώς εκπροσωπούνται τα
περιφερειακά τµήµατα στην κεντρική «Α », το ρόλο των πανελλαδικών
παρατάξεων όπου εκλέγονται άνθρωποι από την περιφέρεια µε τους
ψήφους του κέντρου και µετά οι ίδιοι δεν συµµετέχουνε στη δουλειά των
περιφερειακών τµηµάτων, αυτά πρέπει να διορθωθούνε.
Το θέµα ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό της Κεντρικής «Α »
καλύπτεται..., οι θέσεις καλύπτονται από εκλεγµένους στις επιστηµονικές
επιτροπές, που είχαµε πει και ξανάλεµε ότι θα έπρεπε να εκλέγονται
έµµεσα από την «Α» και όχι άµεσα, ώστε να κατανεµηθούν περισσότερες
θέσεις στα περιφερειακά τµήµατα.
Εκεί µπαίνει και το θέµα του ρόλου του Προέδρου, εκεί είµαστε
κατηγορηµατικοί ότι, άµεση εκλογή του Προέδρου σηµαίνει χειρότερα απ’
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αυτά που ζούµε, σηµαίνει ενδυνάµωση του ρόλου του ενός, δηλαδή
σηµαίνει προσωποκεντρικά όργανα, ιδιαίτερα στην Αθήνα δε που ο
Πρόεδρος είναι όργανο, εκεί τα χάσαµε όλα.
Το θέµα δεν είναι να
απλοποιήσουµε µόνο τις διαδικασίες, το θέµα είναι να δώσουµε έµφαση
στην αναλογικότητα και στη δηµοκρατικότητα. Αυτός είναι ο δεύτερος
περίπου κορµός.
Ο τρίτος είναι το τι γίνεται στα περιφερειακά τµήµατα, τα
περιφερειακά τµήµατα δεν έχουν ούτε αρκετή αυτονοµία, ούτε αρκετή
στελέχωση. Και όταν λέω αυτονοµία εννοώ και ως προς τις υπηρεσίες
τους, τις οργανικές τους θέσεις που πάντα είναι ασαφείς. Μας είπε
µάλιστα προχθές ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε και είναι καταπληκτικό αυτό
που µας είπε, αφορά και τα περιφερειακά τµήµατα, δεν ξανάκουσα λέει
πριν αδειάσουνε οργανικές θέσεις να προκηρύσσουµε τις θέσεις, αυτό
είναι τραγικό. Οι οργανισµοί πάντα έχουνε όταν υπάρχουνε επιπλέον
θέσεις, ώστε να µπορείς να προσλαµβάνεις προσωπικό πριν αδειάσουν
οι θέσεις και µείνει ορφανός ο φορέας, αυτά είναι τρελά πράγµατα.
Πρέπει λοιπόν να φτιάξουνε ένα Οργανισµό για τα περιφερειακά, να
προβλέψουνε θέσεις να µην καλύπτουµε θέσεις µε οµάδες εργασίας,
πρέπει να προβλεφθεί η νοµική κάλυψη και στήριξη για κάθε
περιφερειακό τµήµα και παράλληλα πρέπει να τακτοποιηθούν επιτέλους
τα οικονοµικά, δεν µπορούµε να ζητιανεύουµε.
Ένας τέταρτος κορµός είναι αυτός της δεοντολογίας, υπάρχει ο
κώδικας δεοντολογίας που για πολλούς είναι ένα πράγµα ντεµοντέ που
ανήκει σε άλλες εποχές, ας τον ξαναδούµε λοιπόν, ας τον
επικαιροποιήσουµε, όπως επίσης πρέπει να ξαναδούµε και το ρόλο των
Πειθαρχικών Συµβουλίων. ∆εν µπορεί αυτά τα πράγµατα όλα να χάνονται
µέσα σε ένα άκρατο φιλελευθερισµό που επικρατεί σήµερα και να µην
υπάρχουν πια αρχές και κανόνες για το πώς λειτουργούµε.
Εδώ θα θέλαµε να προσθέσουµε δύο ζητήµατα που τα συζητάµε
πάρα πολλές φορές, αλλά δεν τα έχουµε εντάξει ποτέ στη συζήτηση για
το θεσµικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε..
Το ένα είναι ότι θα έπρεπε να θεσπίσουµε ασυµβίβαστα. ∆εν είναι
δυνατόν, ειδικά στο κεντρικό έτσι;
Αλλά καµιά φορά και στα
περιφερειακά τµήµατα, όλοι οι συνδικαλιστές που εκλέγονται να είναι
Γενικοί Γραµµατείς σε Υπουργεία, σύµβουλοι Υπουργών, να είναι
∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι και Πρόεδροι µεγάλων Οργανισµών, ειδικά και
ένα παραπάνω στις διακριτές θέσεις των οργάνων του Τ.Ε.Ε. είναι
απαράδεκτο να έχουµε τέτοιες εµπλοκές. Πως λέµε ότι το Τ.Ε.Ε . θα
κρατήσει µία αυτονοµία και θα παίξει το ρόλο του µε αυτάρκεια όταν
τελικά όλα αυτά τα πράγµατα είναι απερίγραπτα µπλεγµένα µεταξύ τους;
Χρειάζεται να τεθεί αυτή η συζήτηση, εγώ δεν αισιοδοξώ ότι θα υιοθετηθεί
από το κεντρικό, αλλά νοµίζω ότι οφείλουµε εµείς ως περιφέρεια να το
θέσουµε.
Το άλλο θέµα είναι των εκπροσωπήσεων. Και αυτό, προχθές πάλι
διάβασα ένα πρακτικό της Κ εντρικής ∆ιοικούσας, όπου κάθονται και
συζητάνε ποια είναι τα ασυµβίβαστα, ποιους να στέλνουµε, ποιους να µη
στέλνουµε, πόσο χρόνο, πόσες θητείες. Α υτά τα λέµε και εδώ κατά
καιρούς, τα ξεχνάµε. Θα πρέπει και αυτά να περάσουν στο θεσµικό
πλαίσιο.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι, θέλει να ρωτήσει κανείς τη
συνάδελφο οτιδήποτε σ’ αυτά που είπε; Όχι.
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, επειδή ανέφερε τον κώδικα
δεοντολογίας, µας έχει στείλει στις 22/2 ο υ το τµήµα κεντρικής
Μακεδονίας, προχθές, το αποτέλεσµα µιας Ο.Ε. η οποία αναφέρεται στη
βελτίωση πειθαρχικών διαδικασιών, αναθεώρηση νοµικού καθεστώτος
λειτουργίας των πειθαρχικών συµβουλίων, αναθεώρηση κανονισµού
δεοντολογίας, ήταν το προϊόν της οµάδας εργασίας.
Λοιπόν, αυτό πέρασε από την «Α» της κεντρικής Μακεδονίας, στις
28.11.2007 πέρασε για το θεσµικό πλαίσιο, στις 04.02.2008 ο κώδικας
δεοντολογίας. Ε πειδή δεν θα ολοκληρωθεί η συζήτηση, εάν ενδιαφέρεστε
να τοποθετηθείτε και να κάνετε προτάσεις, δεν θα ήταν άσχηµο να τα
πάρετε από τη γραµµατεία. ∆εν ξέρω πόσοι από σας έχουν διαβάσει τον
παλιό κώδικα δεοντολογίας ο οποίος δεν πρέπει και να κυκλοφορεί αυτή
τη στιγµή, είναι ένα κίτρινο βιβλιαράκι το οποίο µου το έδωσαν όταν
γράφτηκα, δεν ξέρω, υπάρχει αυτή τη στιγµή; Οι καινούργιοι, σας το
δίνουν;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν σας το δίνουν.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πριν αµνηµονεύτων χρόνων.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πολλοί από σας δεν θα γνωρίζουν και
τι είναι αυτός ο κώδικας, και επειδή και δύσκολα θα τον βρείτε, µπορείτε
να απευθυνθείτε στη Γραµµατεία, καλό είναι να διαβάσετε. Έ χει ωραίες
προτάσεις η κεντρική Μακεδονία σ’ αυτά τα δύο θέµατα.
Θα ξεκινήσουµε σύµφωνα µε τα έγγραφα τα οποία σας έχω στείλει,
τα οποία σας τα έχω στείλει χρονολογικά, εκτός από µία ενδιάµεση
αλλαγή που θα κάνω.
Λοιπόν, όπως σας είπα ξεκίνησε το Μάιο του 1999, αξίζει τον κόπο
να σας πω το εξής, το έγγραφο ήταν του Λιάσκα. Με στόχο να γίνουν οι
αλλαγές και προσαρµογές του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του Τ.Ε .Ε.
πριν τις εκλογές του 2000, η ∆.Ε . αποφάσισε να επιταχύνει τον ευρύτατο
δηµόσιο διάλογο που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 30.06.1999.
Ευτυχώς που το επιτάχυνε και µη νοµίζετε δεν υπάρχει περίπτωση και
τώρα µάλλον να ολοκληρωθεί το θέµα.
Και µάλιστα σ’ αυτό το έγγραφο, αν σας ενδιαφέρει, κατέληξε σε
ένα κείµενο κατεύθυνσης του τελικού διαλόγου για τις αλλαγές του
θεσµικού πλαισίου που έχει ως εξής, και έχει τρεις – τέσσερις σελίδες,
δεν ξέρω αν το διαβάσατε, σας το κοινοποίησα.
Λοιπόν θα σας διαβάσω εγώ το τελευταίο έγγραφο, το οποίο είναι
απόσπασµα από τα πρακτικά της ∆.Ε . κατά τη συνεδρίαση 7 της
08.02.2006, τότε ήταν Πρόεδρος ο συνάδελφος Α λαβάνος.
Είναι η απόφαση Α46/Σ7/2006. Η ∆.Ε. σε συνέχεια της υπ’ αριθµ.
Α8/Σ1/2006 απόφασης της, µε την οποία συγκρότησε επιτροπή από µέλη
της για να προετοιµάσουν την εισήγηση της ∆.Ε . Τ.Ε.Ε. προς την «Α »
Τ.Ε .Ε . για την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου Τ.Ε.Ε. και µετά από
γραπτή εισήγηση των συναδέλφων Θεόδωρου ∆ραγιώτη, Γιάννη
Θεοδωράκη, Κ ώστα Κρεµαλή, Χρήστου Σινάνη και Γιάννη Φούρκα,
αποφασίζει να προτείνει στην «Α» του Τ.Ε .Ε . κατά την έκτακτη
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συνεδρίαση της 11.02.2006 τα παρακάτω σηµεία του θεσµικού πλαισίου
προς αναθεώρηση.
Το σύνολο των προς αναθεώρηση διατάξεων διακρίνεται σε τρία
υποσύνολα. Το πρώτο υποσύνολο αφορά τα θέµατα εκείνα που στην
προηγούµενη θητεία της «Α » είχαν κριθεί ότι µπορούν να επιλυθούν
άµεσα.
Αυτά τα θέµατα είναι τα παρακάτω:
Η διευθέτηση του
τετραγωνικού πίνακα, δεν θα σας τη διαβάσω διότι ήδη ισχύει. Την
άλλαξαν. Το µόνο που δεν ξέρω είναι αν οι µονοεδρικές περιφέρειες...,
πόσοι είσαστε..., πόση είναι η «Α» κάτω, 155 και 45; Ναι, τόσοι είναι
200, άρα δεν έχει αλλάξει.
∆ηλαδή προτείνεται..., εµφανίζονται λέει
τέσσερις µονοεδρικές περιφέρειες, άρα για να γίνουν διεδρικές, γιατί λέει
ελάχιστο, στις περιφέρειες αυξάνεται ο αριθµός των µελών της «Α» και οι
έδρες θα γίνουν 159 µε την πρόταση.
Αυτή η πρόταση δεν µπόρεσε να συζητηθεί στην «Α», διότι ήταν αν
θυµάστε τότε µε τα πανό που γινόταν η κατάληψη και δεν εσυζητείτο
τίποτα, και η πρόταση που υπάρχει είναι αυτή, µόνο της ∆ιοικούσας, δεν
έχει εγκριθεί από την "Α ". Αλλάζει η σειρά δύναµης των εγγεγραµµένων,
το ξέρετε και αυτό, ισχύει.
Λοιπόν πάµε στο δεύτερο υποσύνολο, αυτό ήταν το πρώτο, ήταν ο
τετραγωνικός πίνακας, δεν ξέρω από σας πόσοι ξέρουν τον τετραγωνικό
πίνακα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο τετραγωνικός πίνακας είναι ο τρόπος
µε τον οποίο γίνεται η κατανοµή των εδρών στην κεντρική «Α ».
Γνωρίζετε όλοι ότι, το κάθε περιφερειακό τµήµα έχει ένα ελάχιστο αριθµό
οι οποίοι συµµετέχουν στην «Α » την κεντρική. Υπάρχουν και παρατάξεις
οι οποίες δεν έχουν υποψηφίους σε όλες τις περιφέρειες, δηλαδή τα
περιφερειακά τµήµατα του Τεχνικού Επιµελητηρίου τα οποία συµµετέχουν
στην κεντρική «Α». Λοιπόν είναι µια δύσκολη κατανοµή, δεν είναι και
τόσο εύκολη αυτή η κατανοµή.
Πάµε στο δεύτερο υποσύνολο, αφορά στα θέµατα εκείνα που
επιβάλλονται εκ των πραγµάτων ώστε να υπάρχει η ευχέρεια να
ανταποκριθεί το Τ.Ε .Ε . σε απαντήσεις που οφείλονται σε ισχύουσες
διατάξεις.
Τέτοιο θέµα π.χ. είναι η δυνατότητα τήρησης χωριστού
µητρώου για τα µέλη του Τ.Ε .Ε . που εγγράφονται µετά από απόφαση του
ΣΑ Η επαγγελµατική µόνο ισοτιµία ή το χωριστό µητρώο προσωρινό των
κοινοτικών υπηκόων, των παρεχόντων υπηρεσίες χωρίς µόνιµη
εγκατάσταση, όπως επιβάλλεται από την οδηγία 85/384 και 89/48 κ.λ.π.
Στην αναθεώρηση θα συµπεριληφθεί µόνο η δυνατότητα τήρησης
χωριστών µητρώων.
Τρίτο υποσύνολο, αφορά σε διατάξεις που έχουν εµφανιστεί να
είναι γενικής αποδοχής και άρα να αποφασιστούν εύκολα.
Τέτοιες
διατάξεις είναι οι παρακάτω, προσέξτε αυτή τη διάταξη, τροποποίηση των
διατάξεων απαρτίας για την εκλογή των οργάνων.
Η διάταξη θα
α
προβλέπει ότι, αφού θα επιτευχθεί η απαιτουµένη απαρτία 2/3 και 50%
συν 1, η απαρτία αυτή θα πάψει να υπάρχει µόνο αν ο αριθµός των
παρόντων µελών µειωθεί κάτω από το 25% συν 1 του συνόλου των
µελών της «Α».
Α υτός ο περιορισµός θα διευκολύνει την ταχύτερη
εκλογή των οργάνων. ∆ηλαδή µ’ αυτό τον περιορισµό που θέτει δεν δίνει
τη δυνατότητα να φεύγουν και να δηµιουργούν πρόβληµα, δηλαδή θα
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πρέπει να φύγει µια πολύ µεγάλη δύναµη ή δυο δυνάµεις να φύγουν.
Ενώ σήµερα άπαξ και δεν υπάρχουν, συνέχεια πρέπει να υπάρχουν, τα
2/3 α και το 50% συν 1, έτσι; Στη επαναληπτική συνεδρίαση. Λοιπόν, εάν
µια δεδοµένη στιγµή παράδειγµα ήτανε 101, ήταν 100 ελύετο η
συνεδρίαση ελλείψει απαρτίας, αυτή τη στιγµή το πάει στους 50 συν 1,
στους 51, έτσι;
Αναθεώρηση των διατάξεων εκείνων που αφορούν τις εξετάσεις της
άδειας άσκησης επαγγέλµατος, για να ουσιαστικοποιηθούν οι εξετάσεις
πρέπει να αντικατασταθούν οι διατάξεις εκείνες της Υπουργικής
Απόφασης που επιτάσσουν τις προφορικές εξετάσεις και σε θεµατολογία
διπλωµατικής εργασίας.
Εδώ να σας κάνω µια παρένθεση, θα το φέρω και αυτό θέµα,
υπάρχουν τα πρακτικά, αυτό ήταν λάθος του Τεχνικού Επιµελητηρίου τότε
και το πληρώνει τώρα, διότι υπήρχε η δυνατότητα να αποφασίσει, διότι
ήταν µε τη σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου, το οποίο το
Τεχνικό Ε πιµελητήριο δεν απάντησε ποτέ και υιοθέτησε αυτό το σύστηµα
που γίνεται τώρα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορούσε να µη δεχτεί το προφορικό,
µπορούσε να µη δεχτεί..., εδώ µιλάει για τη θεµατολογία της
διπλωµατικής εργασίας, είναι εξετάσεις η διπλωµατική;
Μα επόµενο
είναι, αν την έχεις κάνει την ξέρεις.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άλλο αυτό, µιλάµε όταν υπάρχουν οι
εξετάσεις ή θα είναι σοβαρές ή να τις καταργήσουν, δεν µπορεί να
κάνεις..., στη διπλωµατική σου άµα την έχεις κάνει πρέπει να είσαι
ηλίθιος να µην ξέρεις τη διπλωµατική σου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και εξετάζουνε τρεις καθηγητές διαφορετικοί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, δίνει ή το ένα ή το άλλο. Λοιπόν,
να συνεχίσουµε, παιδιά να συνεχίσω; ∆εν άκουγα τι έλεγε..., τι έλεγες
δεν άκουσα καθόλου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Εγώ συµφωνώ µαζί σου, απόλυτα
συµφωνώ. Ναι, δηλαδή να γίνουν σοβαρότερες οι εξετάσεις συνάδελφοι,
εντάξει;……………Υπάρχει και αυτή η πρόταση, υπάρχει και αυτή η
πρόταση.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Υπάρχει και αυτή η πρόταση
Σταµατάκη.
Λοιπόν, διευθέτηση των διατάξεων, ώστε να δίνεται η
δυνατότητα ύπαρξης συµβουλευτικών οργάνων π.χ. η περιφερειακή
συνδιάσκεψη, συνδιασκέψεις Προέδρων κ.λ.π.
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Βελτίωση..., όχι υπάρχει αλλά είναι άτυπη δεν έχει νοµική
υπόσταση, ούτε η συνάντηση Προέδρων που γίνεται, αυτό που είπε ο
Πρόεδρος προηγουµένως ότι την Παρασκευή έχουν συνάντηση. Είναι µια
φιλική συνάντηση επί της ουσίας, δεν προβλέπεται από καµία διάταξη,
ανταλλάσσουν απόψεις, δεν παίρνουν αποφάσεις και δεν µπορούν να
επιβάλουν σε κανένα τις αποφάσεις τους.
Και το ίδιο πράγµα συνάδελφε είναι και οι περιφερειακές
συνδιασκέψεις………….∆εν µε ακούς, ένα λεπτό, ενώ το είπες δεν µε
ακούς, και οι περιφερειακές συνδιασκέψεις των ∆.Ε ..
Βελτίωση των διατάξεων περί Πειθαρχικών Συµβουλίων µε τις
παρακάτω τροποποιήσεις: Επαναφορά της δυνατότητας και του
δικαιώµατος πραγµατογνωµοσύνης, θέσπιση υψηλού παραβόλου για την
αποφυγή εύκολης καταγγελίας και για την αντιµετώπιση του αυξηµένου
πλέον κόστους, θέσπιση προδικαστικής διερεύνησης, ουσιαστική αµοιβή
και κριτήρια για τους εισηγητές που θα καθορίζει η ∆.Ε. και θα εγκρίνει η
«Α».
Οι συνάδελφοι της κεντρικής Μακεδονίας προτείνουν και νούµερα
και τα πάντα, έχουν µπει πιο βαθιά στο θέµα. Οι εισηγητές θα είναι ανά
ειδικότητα, πρόβλεψη εξέτασης δύο τουλάχιστον µαρτύρων από κάθε
πλευρά αιτών και παραπεµπόµενος, εκλογή των µελών του επταµελούς
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου από τους µηχανικούς και ορισµός
µόνο του Προέδρου από το ΥΠΕ ΧΩ∆Ε. ∆εν ξέρω αν ξέρετε πως είναι το
Ανώτατο Πειθαρχικό, εκεί είναι και αν είναι, όλα τα άλλα παλεύονται αυτό
δεν παλεύεται µε τίποτα, το Ανώτατο Πειθαρχικό.
Η Μακεδονία προτείνει δύο, να γίνει ένα ανώτατο στη βόρειο
Ελλάδα και ένα στη νότιο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆ύο;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ύο Α νώτατα Πειθαρχικά, δύο Ανώτατα
Πειθαρχικά. Ο Πρόεδρος αυτός να προέρχεται από το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους. Ο νόµος λέει ότι ο Πρόεδρος µπορεί να είναι ή Νοµικός
Σύµβουλος του ΥΠΕ ΧΩ∆Ε ή αν δεν υπάρχει από το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους, αλλά ο νόµος λέει από τους εφτά οι δύο είναι.
Αναθεώρηση των σηµερινών διατάξεων για έξοδα παράστασης και
για αποζηµιώσεις των µελών των εκλεγµένων οργάνων. Η νέα διάταξη
θα πρέπει να προβλέπει πρόταση της ∆.Ε. και θέσεις σε ισχύ µετά από
έγκριση της «Α».
Να σταµατήσω συνάδελφοι τι λέτε;
Κ ατά τα φαινόµενα δεν
ενδιαφέρεται κανένας.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
διαβάσει;

Μα θα ενηµερωθείτε γιατί..., τα έχετε

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μοίρασε τα να τα διαβάσουµε.
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Τα µοίρασα αγαπητέ µου, σας τα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
έστειλα το Νοέµβριο…………………..Λοιπόν, αναθεώρηση των σηµερινών
διατάξεων για έξοδα παράστασης και για αποζηµιώσεις των µελών των
εκλεγµένων οργάνων. Η νέα διάταξη θα πρέπει να προβλέπει πρόταση
της ∆.Ε . και θέσεις σε ισχύ, µετά από έγκριση της «Α».
Επισηµαίνεται τέλος ότι η εκλογική διαδικασία τόσο για την εκλογή
των αντιπροσώπων όσο και για την εκλογή των οργάνων, παραµένει η
ισχύουσα. Η δε σταυροδοσία προτίµησης παραµένει όπως έχει σήµερα.
∆ηλαδή η εκλογή της «Α» να γίνεται από τα περιφερειακά όργανα και να
ψηφίζουν οι πάντες, είναι αυτό το οποίο υπάρχει εκεί, υπάρχουν πολλά.
Τέλος η ∆.Ε. διευκρινίζει ότι, πριν ληφθεί η παραπάνω απόφαση
έλαβε υπόψη της τις παρακάτω γενικές αρχές που έθεσαν τα µέλη της
επιτροπής. Η επιτροπή της ∆.Ε. Τ.Ε.Ε . έκρινε ότι, το χρονικό διάστηµα
που έχει αναλωθεί δεν επιτρέπει µεγάλες τροποποιήσεις στο χρονικό
διάστηµα που αποµένει µέχρι το Νοέµβριο του 2006. Ευσεβείς πόθοι
ήταν να πάµε µε το καινούργιο σύστηµα.
Εποµένως η αναθεώρηση για τις επόµενες εκλογές θα περιλαµβάνει
εκείνα τα σηµεία που εκτιµάται ότι µπορεί να αποφασίσει η «Α » αµέσως.
∆εύτερον, για τον παραπάνω λόγο η επιτροπή αποφάσισε να
εξετάσει την αναθεώρηση των σηµείων εκείνων για τα οποία θα υπάρξει
κοινή απόφαση όλων των µελών της και µόνο, άρα τα θέµατα της
αναθεώρησης αποφασίστηκαν οµόφωνα. Όσες προτάσεις δεν οδήγησαν
σε οµοφωνία δεν εξετάστηκαν στην τελική επεξεργασία.
Τρίτον, το σύνολο αυτών των διατάξεων που θα προταθεί να
αναθεωρηθούν – εφόσον εγκριθεί από τη ∆.Ε . – θα ζητηθεί να εγκριθεί
από την «Α » µε µία ενιαία ψηφοφορία. Το ακούτε αυτό; Αυτή είναι η
έκφραση της δηµοκρατίας συνάδελφοι, όλα µαζί πακέτο, ναι ή τίποτα.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, ναι.
Άλλες προτάσεις που θα γίνουν από τα µέλη της «Α» θα τεθούν σε
ψηφοφορία στη συνέχεια. Το σύνολο των προτάσεων που θα κριθεί ότι
πρέπει να εξεταστούν για επόµενη αναθεώρηση, θα πρέπει να τεθεί σε
µελέτη άµεσα. Οι προτάσεις της επιτροπής και όσες απ’ αυτές εγκριθούν
από τη ∆.Ε ., θα µελετηθούν νοµοτεχνικά από τη νοµική υπηρεσία του
Τ.Ε .Ε . ώστε να είναι εφαρµοστέες, η επιτροπή αναφέρεται στην ουσία της
κάθε αναθεωρηµένης πρότασης. Ε πικυρώνεται αυθηµερόν. Ο Πρόεδρος
Αλαβάνος, Γενικός Γραµµατέας ∆ρακιώτης.
Αυτή ήταν η λογική που πηγαίνανε, και ορισµένα απ’ αυτά έχουν
υιοθετηθεί όπως σας είπα µε τον τετραγωνικό πίνακα.
Λοιπόν, εδώ υπάρχει µία..., µε την εισήγηση που σας έστειλα µε
ηµεροµηνία 29.06.2002, επειδή εµείς αν θυµάµαι καλά το θέµα το
ξεκινήσαµε πριν, γύρω στο ’97 – ’98, σας έστειλα τις προτάσεις
τροποποιήσεως θεσµικού πλαισίου Τ.Ε .Ε . το οποίο σας το κοινοποίησα
07.11.2007 και αυτό, είναι το µε ηµεροµηνία 29.07.2002, η εισήγηση.
Αυτές οι προτάσεις ήταν οι προτάσεις όλων των µελών, οι
εισηγήσεις των παρατάξεων και όποιος πρότεινε τίποτα, έστω και
προφορικά, µέχρι τη συνεδρίαση της 12.06.2002.
Α π’ αυτές τις
προτάσεις άλλες ψηφίστηκαν, άλλες δεν ψηφίστηκαν.
Αυτές που
ψηφίστηκαν είναι η απόφαση που διαµορφώθηκε και επαναβεβαιώθηκε
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στις 04.04.2005. Ε πειδή όµως υπάρχει µια αρκετά µεγάλη διαφορά και
δεν θα ακουστούν, και επειδή αυτή τη στιγµή πάµε να αναθεωρήσουµε...,
όχι να αναθεωρήσουµε, να αποδεχτούµε εκ νέου αυτά που προτάθηκαν,
κρίνω σκόπιµο να αναφερθούν όλες οι τότε οι προτάσεις. Και το λέω
αυτό διότι υπάρχει µια βασική διαφορετική άποψη, είναι η άποψη την
οποία πρότεινα εγώ, είναι η τροποποίηση του άρθρου 2§3 του Ν.1486/
1984. Α υτή η πρόταση είναι για το εάν µπορούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι
µετά τη συνταξιοδότηση τους να γίνονται εργολήπτες ή να γίνονται
µελετητές.
Τότε θεωρήθηκε ότι το θέµα είχε ξεκαθαριστεί µε τρία
έγγραφα τα οποία τα έχω εδώ, είναι τρεις γνωµοδοτήσεις του καθηγητή
κ. Κρεµαλή, λέει καθηγητής Κ ώστας Κ ρεµαλής µάλλον και συνεργάτες
δικηγόροι, µε ακούτε συνάδελφοι;
Η µία γνωµοδότηση αναφέρεται στην ανταποδοτικότητα των
κρατήσεων υπέρ του µετοχικού ταµείου πολιτικών υπαλλήλων. Η άλλη
γνωµοδότηση είναι αναγνώριση δηµόσιας υπηρεσίας και δικαίωµα
διαδοχικής ασφάλισης, αυτά τα κατέβασα από το Internet µέσα από την
ιστοσελίδα της Ε Μ∆Υ∆ΑΣ. Και η τρίτη είναι αυτή που λέει υποχρεωτική
εγκατάλειψη επαγγέλµατος για τη λήψη πολλαπλής σύνταξης.
Ούτε λίγο – ούτε πολύ ο κ. Κ ρεµαλής βγάζει το συµπέρασµα ότι οι
δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν το δικαίωµα να εργάζονται, κατά τη γνώµη του.
Ο Θεόφιλος Τρουλλινός τις είχε φέρει τότε εδώ και είχε πει ότι έχει λυθεί
το θέµα. Πλην όµως συνάδελφοι υπάρχει το εξής λεπτό νοµικό σηµείο,
ότι οι γνωµοδοτήσεις αποτελούν απόψεις κατά τεκµήριο και κατά
συνέπεια δεν υποχρεώνουν τις αρµόδιες αρχές να τις λαµβάνουν υπόψη,
ο καθένας µπορεί να γνωµοδοτήσει σε οποιοδήποτε θέµα.
Εµένα η πρόταση µου τότε ήταν να συσταθεί µια επιτροπή η οποία
θα µελετούσε το θέµα, όντως την κάναµε αυτή την επιτροπή το 2001,
εστάλη στις 10.10.2001 µε τον αριθµό πρωτοκόλλου 1394.
Η «Α» του Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ. στη συνεδρίαση της 22.09.1999 αποφάσισε
τη συγκρότηση τετραµελούς επιτροπής από τους συναδέλφους Ρ ιχάρδο
Ποβάσκη, Ιωάννη Β αϊλάκη, Νικόλαο Κ απετανάκο και ∆ηµήτριο Σταυράκη.
Ο µεν ∆ηµήτριος Σταυράκης ήταν εκπρόσωπος της Ε Μ∆Υ∆ΑΣ, ο
Νικόλαος Καπετανάκος µέλος της «Α» της κεντρικής του Τ.Ε .Ε., ο
Ιωάννης Β αϊλάκης γραµµατέας της ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ. τότε και εγώ
Πρόεδρος της «Α ».
Λοιπόν, η επιτροπή τότε αποφάσισε το εξής συνάδελφοι...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αυτό δεν µας το έχετε πει Πρόεδρε, συγνώµη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, όχι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Θα τα µαζέψεις όλα να µας τα ξαναστείλεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, η επιτροπή έκρινε ότι η πλέον...,
συνάδελφοι µε ακούτε; Η πλέον δηµοκρατική διαδικασία πριν τη λήψη
ορισµένων αποφάσεων είναι να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των
συναδέλφων, αποφάσισε µετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις να
απευθυνθεί σ’ εσάς και να ζητήσει την άποψη σας επί του θέµατος.
Εστάλη ένα ερωτηµατολόγιο σε όλους τους συναδέλφους του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Τµήµατος Α νατολικής Κ ρήτης.
Λοιπόν απάντησαν...
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Απαντήσανε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα θα σας πω πόσοι απάντησαν,
λοιπόν απάντησαν ακριβώς 200, και εσύ απάντησες ναι. Λοιπόν, οι
ερωτήσεις ήταν τρεις που τέθηκαν..., ναι και εσύ, εσύ από τους
τελευταίους όµως απάντησες. Εσύ..., µάλλον το 199 πρέπει να είναι.
Λοιπόν, οι ερωτήσεις συνάδελφοι ήταν τρεις, οι δηµόσιοι υπάλληλοι
µετά τη συνταξιοδότηση τους θα µπορούν να ασκούν το επάγγελµα του
µηχανικού µε τους περιορισµούς των νόµων 2229/1994 και 2676/1999,
περίπτωση 1 της επιστολής. Αυτός ο περιορισµός ποιος ήταν; Λέει µέσα
ότι, από τη στιγµή που συνταξιοδοτείται ο δηµόσιος υπάλληλος δικαιούται
µετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια, ανάλογα, µελετητής ή εργολήπτης, να
ασκήσει το επάγγελµα.
∆εύτερον, οι δηµόσιοι υπάλληλοι µετά τη συνταξιοδότηση τους θα
ασκούν το επάγγελµα του µηχανικού µε αναστολή της σύνταξης τους και
χωρίς τους περιορισµούς των νόµων, δηλαδή θα αναστέλλεται η σύνταξη
του, θα συνεχίζει, µπορεί να γίνει µελετητής ή εργολήπτης αµέσως.
Σήµερα
βγήκε στη σύνταξη, αύριο το πρωί µπορεί να ασκήσει το
επάγγελµα, διότι συνήθως έχει ήδη το ΜΕΚ ο δηµόσιος υπάλληλος.
Και η τρίτη ερώτηση ήταν, οι δηµόσιοι υπάλληλοι µετά τη
συνταξιοδότηση τους δεν θα ασκούν το επάγγελµα του µηχανικού και θα
αποσύρονται από την ενεργό δράση.
Αυτά ήταν τα τρία ερωτήµατα που είχαν τεθεί. Οι απαντήσεις, όσον
αφορά την πρώτη ερώτηση πήρε 39, δηλαδή το 19,5% των συναδέλφων
λέει ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να ασκούν το επάγγελµα
σύµφωνα µε το Ν.2229.
Να αναστέλλεται η σύνταξη τους 49 άτοµα, το 24,5%, και 112 το
56% είπαν όχι, να αποσύρονται όπως αποσυρόµεθα όλοι και πάµε σπίτια
µας.
Λοιπόν επειδή υπάρχουν τέτοιες διαφορές, επανήλθα στην πρόταση
συνάδελφοι, γιατί µεταξύ των άλλων αυτή την πρόταση την είχα κάνει εγώ
και επειδή µια άλλη ουσιώδης διαφορά την οποία, δεν ξέρω αν την είδατε,
είναι µέσα σε ένα πλαίσιο. Η πρόταση µου τότε ήταν ότι πρέπει να µας
προβληµατίσει το γεγονός της ένταξης όλων των τεχνικών στο Τ.Ε.Ε.,
ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος χορηγουµένων – σύµφωνα µε
το επίπεδο σπουδών – δικαιωµάτων των µελών του. Παράλληλα όµως
είναι ορατός ο κίνδυνος να χάσουµε τον έλεγχο του Επιµελητηρίου, σε
περίπτωση κατά την οποία η άλλη πλευρά υπερτερεί αριθµητικά. Λόγω
της σοβαρότητας του θέµατος θα πρέπει να γίνει αναλυτική µελέτη από το
Τ.Ε .Ε . και να τεθεί το θέµα προς διερεύνηση και όχι ως πρόταση.
Αυτό το είχα προτείνει τότε συνάδελφοι και όπως γνωρίζετε καλά
αυτή τη στιγµή γράφονται και τα ΤΕ Ι µέσα, αυτή τη στιγµή. Α υτό ήταν
προσωπική πρόταση την οποία αµέσως µου είπαν ορισµένοι...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Που γράφονται τα ΤΕΙ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σ’ εµάς, στο Τ.Ε .Ε ., όχι οι εργολήπτες,
στο Τεχνικό Επιµελητήριο, εδώ δεν είµαι εργολήπτης, είµαι Τ.Ε.Ε . εδώ,
σ’ εµάς είπα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Γράφονται;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Γράφονται βεβαίως και εκκρεµούν αυτή
τη στιγµή ένα σωρό µηνύσεις στη ∆ιοικούσα και στο Προεδρείο της «Α »,
διότι αρνούνται και ένας – ένας που κερδίζει εγγράφεται. λοιπόν αυτό...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οι ντόπιοι, άµα γίνει..., δηλαδή πως
γίνεται εργολάβος; Πάει έξω, παίρνει τι παίρνει και γυρνάει πίσω. Ναι,
λοιπόν αυτό τώρα γιατί σας το θέτω υπόψη;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Έ χουν κερδίσει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, ναι έχουν κερδίσει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Υπάρχουν κάποιοι που έχουν κερδίσει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ χουν κερδίσει βέβαια, έχουν κερδίσει.
Αυτοί τελειώνουν εδώ το ΤΕΙ, πάνε στην Α γγλία, παίρνουν ένα
θεωρητικό Master και έρχονται εδώ και εγγράφονται.
Πλην όµως, αυτό το επανέφερα το θέµα, διότι µια ωραία πρόταση
που κάνει η κεντρική Μακεδονία. Πρώτα απ’ όλα προτείνει το Τ.Ε.Ε. να
αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος και
πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων για όλες τις τεχνικές
ειδικότητες.
Έχουµε την εξής ουσιώδη διαφορά συνάδελφοι, εµείς λεγόµαστε
Τεχνικό Ε πιµελητήριο Ελλάδος, οι Κ ύπριοι λέγονται Ε πιστηµονικό
Τεχνικό Ε πιµελητήριο..., όχι υπάρχει µεγάλη διαφορά Χαρά που κάνεις
έτσι, αυτοί είναι επιστηµονικό, µόνο επιστηµονικό είναι.
Λοιπόν εµείς µε αυτή την κατάσταση τους πάνε στα δικαστήρια µια
δεδοµένη στιγµή, εντάξει αυτοί είναι οι παλιοί που είναι στη ∆ιοικούσα και
στο Προεδρείο, είναι οι λεγόµενες παλιές καραβάνες, ανέχονται να τους
πηγαίνουν στο δικαστήριο. Σας πληροφορώ ότι οι καινούργιοι δεν θα έχει
κανένας καµία όρεξη να πηγαίνει στα δικαστήρια, έρχεσαι, γράφεσαι και
τελειώνει το θέµα.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εναντίον µε τα πάντα.

Α υτή που σου διάβασα, ότι αυτοί είναι

∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όλους όχι µόνο τους...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι η Μακεδονία δεν γράφει να
εγγράφονται όλοι, η πρόταση η δική µου είναι να εξεταστεί και θα
µπορούσε να µπει όρος απαράβατος, ο οποίος να θέλει µεγάλη
πλειοψηφία της «Α » για να αλλάξει.
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Όπως υπάρχει παράδειγµα στην Ιορδανία, όταν κάναµε το IMATES
που είχαν έρθει συνάδελφοι από τα διάφορα Επιµελητήρια της
Μεσογείου, στους Ιορδανούς παράδειγµα απαγορεύεται ο Πρόεδρος του
Τεχνικού Επιµελητηρίου να είναι δηµόσιος υπάλληλος. Και υπάρχει και
ένα σκεπτικό, το οποίο µας το ανέπτυξαν εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το
θυµάσαι Βάννα, είπαν την εξής κουβέντα, επειδή θεσµικά ο Πρόεδρος του
Επιµελητηρίου συµµετέχει σε πάρα πολλές επιτροπές είναι δώρο –
άδωρο, µια στιγµή θα είναι όλοι δηµόσιοι υπάλληλοι και δεν θα υπάρχει
ένας ελεύθερος επαγγελµατίας.
Όπως υπήρχε σ’ εµάς, µέχρι που άλλαξε το 171 και το 186
Προεδρικό ∆ιάταγµα όπου έλεγε ότι ο εκπρόσωπος του Τ.Ε .Ε. στα
τεχνικά συµβούλια το µεγάλο και το µικρό που λέµε, απαγορευότανε
άνθρωπος ο οποίος είχε Μ.Ε.ΕΠ., άρα µοιραία καταλήγαµε σε δηµόσιο
υπάλληλο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα τώρα δεν ισχύει το ίδιο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Τώρα δεν ισχύει, άλλαξε.
Το είχα
φέρει εγώ τότε, στον Αλευρά το έδωσα το έγγραφο, του το έδωσα στο
χέρι εγώ τότε. Κ αι είχαµε πει το εξής, ότι µοιραία υπήρχαν περιπτώσεις
– αν ήταν θέµατα Πολυτεχνείων και τέτοια – όπου το 85% σ’ αυτές τις
επιτροπές ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
κάτι;

Πρόεδρε συγνώµη τώρα, διαδικαστικά µπορώ να πω

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
αρχών.

Νοµίζω ότι σήµερα είπαµε να µιλήσουµε επί γενικών

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, είπαµε σήµερα θα σας διαβάσω τα
χαρτιά.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι αλλά τελικά είναι παιδιά ένα µπέρδεµα, γιατί είναι
χιλιάδες θέµατα ανακατεµένα, δεν νοµίζω ότι κανείς µπορεί να
ενηµερωθεί έτσι. Ας τα χωρίσουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ενηµερώνεται..., η συζήτηση που
γίνεται, γίνεται ως εξής, εγώ αυτή τη στιγµή θα σας διαβάσω τις
προτάσεις που έγιναν και όχι την απόφαση που πήρε το Τ.Ε .Ε., αυτό σας
λέω.
∆ηλαδή δεν θα έρθουµε να επικυρώσουµε αυτή τη στιγµή την
απόφαση του 2005 θα...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..., να
τα πιάσουµε ένα – ένα να τα συζητάµε; (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό, δεν υπάρχει λόγος να τα
πιάσουµε ένα – ένα και να τα συζητάµε, απλά διότι η απόφαση αυτή, η
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απόφαση που πήραµε το 2005, της 4
Α πριλίου του 2005 η απόφαση
είναι ψήφιση προτάσεων του εγγράφου που σας έστειλα το 2002. ∆ηλαδή
εκεί περιέχονται...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι έχει διαφορές σε αυτά που
ψηφίστηκαν, εκτός εάν θέλετε να σας διαβάσω την τελική απόφαση και θα
σας λέω εκεί είχαµε και αυτή την πρόσθετη πρόταση.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Εγώ νοµίζω να µη µας διαβάσεις τίποτα, να πέσουν οι
νέες προτάσεις σήµερα να αναδειχθούνε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
άλλες.

Με την ελπίδα ότι έχουν διαβαστεί οι

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μα δεν γίνεται αλλιώς..., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μπορούµε να το κάνουµε και αυτό.
Λοιπόν, η τελείως διαφορετική πρόταση η οποία έχει πέσει είναι η
δική µου που είναι 18.02.2008, είναι τελείως σε διαφορετική φιλοσοφική
βάση απ’ αυτές που έχουν µέχρι σήµερα ακουστεί και έχουν και ψηφιστεί.
Σας τη διαβάζω αυτή µια που λέει και η Βάννα να δούµε τις τελείως
διαφορετικές.
Λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τροποποιήσεις του
θεσµικού πλαισίου τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και την απόφαση της
«Α» του Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ. που ελήφθη την 04.04.2005, καταθέτω µια
διαφορετική πρόταση η οποία εν µέρει έχει ήδη συµπεριληφθεί στην
πρόταση του τµήµατος.
Πάω στη νοµική µορφή, κρατώ την ανάλυση της προτάσεως. Η
νοµική µορφή όπως είναι καταγεγραµµένη µε την εξής διαφορά, εκεί λέω
ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης Ανωνύµων Ε ταιρειών µε αυξηµένη
απόφαση της «Α ». Ε πειδή η βασική µου πρόταση είναι κατάργηση της
Κεντρικής «Α », η οποία λογική µου βασίζεται στο γεγονός ότι η «Α» δεν
δουλεύει στην Α θήνα, διότι δεν προλαβαίνει κανείς να µιλήσει. Ε ίναι
δεδοµένο ότι παραπάνω από 3 λεπτά δεν του δίνουν, έχω τύχει δύο
φορές, η Βάννα προσπαθούσε έκανε αγώνα δρόµου να πει αυτά που είχε
να πει, δεν προλάβαινε να τα πει, δεν αντιλαµβανότανε κανένας τίποτα,
γίνεται χαµός, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ψηφίζουν τελείως παραταξιακά
όλοι, ό,τι τους πουν ψηφίζουν και δεν ξέρουν και τι ψηφίζουν.
Αυτές είναι οι προσωπικές µου εκτιµήσεις και διαπίστωσα µια
άγνοια των µελών της «Α » στο να ζητήσουν τα δικαιώµατα τους.
Παράδειγµα ζήτησε κάποιος, µια κυρία, σας έχω φέρει τα χαρτιά για το
Πειθαρχικό, να µιλήσει ο αναπληρωτής του Πειθαρχικού, ο Πρόεδρος της
«Α» λέει απαγορεύεται. Α υτή τώρα δεν ήξερε και κατέβηκε κάτω, και της
λέω µπορούσες να ζητήσεις την έγκριση του Σώµατος, προβλέπεται από
τη διαδικασία. Ά ρα ο Πρόεδρος κάνει αυτά που θέλει και δεν αντιδρά
κανένας από κάτω διότι οι περισσότεροι είναι αδιάβαστοι, δεν
ψηφίζουν…………….∆εν τα έχω πει σε όλους, σ’ εσένα µπορεί να τα είπα
προσωπικά. ∆εν ψηφίζουν τίποτα, ψηφίζουν κατευθυνόµενα, είναι σαν
αυτό που σας είπα ότι θα ψηφίσετε κατά κρίση αγαθού ανδρός και θεωρώ
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την κατάργηση της «Α» αναγκαία, αλλά αυτό το όργανο θα πρέπει να
αντικατασταθεί από κάτι άλλο, γιατί τίθεται και θέµα ελέγχου πλέον.
Είναι παρακάτω, επειδή τα πήγα µε τη σειρά.
Η έγκριση των νοµικών προσώπων που θα ιδρύει το Τ.Ε.Ε ., διότι
ξεκινάµε µε τη λογική ότι θα ιδρύει τέτοια πρόσωπα όπως είναι το
ΙΕ ΚΕ Μ. Το ΙΕΚΕ Μ αυτή τη στιγµή έχει ιδρυθεί µε απόφαση νόµου, είναι
ένας ατοµικός λεγόµενος νόµος, ισχύει µία φορά για κάτι.
Λοιπόν η δυνατότητα σύστασης Α νωνύµων Ε ταιρειών από το τµήµα
να εγκρίνεται από τη συνέλευση των αντιπροσώπων.
Το ∆.Σ. θα
αποτελείται αποκλειστικά από µέλη του συγκεκριµένου τµήµατος, η δε
λειτουργία τους θα εξαρτάται από το τµήµα. Η δικαιοδοσία της απόφασης
να δοθεί στην «Α » του Τµήµατος. ∆ηλαδή η «Α» του περιφερειακού
τµήµατος θα αποφασίζει το αν θα ιδρύσει ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου ή όχι, έτσι;
Μη σας ξενίζει, άλλο είναι η «Α» του
τµήµατος…......(αλλαγή κασέ τας)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οι Ε .Ε .Ε. προτείνω, δεν θα είναι
όργανα
διοίκησης
και
θα
στελεχώνονται
από
επιστηµονικές
προσωπικότητες µε πρόταση της ∆.Ε . και έγκριση της συνέλευσης.
∆ηλαδή µου φαίνεται αδιανόητο να ανήκει κάποιος σε µια
επιστηµονική επιτροπή µε ψηφοφορία.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα θα σου πω, η συνέλευση των
αντιπροσώπων απαρτίζεται..., κατ’ αρχάς θα εκλέγεται µια εικοσαµελής
∆.Ε. στο κέντρο, από ‘κει και πέρα η ∆ιοικούσα Επιτροπή θα εκλέγει τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους γραµµατείς που χρειάζεται. ∆ηλαδή
θα είναι 5 και 15, αυτή τη στιγµή είναι 5 το Προεδρείο και 10, εγώ
προτείνω να είναι 5 και 15.
∆εν θα υπάρχει Κεντρική «Α » αλλά θα υπάρχει συνέλευση των
αντιπροσώπων, η οποία απαρτίζεται από τη ∆.Ε., αυτά τα 20 µέλη, τις
∆.Ε. των τµηµάτων και τα Προεδρεία των Αντιπροσωπειών.
Θα
συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και εγκρίνει τον οικονοµικό απολογισµό
και τον προϋπολογισµό και τη γενική πολιτική του Τ.Ε.Ε.. ∆ηλαδή πάλι
θα είναι..., είναι 17 τα τµήµατα, είναι 9 και 3, 12, δηλαδή πάλι περίπου
βγαίνουν στα 200 άτοµα, δεν αλλάζει τίποτα, αλλά απλά δεν θα γίνεται
αυτό, δεν θα λέµε ότι έχουµε «Α» και επί της ουσίας να µην έχουµε
τίποτα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κοίταξε...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, ναι..., όχι θα σου πω γιατί το
πιστεύω αυτό. Λοιπόν η απαρτία καθορίζεται στα 3/5 α των µελών, για τη
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λήψη αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία των 4/7
των παρόντων µελών,
δηλαδή ενισχυµένη πλειοψηφία.
Οι ψηφοφορίες είναι ονοµαστικές και φανερές, δεν θα ισχύει η
αποχή, το λευκό ή το παρών, ή θα ψηφίζεις ναι ή όχι. Αυτό προβλέπεται
από ορισµένες διαδικασίες.
Η µη απόλυτα δικαιολογηµένη απουσία συνιστά απώλεια της
θεσµικής θέσης στα όργανα του Τ.Ε.Ε. µε απόφαση των Αντιπροσωπειών
των τµηµάτων.
∆ηλαδή κάποιος ο οποίος δεν θα παρίσταται στη
συνέλευση θα χάνει τη θέση του, γιατί τη θέση αυτή την έχει επειδή είναι
µέλος του Προεδρείου της «Α» ή της ∆ιοικούσας, πρέπει να υπάρχουν
σοβαρές αποφάσεις.
Προσέξτε κάτι να σας τονίσω εδώ, αν διαβάσετε καλά το νόµο µας,
η παράγραφος 12 του άρθρου 7 είναι πολύ διφορούµενη. Η παράγραφος
αυτή λέει το εξής, µέλη τα οποία απουσιάζουν αδικαιολόγητα τρεις
συνεχόµενες φορές αντικαθίστανται υποχρεωτικά. ∆ηλαδή αν διαβάσετε
αυτή την παράγραφο του νόµου είναι πολύ περίεργα διατυπωµένη νοµικά,
από τη µια λέει υποχρεωτικά, και από την άλλη λέει µε απόφαση του
Σώµατος, ενώ χρησιµοποιεί τον όρο υποχρεωτικά δεν το αφήνει δυνητικά,
διαβάστε την καλά να δείτε τι λέει.
Λοιπόν, η µη δικαιολογηµένη απουσία συνιστά την απώλεια
αντίστοιχα της θεσµικής θέσης που έχεις µε την οποία βρίσκεσαι στη
Γενική Συνέλευση. ∆εν ισχύει η επαναληπτική συνεδρίαση και επί των
θεµάτων αποφαίνεται ο Υπουργός ΥΠΕ ΧΩ∆Ε ο οποίος είναι και ο
εποπτεύων. Αυτή τη στιγµή, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι, αν δεν γίνει
δεύτερη συνεδρίαση της «Α» τα θέµατα τα επιλαµβάνεται η ∆.Ε . και
ορισµένα απ’ αυτά όµως τα επιλαµβάνεται ο Υπουργός ∆.Ε.. Ισχύει και
σήµερα αυτό το πράγµα, δηλαδή τρίτη συνεδρίαση δεν ισχύει της «Α ».
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ότι,
εάν
σήµερα που ήταν
επαναληπτική ερχόντουσαν 10 άνθρωποι δεν θα γινόταν η συνεδρίαση,
δεν προβλέπεται να γίνει και τρίτη. Α πλά ο νόµος λέει ότι επί των
θεµάτων αποφαίνεται η ∆.Ε . και επί ορισµένων θεµάτων αποφαίνεται ο
Υπουργός ∆ηµοσίων Έργων.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι δεν λέω..., εδώ λέω το εξής, δεν
ισχύει επαναληπτική συνεδρίαση και επί των θεµάτων αποφαίνεται ο
Υπουργός ΠΕ .ΧΩ.∆.Ε ., αιτιολογώ αυτή τη φράση και λέω ότι..., και ποιο
δεν είναι δυνατόν;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εάν εδώ έχοµε τον προϋπολογισµό,
γίνεται η συνεδρίαση της «Α», δεν έχοµε απαρτία, γίνεται επαναληπτική
δεν έχοµε απαρτία, µπορεί κανένας να µου πει τι γίνεται από ‘κει και
πέρα;………….Όχι, αποφαίνεται ο Υπουργός όταν έχοµε προϋπολογισµό,
για συγκεκριµένα θέµατα αποφαίνεται η ∆ιοικούσα και για συγκεκριµένα
θέµατα αποφαίνεται ο Υπουργός, αυτό ισχύει σήµερα.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και πότε έχει γίνει τώρα αυτό;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Από το ’84.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συγνώµη, άλλο εννοώ..., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ χει γίνει, και ξέρετε ποιο έχει γίνει;
Τώρα σας το διάβασα..., όχι τώρα σας το διάβασα, η πρόταση του 2006
γιατί υιοθετήθηκε; Γιατί δεν έγινε «Α», δεν µπήκαν και τους διακόψανε;
∆ηλαδή αυτή η πρόταση είναι νόµιµη, είναι απόφαση της ∆ιοικούσας...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε πειδή αποφάσισε η ∆ιοικούσα και το έστειλε..., (δεν
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι µε συγχωρείς, αποφάσισε η
∆ιοικούσα..., κάνεις ένα λάθος, να ετοιµάσει την εισήγηση της ∆ιοικούσας
προς την «Α» του Τ.Ε.Ε.. Όταν πήγαν στην «Α» του Τ.Ε .Ε., µε το που
ξεκινάει η «Α» την µπλοκάρουν αυτοί µε τα πανό αν θυµάστε, η «Α »
σταµάτησε, ενώ ξεκίνησε γιατί είχε τις παρουσίες της, ξεκίνησε, διεκόπη
η «Α », επανήλθαν, δεν έκανε τίποτα η «Α», δεν µπόρεσε να το
αποφασίσει και το Τ.Ε .Ε. υιοθέτησε τις προτάσεις της ∆ιοικούσας, διότι
δεν κατάφερε η «Α » να το αποφασίσει.
Αυτή πλέον η απόφαση είναι Τ.Ε .Ε. δεν είναι ∆ιοικούσας, η
∆ιοικούσα την έστειλε στην «Α», δεν κατάφερε η «Α», τελείωσε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, η πρόταση του πακέτου..., ναι, η
πρόταση ήταν πακέτο, ναι αλλά δεν τη σταµάτησε η «Α», τη σταµάτησαν
αυτοί που έκαναν µετά το κίνηµα για το ΤΣΜΕ∆Ε αν θυµάσαι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διάταξη που υπάρχει.

Ναι µα ένα λεπτό, εγώ σας λέω τη

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα ρωτήσατε αν είχε προηγούµενο, το προηγούµενο είναι
εδώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
και σας είπα ναι.

Με ρωτήσατε αν υπήρχε προηγούµενο

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)...,
άλλο να συµβεί µια φορά και άλλο να το θεσµοθετήσουµε εµείς και να
λέµε Υπουργέ αποφάσισε για µας τώρα, δηλαδή εντάξει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και που το ξέρεις ότι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
σήµερα;

Που το ξέρεις εσύ τι έχει γίνει µέχρι
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ή τι να γίνει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Που το ξέρεις; Εγώ δεν το ξέρω, δεν
είµαι σε θέση να σας απαντήσω αν έχει γίνει ξανά αυτό. ∆εν το ξέρω, αν
έχει γίνει ή δεν έχει γίνει.
Λοιπόν, η «Α» του Τ.Ε.Ε.. Κ αταργείται η Κ εντρική «Α » του Τ.Ε .Ε.
και συγκροτείται τµήµα Αττικής και Πειραιώς και ως εκ τούτου θα
προκύψουν πλέον 18 τµήµατα. Είναι τα 17 περιφερειακά συν ένα αυτό...,
και δεν θα υπάρχουν περιφερειακά, θα λέγονται τµήµατα. Το Τ.Ε .Ε . θα
έχει 18 τµήµατα, θα είναι µια µορφή οµοσπονδίας.
∆.Ε. του ΤΕΕ , τροποποίηση της παραγράφου 2. Η ∆.Ε. αποτελείται
από τον Πρόεδρο, δύο Α ντιπροέδρους Α’ και Β ’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό
Γραµµατέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα που αποτελούν το
Προεδρείο και 15 µέλη που εκλέγονται όλοι από το εκλογικό Σώµα. Αυτό
που σας είπα προηγουµένως 5 και 15, ενώ τώρα είναι 5 και 10.
Η εκλογή των µελών της ∆.Ε. γίνεται µε απλή αναλογική, οι
υποψηφιότητες είναι είτε παραταξιακές, είτε µεµονωµένες, δικαίωµα
εκλογής έχουν µόνο τα µέλη του Τ.Ε.Ε. που έχουν εκλεγεί τουλάχιστον
δύο φορές στην «Α ».
Υπάρχει ένας περιορισµός, θέτω έναν περιορισµό, διότι στο κάτω –
κάτω της γραφής δεν µπορείς να πας και να είσαι τελείως άσχετος. Τα
µέλη του Τ.Ε.Ε. που έχουν εκλεγεί..., δικαίωµα στη ∆.Ε., έτσι;
Στην πρώτη σύγκληση της ειδικής συνεδρίασης της ∆.Ε. εκλέγεται
το Προεδρείο και από τα εκλεγέντα µέλη της ∆.Ε.. Να περιοριστεί η
δυνατότητα εκλογής του ίδιου προσώπου ως Προέδρου του Τ.Ε .Ε. ή
τµήµατος πέραν των δύο θητειών.
Η εκλογή των ∆.Ε . των τµηµάτων να παραµείνει ως έχει σήµερα. Η
άποψη ότι ο Πρόεδρος δεν θα είναι αποτελεσµατικός επειδή δεν θα έχει
δικούς του συνεργάτες δεν ευσταθεί, αυτό το έχετε διαπιστώσει.
Η εκλογή των µελών της «Α» να είναι άµεση, δηλαδή οι
εκπρόσωποι κάθε νοµού εκλέγονται από το νοµό τους.
Α υτό το
προτείνουµε και το προτείνουν πάρα πολλοί.
Η εκλογή του Προέδρου της ∆ιοικούσας των τµηµάτων να είναι
έµµεση, δηλαδή από τα µέλη της «Α » του τµήµατος όπως ισχύει σήµερα.
Αδικαιολόγητες θεωρούνται..., αυτό είναι ακριβώς όπως υπάρχει στην
πρόταση του Τ.Ε.Ε ..
Για τις εκλογές λαµβάνονται υπόψη οι αποφάσεις, η διάρθρωση του
Τ.Ε .Ε . όχι πλέον περιφερειακή διότι δεν θα υπάρχει, θα είναι 18 τµήµατα
πλέον το Τ.Ε .Ε ..
Λοιπόν η απαρτία της ∆.Ε. να επανέλθει η παλιά η οποία έλεγε ότι
είναι αυτό που ισχύει στις Ανώνυµες Ε ταιρείες, σήµερα λέει τα παρόντα
µέλη να είναι περισσότερα από τα απόντα. Η πρόταση η παλιά ήταν, που
καταργήθηκε, είναι το µισό στρογγυλοποιηµένο προς τα πάνω συν ένα.
∆ηλαδή σήµερα απαρτία έχει η ∆.Ε . η δική µας όταν συνεδριάζει µε πέντε
µέλη, ενώ µε την παλιά πρόταση που υπήρχε, είναι έξι τα µέλη και
πολλές φορές είναι σοβαρό αυτό το θέµα να είναι πέντε ή έξι.
Λοιπόν εδώ προτείνω το εξής, να µην επιτρέπεται και στη
∆ιοικούσα αποχή από την ψηφοφορία. Όταν είσαι µέλος ενός οργάνου
οφείλεις να ψηφίζεις ναι ή όχι, το λευκό και το παρών δεν νοµίζω ότι
στέκει.
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Και προτείνω ότι σε περίπτωση ισοψηφίας, αν µεν η ψηφοφορία
είναι φανερή, υπερισχύει η άποψη µε την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος, αν
δε είναι µυστική ψηφοφορία επαναλαµβάνεται για µία ακόµα φορά. Η
τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναµεί µε απόρριψη του θέµατος, είναι
αρνητική.
Νοµαρχιακές Ε πιτροπές, ως η απόφαση του τµήµατος.
Πειθαρχικά παραπτώµατα, αποζηµίωση των µελών, ως η απόφαση
του τµήµατος.
Στα Πειθαρχικά Συµβούλια, όλα τα µέλη των Π.Σ. να είναι αιρετά, η
δε εκλογή να γίνεται µόνο από τα τακτικά µέλη και όχι από τα οµότιµα.
∆ηλαδή έχετε υπόψη σας ότι εδώ στο τµήµα µας αυτή τη στιγµή δεν
έχοµε Πειθαρχικό Συµβούλιο, διότι το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έ ργων δεν
έχει ορίσει τους δύο. Λοιπόν και η πρόταση είναι όλοι να εκλέγονται µε
ψηφοφορία, δεν θα υπάρχει κανένας διορισµένος στα Πειθαρχικά
Συµβούλια. Είναι..., γιατί είναι πέντε αιρετά και δύο διορισµένα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Να
είναι
και
των
Α θηνών
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δεκαπενταµελές. Μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.∆. 783/1970, η σύνθεση του Π.Σ. να
τροποποιείται προστιθεµένων δύο τεχνικών υπαλλήλων του Υ.ΠΕ .ΧΩ.
∆.Ε. οριζοµένων από τον Υπουργό στην αρχή κάθε χρόνου.
Το Ανώτατο Π.Σ., συνάδελφοι, ακούτε; Ε δώ είναι το θέµα, δεν
ξέρω αν το έχετε διαβάσει πως είναι. Το Ανώτατο Π.Σ. να εκλέγεται
άµεσα µε καθολική ψηφοφορία των µελών του Τ.Ε.Ε., να το απαρτίζουν ο
νοµικός σύµβουλος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ., ή άλλος νοµικός σύµβουλος που
ορίζεται από το νοµικό συµβούλιο του κράτους ως Πρόεδρος, αυτό ισχύει,
και έξι µέλη που εκλέγονται µε ισάριθµους αναπληρωτές κατά τις
αρχαιρεσίες των διοικητικών οργάνων του Τ.Ε.Ε., ανεξαρτήτως
ειδικότητος και κατηγορίας. Εδώ λέω τώρα το εξής, µεταξύ των µελών
του Τ.Ε .Ε.. Αυτή τη στιγµή ισχύει για να εκλεγείς στο ανώτατο συµβούλιο
πρέπει να είσαι κάτοικος της πρωτευούσης ….……. Λοιπόν και εγώ µε
την πρόταση µου…...., όχι η πρόταση µου το διαφοροποιεί τελείως διότι
αυτή τη στιγµή………Ναι ούτως ή άλλως γίνεται µε άµεση ψηφοφορία,
αλλά αυτή τη στιγµή όσον αφορά το Α.Π.Σ.,…………. Ναι, πάντως το
ουσιαστικό στην προκειµένη περίπτωση είναι ότι, στο Α .Π.Σ. αυτή τη
στιγµή εκλέγονται δύο µόνο και ότι οι υπόλοιποι είναι διορισµένοι, δηλαδή
είναι δύο δηµόσιοι υπάλληλοι, δύο του νοµικού συµβουλίου του κράτους
όπου ο ένας από τους δύο είναι Πρόεδρος.
Η πρόταση µου είναι, να είναι ένας του νοµικού συµβουλίου του
κράτους, διότι πρέπει να γνωρίζει και τα νοµικά ο άνθρωπος αυτός, και
από ‘κει και πέρα έξι εκλεγόµενα µέλη τα οποία θα εκλέγονται µε
καθολική ψηφοφορία αλλά θα είναι από όλη την Ε λλάδα συνάδελφοι. Τι
θα πει το Α .Π.Σ.; ∆εν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι µόνο από την
πρωτεύουσα.
Υπάρχει και η Θεσσαλονίκη που ζητάει δύο, να γίνει βορείου
Ελλάδος και νοτίου Ε λλάδος, κατ’ αντιστοιχία µε τα Ε φετεία, έτσι; ∆ιότι
στο Α.Π.Σ. πάνε……., µπορείς να πας από το Πειθαρχικό Συµβούλιο κατ’
έφεση. ∆ηλαδή δεν ισοδυναµεί, δεν ταυτίζεται µε τον Ά ρειο Πάγο που
είναι ένα στη χώρα, µπορεί να θεωρηθεί Εφετείο, είναι δευτεροβάθµια,
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άρα µπορεί να θεωρηθεί Εφετείο, άρα στέκει και η πρόταση της
Θεσσαλονίκης να υπάρχουν δύο, αλλά υποτίθεται………
Λοιπόν όσον αφορά τώρα την ανακήρυξη των υποψηφίων, να ισχύει
η πρόταση την οποία είχα κάνει, δηλαδή είναι το άρθρο 4§3, ότι δεν
µπορείς να είσαι υποψήφιος όταν είσαι.., είναι κάτι παρόµοιο µ’ αυτό που
είπε η Β άννα, όταν είσαι υπάλληλος του Τ.Ε .Ε ., όταν αµείβεσαι µε
οποιονδήποτε τρόπο από το Τ.Ε .Ε .. ∆εν µπορείς να είσαι..., δηλαδή...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν είπε µόνο αυτό η Βάννα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Κ άτι παρόµοιο µ’ αυτό που είπε η
Βάννα. Όσον αφορά τώρα στην υποβολή υποψηφιοτήτων, είχα κάνει αν
θυµάστε την πρόταση που έγινε πολύ φασαρία µε την ΑΜΑΚ τότε, είχα
προτείνει τότε ότι θα πρέπει να υπάρχουν……..Γιατί Ζαχαρία µε κοιτάζεις
έτσι;………..Λοιπόν η πρόταση µου, ακούστε συνάδελφοι, η πρόταση µου
ήταν τότε, είναι το άρθρο 3 του Π.∆.327/1987, για να συµµετέχει
συνδυασµός στις εκλογές για την «Α» του Τ.Ε .Ε . πρέπει να υποβληθούν
υποψηφιότητες σε όλα τα περιφερειακά τµήµατα, µε ελάχιστο αριθµό
υποψηφίων το 70% των εκλεγοµένων µελών του περιφερειακού τµήµατος
στην «Α» µε στρογγυλοποίηση του κλάσµατος προς τα άνω, κατά
συνέπεια δεν γίνονται αποδεκτές µεµονωµένες υποψηφιότητες. Μιλάµε
για την Κεντρική «Α ».
Η εκπροσώπηση των συνδυασµών της «Α » του Τ.Ε.Ε., πρόσεξε,
επιτυγχάνεται εφόσον ο συνδυασµός έλαβε πανελλαδικά το 3%
τουλάχιστον των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Στα περιφερειακά τµήµατα
συνεχίζουν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
Λοιπόν, εδώ αυτή την πρόταση, επειδή σαφώς αντιλαµβάνεστε ότι
προτείνω την κατάργηση της Κεντρικής «Α», δεν έχει νόηµα να ισχύει
αυτή η πρόταση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, απλά το διευκρινίζω.
Αυτή η πρόταση να έχετε υπόψη σας ότι έχει ψηφιστεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆υστυχώς το θυµόµαστε, πολύ καλά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το θυµάστε, έχει ψηφιστεί.
Λοιπόν, άρα για να πάψει να ισχύει, ας ψηφίσετε τη δική µου την
πρόταση, την πρόταση...
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, γιατί εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι το
εξής, ότι οι εκπρόσωποι.., αυτή τη στιγµή µε την πρόταση που σας κάνω
ενδυναµώνεται ας το πούµε η περιφέρεια, δεν υπάρχει περιφέρεια, αλλά
φανταστείτε ότι αυτή τη στιγµή έχει τρία µέλη το τµήµα και θα έχει
δώδεκα. Αντιλαµβάνεστε ότι θα µπορεί να τινάξει την Αθήνα στον αέρα
οποιαδήποτε στιγµή θέλει, και δεν θα περάσει αυτή η πρόταση γιατί
αυτός είναι ο κίνδυνος αυτών των ανθρώπων, να χάσουν τον έλεγχο.
Όταν βγαίνει και λέει..., αν ακούσατε προχθές ο ∆ιαµαντίδης είπε ότι, οι
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µισοί µηχανικοί της χώρας είναι στην Α θήνα, φανταστείτε να χάσει τον
έλεγχο, γι’ αυτό διατηρείται συνέχεια αυτή η αναλογία. Εµείς είχαµε
ζητήσει η αναλογία να είναι ανάλογα µ’ αυτούς που ψηφίζουν, να µην
είναι δεδοµένος ο αριθµός. Έ χει η Α ττική και ο Πειραιάς, το κέντρο
γενικά, έχει µεγαλύτερη αποχή; Θα ελαττώνονται οι έδρες της, το οποίο
φυσικά δεν υιοθετήθηκε διότι δεν θέλουν να χάσουν τη δύναµη τους.
Λοιπόν φανταστείτε τώρα όλη την περιφέρεια..., α, σε ένα σηµείο
που δεν σας το διάβασα, λέω το εξής µάλιστα, στη Γενική Συνέλευση η
∆.Ε. δεν έχει δικαίωµα ψήφου, δηλαδή θα αποφασίζουν τα 18 τµήµατα µε
τους εκπροσώπους που έχουν. Εάν δεν περάσει αυτή η πρόταση που...
Όσον αφορά τώρα την άλλη την πρόταση που υπάρχει µε την «Α »,
έχω και εκεί ορισµένες προτάσεις να κάνω.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα ψηφιστεί, ένα λεπτό, θα ψηφιστεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι έχει ένα οξύµωρο, από τη µια λέµε ενίσχυση της
περιφέρειας, η πρόταση η δικιά σου που κάνεις, και από την άλλη ας
πούµε ότι παραµένει η «Α» και δεν αλλάζει, δεν είναι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ενίσχυση της περιφέρειας; Πως δεν
υπάρχει, ενίσχυση της περιφέρειας;………Εξαρτάται πως το βλέπεις.
Εγώ εκείνο που έχω να πω, εγώ θα το ψηφίσω πάλι, διότι
διαπίστωσα και το έχω πει, µου ήρθε να κατέβω στην Αθήνα, κατέβηκα
στην Αθήνα, µε πήραν τηλέφωνο µια δεδοµένη στιγµή και µου λένε έλα
να πάρεις το υλικό, στείλτε το, το υλικό το εκλογικό που δικαιούµαι, γιατί
είχαν αποφασίσει όλοι, λέω στείλτε το. Λέει πως θα σου το στείλουµε;
Με το ταχυδροµείο θα σου το στείλουµε, λέω εγώ γιατί µε το ταχυδροµείο;
Με courier, µα λέει ξέρεις τι δαπάνη είναι; Γιατί, πόσο είναι αυτό το
υλικό; 17 κιβώτια ήταν οι ετικέτες που θα έστελνα αλληλογραφία. ∆εν τα
θέλω…….., όχι………όχι, δεν το πήρατε, πλην όµως για µένα επειδή µου
ήρθε να κατέβω στην Α θήνα, όπου δεν υπήρχε καµία περίπτωση να
εκλεγώ, πάρα πολύ δύσκολο και για τον κάθε µεµονωµένο, 125.000
ψηφοδέλτια. Βρε παιδιά πας να ψηφίσεις και έχεις 300 ψηφοδέλτια να
ψηφίσεις, µη συζητάµε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..., µια
κάρτα µέλους καινούργια και να ψηφίζεις µε µια κάρτα να τελειώνει να
πούµε, τι ψηφοδέλτιο;
Πάλι δεν θα πρέπει να κάνεις
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ψηφοφορίες; Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι έτσι, από ‘κει
και πέρα το Σώµα αποφασίζει. Υπάρχει ήδη η απόφαση του τµήµατος,
από ‘κει και πέρα µία – µία χωριστά να ψηφιστεί.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να κάνω µια πρόταση;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παιδιά τι θέλετε, να το διαλύσουµε;
Γιατί εµείς έχουµε καταντήσει εδώ να το κουβεντιάζουµε το θέµα.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να κάνω εγώ µια πρόταση διαδικαστική;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προτείνουµε τίποτα.

Μάλλον δεν ενδιαφέρεστε, άρα να µην

ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Έ χουµε και άλλες προτάσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να κατατεθούν οι προτάσεις.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
τις δεύτερες;

Μα ποιες προτάσεις;

Α κούσατε τις πρώτες για να πείτε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κ αταθέσατε καµία συνάδελφε; Ε δώ
έχουν κατατεθεί ένα σωρό προτάσεις, που είναι Μπριλάκι η δική σου;
Και
µεµονωµένα
µπορείτε
να
καταθέσετε,
σας
το
έχω
πει
επανειληµµένως.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Να ρωτήσω κάτι τώρα διαδικαστικά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι να σηκωθείς πάνω στο βήµα.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Να σηκωθώ πάνω, εγώ δεν κατάλαβα……..Μετά από αυτό
που µας διάβασες ότι υιοθετήθηκε σαν πρόταση της ∆ιοικούσας, πήγε
στην «Α », δεν έγινε για δύο φορές και υιοθετήθηκε σαν πρόταση του
Τ.Ε .Ε ., αυτή τη στιγµή τώρα ξανανοίγοντας αυτοί το θέµα, τι άλλο;
∆ηλαδή περιµένουνε και κάποιες άλλες προτάσεις από τα περιφερειακά,
ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί πάνω; Κ άτι είπες αλλά
ήτανε στην αρχή που γινότανε φασαρία, δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Υπάρχει το...
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Που το πάνε δηλαδή;
Περίµενε να σου πω, εγώ θα σου
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πω..., τι πληροφορίες έχω ή επίσηµα θέλεις;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Οι νεαροί στο βάθος, οι νεαροί στο βάθος, ας βάλουν και
λίγο τη γλώσσα τους µέσα, έλεος ε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όταν θα ψηφίσετε θα ήθελα να δω από
περιέργεια τι θα ψηφίσετε.
Λοιπόν συνάδελφε Μύρωνα υπάρχει αυτό που σας έστειλα το οποίο
είναι..., σας έχει σταλεί µεταξύ των άλλων και αυτό. Λοιπόν έχω κάνει
µια κατανοµή, για να το δείτε ποιο είναι, είναι το µε αριθµό πρωτοκόλλου
15939/09.06.2005 όπου έχουν µπει..., ναι η κωδικοποίηση όλων των
προτάσεων.
Λοιπόν όσον αφορά τώρα..., ελπίζω η ΠΑΣΚ να το παρακολουθήσει
διότι αυτό την ενδιαφέρει, όσον αφορά την πρόταση το αν θα γίνεται
έµµεση ή όχι η εκλογή του Προέδρου. Λοιπόν από όλα τα τµήµατα έχουν
προτείνει επτά την άµεση εκλογή, ένα την έµµεση, η επιτροπή της «Α »
δεν έχει αποφανθεί, η ∆.Ε. προβληµατίζεται και οι εννιά δεν έχουν θέση.
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Σας πληροφορώ ότι ούτε εµείς έχουµε θέση συνάδελφοι, να το
έχετε υπόψη σας αυτό…………. ∆εν είχαµε θέση για τον απλούστατο
λόγο, όταν έφτασε η στιγµή της ψηφοφορίας ήµασταν τόσοι λίγοι που
θεωρήσαµε ότι ήταν..., και η διαφορά ήταν ελάχιστη, που θεωρήσαµε ότι
δεν µπορούσαµε να δεσµεύσουµε τις επόµενες γενεές των µηχανικών της
ανατολικής Κρήτης µε την ψηφοφορία. Πλην όµως βλέπω ότι οι επόµενες
γενιές δεν ενδιαφέρονται, άρα θα µπορούσαµε να είχαµε θέση έστω και
µε µία ψήφο διαφορά.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Εδώ στην απόφαση της 04.04.2005 κάτω – κάτω γράφεις,
όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου η εκλογή να είναι έµµεση, δηλαδή
από τα µέλη της «Α» όπως ισχύει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πόσα;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Επτά ήταν υπέρ της άµεσης εκλογής.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και κατά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να έµµεσης, τι κατά δεν εκφράστηκαν,
η επιτροπή..., η «Α» έκανε και µια επιτροπή, η Κεντρική «Α» έκανε µια
επιτροπή να µελετήσει το θέµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν είχε άποψη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν είχε άποψη. Η ∆ιοικούσα εκφράζει
τους προβληµατισµούς της, έχει µεγάλη πλάκα να σας διαβάσω τι λέει η
∆ιοικούσα, και οι εννέα δεν έχουν θέση.
Η ∆ιοικούσα λέει την εξής κουβέντα...
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:
Λοιπόν δεύτερη σελίδα της απόφασης, της «Α» της
04.04.2005, τρεις σειρές από το τέλος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τώρα θα στο διαβάσω, περίµενε.
Πουν’ το; Πάντως κάπου γράφει ότι η ∆.Ε . προβληµατίζεται, ακόµα
δεν είχε καταλήξει γι’ αυτό και δεν το ανέβαλε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι σήκω αφού..., α, ο Μύρωνας
σηκώθηκε, τώρα θες και εσύ, ναι, Σφακιανάκη.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τώρα θα το δω.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι..., δηλαδή είσαστε πλήρως
ενήµεροι; Θέλετε να σας διαβάσω την άποψη του τµήµατος ή την έχετε
διαβάσει; Ε ίναι 8 σελίδες, την έχετε διαβάσει;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
παρακαλώ;

Ροµπογιαννάκη µήπως θα ήταν καλύτερα να πάτε έξω

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Την έχετε διαβάσει, έτσι;
οπότε θα µπείτε εσείς να µιλάτε. Έ λα συνάδελφε Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
ένα...

Ε ντάξει,

∆εν ξέρω, θέλετε να ανοίξει κατάλογος οµιλητών;

Ε γώ

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι ένα λεπτό να πω κάτι, να µην
ανοίξει κατάλογος οµιλητών, ένας – ένας θα σηκώνει το χέρι του να
µιλάει, να µην κλείσουµε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Όχι το λέω..., εγώ θέλω να κάνω µία πρόταση
διαδικαστική, παράλληλα θέλω να βοηθήσω λίγο τη διαδικασία επειδή
είναι πάρα πολύ η χαρτούρα και έχει δηµιουργηθεί µία σύγχυση.
Να πω λίγο ότι, το 2002 πήραµε µια απόφαση, το 2005 πήραµε µία
άλλη, εγώ έκατσα και έκανα σύγκριση των δύο αποφάσεων. Τα δύο
βασικά σηµεία που αλλάζουν αυτές οι δυο αποφάσεις, το ένα είναι ότι το
2002 γράφαµε τρεις τρόπους για να εκλέγεται ο Πρόεδρος και το
Προεδρείο, άµεσα, έµµεσα και ένα άλλο τρόπο µε το πακέτο που υπήρχε
παλιά, που προτείναµε εµείς, και το 2005 καταλήξαµε στην έµµεση
εκλογή.
Το 2005 επίσης έβαλε ο Πρόεδρος αυτή την ιστορία µε το
πλαφόν αποκλεισµού των µικρών παρατάξεων, αν υπάρχει άλλη
τροποποίηση είναι πάρα πολύ µικρή.
Αυτή τη στιγµή λοιπόν έχουµε την απόφαση την τελευταία του 2005,
έχουµε την πρόταση του Ποβάσκη του Προέδρου για το διαφορετικό
τρόπο συγκρότησης της πανελλαδικής έκφρασης που λέει αντί για «Α »
συνέλευση.
Έ χουµε την πρόταση της Πανεπιστηµονικής που βάζει
ενδιαφέροντα ζητήµατα, γιατί στην απόφαση του 2005 δεν είχαµε µιλήσει
για το ρόλο του Τ.Ε .Ε . ως προς άδεια άσκησης επαγγέλµατος και τέτοια
θέµατα, που πρέπει να τα συζητήσουµε άµα είναι να τα προσθέσουµε.
Έχουµε δύο θέµατα που έβαλα εγώ προηγουµένως, και πρέπει να µείνει
και ανοιχτό για οποιεσδήποτε άλλες ιδέες υπάρχουνε µικρές για να
προσθέσουµε.
Κατόπιν τούτου λέω ότι, κυρίως µε βάση αυτά τα υλικά, δηλαδή την
απόφαση του 2005, την πρόταση την τωρινή του Προέδρου, την πρόταση
της Πανεπιστηµονικής, την πρόταση που έκανα και ό,τι άλλο τεθεί σαν
συµπλήρωση, να κάνουµε µία άλλη σύγκληση της «Α » και να ψηφίσουµε
κατ’ άρθρο, ξεκινώντας όµως από τα καθοριστικά ζητήµατα, γιατί κάποια
απ’ αυτά τραβάνε µαζί τους και τα υπόλοιπα. ∆ηλαδή να δούµε πρώτα
για παράδειγµα το θέµα είτε της πανελλαδικής έκφρασης, είτε της
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εκλογής του Προέδρου, επειδή αυτά καθορίζουνε και άλλα δευτερεύοντα
ζητήµατα. Συµφωνείτε συνάδελφοι;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ντα ποιος σε άκουσε;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κ ανείς δεν άκουσε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε γώ συµφωνώ, αλλά δεν σε άκουσε
κανένας. Λοιπόν συνάδελφε, ο συνάδελφος Αλιφιεράκης.
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ:
Συνάδελφοι εγώ θέλω να πω το εξής, εδώ µας
παρουσιάζετε κάποια κείµενα τα οποία έχουνε να κάνουνε πολύ παλιά ας
πούµε, τα οποία εγώ αδυνατώ να τα παρακολουθήσω τόσο παλιά που
είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι σας τα στείλαµε...
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Ναι µας τα στείλατε, όχι τώρα…….….Ναι, αλλά για µένα
δεν έχει καµία έννοια, από τη στιγµή που δεν µπορώ να παρακολουθήσω
εγώ τη λογική ας πούµε πως οι προηγούµενες ∆ιοικούσες ή οι
προηγούµενες Αντιπροσωπείες..., µε τι σκεπτικό βγήκανε σ’ αυτές τις
τέτοιες...
Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, πιο απλό. ∆ηλαδή, τι θέλουµε να
πετύχουµε ας πούµε µε το νέο θεσµικό πλαίσιο; Θέλουµε να πετύχουµε
ας πούµε αποκέντρωση των τµηµάτων;
Θέλουµε να πετύχουµε µια
καλύτερη λειτουργία των τµηµάτων; Θα τις βρούµε τις λύσεις.
Αν λέµε, συγκεκριµένα µιλάµε µόνο για τον Πρόεδρο..., δηλαδή
σίγουρα σήµερα υπάρχουνε κάποιες δυσλειτουργίες, παράδειγµα, θα πω
µία, δεν µπορεί ο Πρόεδρος της «Α» και ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας,
κατά την άποψη µου, να είναι διαφορετικά άτοµα ας πούµε. Ποιος είναι ο
Πρόεδρος του Ε πιµελητηρίου;
Γνωρίζουµε ότι είναι ο Πρόεδρος της
∆ιοικούσας, η «Α» είναι ισχυρότερο όργανο, είναι έτσι ή δεν είναι; Ά ρα
δηλαδή οποιαδήποτε απόφαση της ∆ιοικούσας µπορεί να την ανατρέψει η
«Α», κάτι το οποίο δεν το βλέπω σωστό γιατί βασικά η ∆ιοικούσα είναι
αυτή η οποία κάνει την όλη δουλειά και προβάλει και το Ε πιµελητήριο και
τα πάντα.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Λοιπόν όχι, όχι θα σας πω...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να σταµατήσει ο διάλογος.
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: ...εµείς έχουµε τον ίδιο Πρόεδρο και στη ∆ιοικούσα και
στην «Α», να την πούµε «Α ». Λοιπόν δεν µπορεί να µην υπάρχει µία
συνεχής σχέση µεταξύ του τοπικού τµήµατος, της «Α» του τοπικού
τµήµατος µε την κεντρική «Α», δηλαδή ποιος συµµετέχει ο οποίος είναι
παράλληλα και στη µία και στην άλλη;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κανείς.
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ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Κανείς, άρα δηλαδή τι µιλάµε για Κεντρική;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτή προτείνουµε γι’ αυτό το θέµα.
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Ναι προτείνουµε, αλλά θέλω να πω ότι ακούγονται έτσι
µεµονωµένα πώς να ψηφίζεται ο Πρόεδρος, πως αυτό..., θέλουµε να
έχουµε ας πούµε αντιπροσώπευση των ειδικοτήτων; Να ένα άλλο θέµα
ας πούµε, δηλαδή να υπάρχουνε τµήµατα ας πούµε που να ψηφίζουν ανά
τµήµατα, οι πολιτικοί µηχανικοί τους πολιτικούς µηχανικούς, οι
αρχιτέκτονες τους αρχιτέκτονες κ.ο.κ.
∆ηλαδή θα ήθελα να πω, αν θέλουµε να κάνουµε κάποιες τοµές
πρέπει να φέρουµε προτάσεις οι οποίες να είναι ας πούµε συνολικές και
να απευθύνονται και προς τον τρόπο διοίκησης, αν θέλουµε να έχουµε...,
δηλαδή να βάζουµε κάποιες αρχές και πάνω σ’ αυτές τις αρχές να
κάνουµε τις προτάσεις µας. Ε γώ αυτό θα έλεγα, και σαν τοπικό τµήµα
εδώ µπορούµε να το κάνουµε αυτό, δηλαδή να αποφασίσουµε σε βασικές
αρχές και κατόπιν να έχουµε ας πούµε και τις λειτουργίες, το πως θα
δουλέψουν ας πούµε τα περιφερειακά και κεντρικά. Γιατί εντάξει, πρέπει
να έχουµε ένα κεντρικό Επιµελητήριο, τα περιφερειακά τµήµατα, αλλά τι
θέλουµε να πετύχουµε για να µπορέσουµε να το υλοποιήσουµε µετά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
σου ή πρόταση της ΠΑΣΚ;

Συνάδελφε, αυτή είναι πρόταση δική

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Όχι δεν είναι..., η ΠΑΣΚ δεν έχει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ική σου, σκέψη σου.
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ:
Μισό λεπτό η ΠΑ ΣΚ δεν έχει πρόταση, θα µιλήσει
κάποιος άλλος για την ΠΑΣΚ .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, λοιπόν εγώ θέλω να πω το εξής,
όταν σας έστειλα στις 07.11.2007 αυτά τα κείµενα, σας τα έστειλα να τα
διαβάσετε για να µπείτε στο πνεύµα το οποίο υπάρχει στο Τεχνικό
Επιµελητήριο και για να φέρετε τις δικές σας προτάσεις γραπτές. Μέχρι
την τελευταία πρόσκληση που έκανα, οι µόνοι που έφεραν αµέσως τότε
πρόταση ήταν οι συνάδελφοι της Πανεπιστηµονικής. Απ ό ‘κει και πέρα
δεν είδα κανένα άλλο, κανένα µέλος µεµονωµένο να φέρει γραπτή
πρόταση για να µελετηθεί από κανέναν άλλο.
Όπως γνωρίζετε τα θέµατα αυτά είναι δύσκολα και θέλουν µελέτη,
όταν λέω δύσκολα και θέλουν µελέτη εννοώ το εξής, πρέπει να είσαι
γνώστης της νοµοθεσίας, του θεσµικού πλαισίου το οποίο αποτελείται
από πάρα πολλά Προεδρικά ∆ιατάγµατα και νοµοθετήµατα, µέχρι και
Βασιλικό ∆ιάταγµα έχουµε ακόµα το οποίο ισχύει και θα πρέπει κάποιος –
αν θέλει να εµβαθύνει – να τα συγκρίνει αυτά τα δύο µεταξύ τους, την
πρόταση µε αυτό που ίσχυει.
Όσον αφορά αυτό που είπες συνάδελφε για τη διοίκηση, σας είπα
προηγουµένως ότι είµαστε µικρή Βουλή, ξέρετε ότι είµαστε παρόµοιοι στη
λειτουργία µε τη Βουλή των Ελλήνων; ∆ηλαδή αυτό το στάδιο, προχθές
στη ∆ιοικούσα έγιναν πέντε ερωτήσεις, αυτές δεν ήταν ερωτήσεις, ήταν
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επερωτήσεις. Γίνονται οι ερωτήσεις..., ακριβώς η διαδικασία που τηρείται
σ’ εµάς, ερωτήσεις – επερωτήσεις που έρχονται στο Σώµα. Αν δεν
απαντήσει η ∆ιοικούσα, εκεί απευθύνονται στον Υπουργό, η διαφορά µας
είναι αντί να απευθύνονται στον Υπουργό απευθύνονται στη ∆ιοικούσα,
αν η ∆ιοικούσα δεν απαντήσει στο µήνα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγµα µε
τη Β ουλή των Ελλήνων. ∆εν λεγόµαστε Βουλή των µηχανικών επειδή
είναι 200 η «Α», απλά παροµοιάζεται γιατί έχουµε τον ίδιο τρόπο
λειτουργίας σχεδόν.
Λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων έχει τον Πρόεδρο, είναι ποτέ δυνατόν
να κάνει έλεγχο, εγώ να σε ρωτήσω ευθέως µια που έχετε το ίδιο, είναι
δυνατόν να κάνει έλεγχο το τελευταίο µέλος της «Α» στη διοίκηση όταν
ταυτίζεται..., εµείς την είχαµε παλιά, τα περιφερειακά τµήµατα είχαµε
παλιά, πριν το Χ ατζάκη ταυτιζόταν το Προεδρείο της ∆ιοικούσας µε το
Προεδρείο της «Α ». Σε πληροφορώ ότι ερχόµουνα εδώ εγώ συνάδελφε,
τα θέµατα ποια ήταν; Αυτά που ήθελε η ∆ιοικούσα, όπως τα ήθελε.
Είχαµε φτάσει στο σηµείο, επί Χ ατζάκη συνάδελφε, να αποφασίζει η
∆ιοικούσα τα θέµατα της «Α», µέλη του Σώµατος δεν είχαν τη δυνατότητα
να βάλουν θέµα. Το πότε θα συνεδριάσει η «Α », ποια θέµατα θα µπουν,
το αποφάσιζε η ∆ιοικούσα στο παρελθόν. Η «Α» έλαβε οντότητα επί
ηµερών µου συνάδελφε, όταν είπα ότι όποιος φέρει θέµα θα µπει, και δεν
θα φέρει το θέµα υποχρεωτικά πέντε υπογραφές.
Εγώ ερχόµουν εδώ στην «Α » και δεν ήξερα γιατί ερχόµουν
συνάδελφε, συζητούσαµε, δηλαδή καµιά δεν κράτησε παραπάνω από µια
ώρα, τίποτα, µέχρι να µπούµε, να βγούµε, έλεγε η ∆ιοικούσα τα δικά της,
ευλογούσε τα γένια της, γιατί ήδη τα είχε ευλογήσει, και τελείωσε το
θέµα. Και διαπιστώθηκε το τραγικό λάθος, γι’ αυτό και άλλαξε ο νόµος.
Εµείς το είχαµε αυτό το σύστηµα που λες που το έχετε και εσείς, αλλά τι
έλεγχο θα κάνει η «Α », σε ποια θέµατα; Α φού τα θέµατα τα βάζει η
∆ιοικούσα, είναι δυνατόν ποτέ να φέρει προς αναθεώρηση θέµατα.
Εδώ έχει έρθει σας πληροφορώ, την περασµένη τριετία, ένα θέµα
όπου αυτή τη στιγµή υπάρχει µια τάση αναθεώρησης από τον νυν
Πρόεδρο της ∆ιοικούσας και ας µε διαψεύσει, για την επέκταση του
κτιρίου, και όταν ετέθη θέµα ότι αυτή είναι στη γενικότερη πολιτική του
Τ.Ε .Ε . και θα πρέπει να αποφασίσει το Σώµα, πρόλαβε η ∆ιοικούσα και
το έβγαλε στον αέρα. Έ γινε χαµός µέσα σ’ αυτή την αίθουσα να πειστούν
τα µέλη να υιοθετήσουν την άποψη της ∆ιοικούσας, και πέρασε για µία
ψήφο, εάν δεν είχε περάσει θα είχαµε απαλλαγεί, διότι αυτή τη στιγµή
διίστανται οι γνώµες αν θα πρέπει να χαλάσουµε αυτό το κτίριο, το στυλ
του κτιρίου και το πώς είναι, και το τι είναι, αλλά αυτή τη στιγµή έχουµε
δώσει πάνω από 100.000 ευρώ για µελέτες.
Λοιπόν πέρασε για µία ψήφο, και πέρασε διότι δεν υπήρξε κρίση
αγαθού ανδρός στην ψηφοφορία, υπήρχε πίεση. Ο συνάδελφος Β αϊλάκης
είναι εδώ πέρα και γνωρίζει πολύ καλά τι πιέσεις έγιναν για να υιοθετηθεί
αυτή η άποψη, που βγήκε η ∆ιοικούσα και την είχε βγάλει στον αέρα, και
περιφερόντουσαν µια οµάδα τριών ατόµων – το Προεδρείο της
∆ιοικούσας – και προσπαθούσε µε νύχια και µε δόντια και πίεζε τους
συναδέλφους εδώ πέρα να ψηφίσουν και να υιοθετήσουν την άποψη τους.
Εγώ κρίνω ότι θα πρέπει να ασκείται έλεγχος και µάλιστα αυστηρός
έλεγχος στη ∆ιοικούσα. ∆ηλαδή αυτή η ταυτότητα που έχει µε τη Β ουλή
των Ελλήνων εµένα µου αρέσει.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, θες να σου πω τι είµαστε;
δηµοκρατικοί από τη Βουλή των Ε λλήνων είµαστε συνάδελφε.

Πιο

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Είµαστε πιο δηµοκρατικοί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ελλήνων, έτσι;

Πιο δηµοκρατικοί από τη Βουλή των

∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι τελείως.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, γιατί εδώ δεν προβλέπεται και
αυτή...
Ναι, θέλεις να απαντήσεις; Τι θα απαντήσεις; Αφού τοποθετήθηκες
και σου απάντησα εγώ, άλλος;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ λα Β αϊλάκη, µα είπαµε ότι σήµερα θα
ακουστούν απόψεις, την επόµενη φορά συνάδελφε θα µπουν οι δυο
προτάσεις – που είναι τελείως διαφορετικές – σε ψηφοφορία. ∆ηλαδή η
ουσία είναι µία, αν θέλουµε να καταργήσουµε την Κ εντρική «Α» ή όχι,
είναι η πρόταση η δική µου...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, αυτή είναι η πρόταση, αυτή τη
στιγµή..., συνάδελφε πρόσεξε να δεις κάτι...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πρόσεξε, δεν έβαλες, µα πρόσεξε να
δεις, για να αποφασίσουµε ορισµένα πράγµατα πρέπει να υπάρχουν
εισηγήσεις να ψηφίζονται. Α υτή τη στιγµή υπάρχουν δύο εκ διαµέτρου
αντίθετες εισηγήσεις, υπάρχει µια οµάδα και µια µεµονωµένη.
Η
µεµονωµένη λέει κατάργηση της «Α» και η άλλη οµάδα είναι οι απόψεις
που είπε ο συνάδελφος Φανουράκης, οι απόψεις της Βάννας και οι
απόψεις του τµήµατος που υπάρχουν, που υφίστανται, δεν έχουν
καταργηθεί.
Λοιπόν θα γίνει µια ψηφοφορία, αν θα καταργηθεί ή όχι. Ε φόσον...
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Αν θα καταργηθεί ποιο;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ε φόσον δεν καταργηθεί η «Α» θα
προχωρήσουµε να εξετάσουµε τις άλλες περιπτώσεις. Οι ψηφοφορίες θα
γίνουν στο πλαίσιο που είπε ο συνάδελφος Φανουράκης, στο πλαίσιο που
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είπε η Β άννα και στο πλαίσιο που θα ακουστεί από τον κάθε συνάδελφο
εδώ µέσα, υπάρχουν µεµονωµένες προτάσεις.
Έλα συνάδελφε Βαϊλάκη.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Λοιπόν εγώ αυτό το θεσµικό πλαίσιο από το ’94 το ακούω,
να γίνονται προτάσεις, να ξαναγίνονται προτάσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι το ’94.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Σήµερα έψαξα στα κιτάπια µου και βρήκα..., συγκινήθηκα και
λίγο βέβαια, διότι βρήκα του συναδέλφου του ∆ηµοσθένη του Α γορή 14
Απριλίου...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, εγώ στην έστειλα αυτήν.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Τι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ στην έστειλα αυτή, δεν έψαξες στα
κιτάπια σου.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι, την είχα από τα παλιά...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ τσι; Την έψαξες στα κιτάπια σου.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Την είχα εγώ, τώρα εσύ αν την ξανάστειλες άλλη ιστορία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είναι η 8 Απριλίου του 2005, να την.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ας τον να µιλήσει.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι, εγώ έχω πολύ παλιότερες, 14 Απριλίου του 2003. Σας
στέλνω το σχέδιο εισήγησης της επιτροπής «Α» του Τ.Ε .Ε . για την
τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου και έχει εδώ πέρα εισηγήσεις...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτή ήταν κοµµατική µάλλον.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι, έχει οµάδα εργασίας, ανάθεσης σε οµάδα επιστηµόνων
για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου, βλέπω και τον
Κατεργιαννάκη το Γιάννη µέσα στην οµάδα, Α γορής, Αντωνιάδης,
∆ρακιώτης, Θεοδωράκης, ένα πακέτο εδώ µε αποφάσεις που είχανε βγει
για το θεσµικό πλαίσιο µε ένα σωρό προτάσεις, ωραίες προτάσεις.
Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τόσες προτάσεις που έχουνε γίνει, τόσες
αποφάσεις, γιατί παραµένουνε τα πράγµατα όπως ήτανε το ’74 και κάθε
φορά το ίδιο γίνεται. Εγώ θα φύγω από το Τ.Ε .Ε . και µετά από δυο –
τρία χρόνια πάλι θα τα συζητάνε τα ίδια, εγώ είµαι σίγουρος γι’ αυτό, δεν
έχω καµιά αµφιβολία.
Ε δώ είναι..., πάλι ήτανε 28.03.2003 καλεί σε
τακτική συνεδρίαση γι’ αυτό το θέµα, σοβαρό θέµα, έχει παρέλθει ένας
χρόνος από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής των οργάνων του
Τ.Ε .Ε ..
Λέει εδώ ο συνάδελφος Αγορής, οπωσδήποτε πρέπει να
βρεθούµε να λύσουµε το πρόβληµα του θεσµικού πλαισίου.
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Εδώ είναι µια εισήγηση από το θεσµικό πλαίσιο του Τµήµατος
Ανατολικής Στερεάς 8, 9, 10 Νοεµβρίου του 2002, ωραία πράγµατα λέει
και εδώ. Λένε, λένε, και τελικά µένουµε στο ’74.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Το ’74 όταν έγιναν τότε επί του Σαββίδη, βασικά αυτό είναι
το θεσµικό πλαίσιο, τις πρώτες εκλογές.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το ’84 είναι αυτό...
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Γίνανε κάποιες αλλαγές.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο 1486 του 1984 είναι.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Γίνανε κάποιες αλλαγές, δεν θα µαλώσουµε να πούµε.
Εγώ βλέπω ότι τσάµπα συζητάµε, γιατί πιστεύω ότι δεν θα λυθεί το
πρόβληµα αυτό για πολλούς λόγους.
Ο κυριότερος λόγος είναι ότι
θίγονται συµφέροντα, υπάρχουν αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις, κάθε
ένας δεν θέλει να τα βάλει µε τον άλλο, σου λέει εκλογές έρχονται ας
πάµε και καλά και µε τις µικρές παρατάξεις, οι µεγάλες παρατάξεις σου
λέει η µια µε την άλλη, εκλογή Προέδρου και τι θα γίνει τώρα; Εκλογή
Προέδρου απευθείας την έχει η ∆Κ Μ την πλειοψηφία άρα θα βγαίνει
πάντα από τη ∆Κ Μ, κάπως έτσι δηλαδή, ο καθένας σκέφτεται διάφορα
πράγµατα και τελικά δεν παίρνονται αποφάσεις.
Εγώ Πρόεδρε θεωρώ ότι τσάµπα συζητάµε, συµφωνώ όµως
προσωπικά, όχι η παράταξη µου, γιατί µου άρεσε η πρόταση αυτή σε
κατάργηση της «Α », αυτό που είπες για την κατάργηση της Κεντρικής
«Α», καλά το κατάλαβα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Κ αι να υπάρχουνε οι ∆ιοικούσες των τοπικών τµηµάτων συν
του τµήµατος της Αθήνας, µα εδώ συζητάµε για τµήµα Α ττικής, το οποίο
αυτοί δεν το δέχονται. Έ να θέµα που είναι πολύ σοβαρό είναι ότι δεν
δέχονται το τµήµα Α ττικής, αµέσως – αµέσως από ‘κει ξεκινάει η όλη
διαδικασία.
Και τελικώς για να µην τα πολυλογώ, η Α θήνα δεν γουστάρει καµιά
αλλαγή, για να µην πω για παρατάξεις. Ανεξάρτητα ποιοι είναι τους
βολεύει κάπως έτσι η κατάσταση, διότι λίγο – πολύ έτσι πετάνε την
επαρχία απ’ έξω και κάνουνε τη δουλειά τους ανεξάρτητα αν είναι ∆Κ Μ, ή
ΠΑΣΚ, ή µικρές παρατάξεις ή οτιδήποτε, ψιλοβολεύονται και είναι µια
χαρά τα πράγµατα και γιατί να τα αλλάξουµε. Ε γώ µε την πρόταση σου
συµφωνώ, θα τη συζητήσω µε την παράταξη µου, είναι δικιά µου η
συµφωνία, δεν το έχω συζητήσει µε τα άλλα τα παιδιά, µου άρεσε αυτή η
πρόταση, αλλά νοµίζω ότι και να την κάνουµε – και να µη την κάνουµε τα
πράγµατα θα παραµείνουν ως έχουν.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μία ερώτηση µπορώ να σου κάνω;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Βεβαίως.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στην οποία αν θες απαντάς, την έχεις
διαβάσει την πρόταση στην ολότητα της ή εδώ την άκουσες;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Όχι, εδώ την άκουσα, το λέω ξεκάθαρα, δεν πρόλαβα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι γιατί αναγκάστηκα µια δεδοµένη
στιγµή να καταργήσω τα πρακτικά να τα δίνω, διότι διαπίστωσα ότι όχι
δεν τα διάβαζε κανείς, δεν ενδιαφερότανε κανείς. Μια µέρα έτυχε να τα
παραδώσω και τα παράτησαν όλοι εδώ. Και ενώ ο νόµος λέει ότι οφείλω
να σας τα δίνω, έχει ληφθεί απόφαση από την «Α» να µη σας τα δίνω,
διότι ξοδεύαµε 100.000 δραχµές τότε για κάθε συνεδρίαση να σας
δίνουµε τα πρακτικά τα οποία τα πετούσατε, τα κάνατε πρόχειρα.
Λοιπόν, να µη σας τα στέλνω τα χαρτιά, να έρχεται όποιος θέλει εδώ, να
τα διαβάσει εδώ.
Ο συνάδελφος Μπριλάκις. (αλλ αγή κασέ τας)
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: ...είµαστε όλοι κατηγορούµενοι, γιατί δεν είµαστε καλοί
µαθητές να διαβάζουµε. Εγώ είµαι ο χειρότερος δεν τα διαβάζω και δεν
είµαι ένοχος, γιατί εγώ έχω τη δική µου φιλοσοφία και ο καθένας έχει τη
δική του φιλοσοφία και έχει και το χρόνο του, τώρα που είµαστε
φορτωµένοι µε το θέµα του ΤΣΜΕ∆Ε ..., τέλος πάντων, ας το αυτό.
Εγώ θέλω να πω το εξής, στα όργανα που µας εκπροσωπούνε, δεν
εκπροσωπούνται ούτε τα επαγγέλµατα, ούτε οι ειδικότητες, πατσάλι και
ό,τι βγει. ∆εν ξέρω αν είναι σωστό, µήπως θα έπρεπε να συζητηθεί;
Αυτό είναι το ένα θέµα.
Το άλλο θέµα είναι µια άλλη πρόταση, άσχετη, που πιστεύω να
συµφωνήσετε όλοι.
Υπάρχει ένα αίτηµα να µη διαγράφονται οι
συνταξιούχοι από το Τεχνικό Ε πιµελητήριο, τους πετάµε στην άκρη,
χάνουµε την ψήφο τους, χάνουµε τις δυνατότητες που έχουνε µε
γνωριµίες κ.λ.π. και δεν έχουµε κανένα όφελος, δηλαδή πως θα είναι
µέλη µας πειράζουνε οι συνταξιούχοι; Άσε τώρα που είναι και λίγοι, γιατί
ζήτηµα να είναι 5.000, τους βαφτίσαµε οµότιµα, τίποτα δηλαδή.
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Λοιπόν, αυτά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Υποτίθεται ότι πρέπει να είσαι ενήµερος ταµειακά γι’ αυτό
σου λένε άµα είσαι συνταξιούχος..., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός
µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ως φαίνεται, συνάδελφε Μπριλάκι και
εγώ έχω µάλλον την ίδια άποψη γιατί φτάνουµε στο επίπεδο του
συνταξιούχου, γι’ αυτό γελάω, διότι ακούσατε και ο Β αϊλάκης...
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Συγνώµη, οι συνταξιούχοι δεν έχουν να κερδίσουνε, οι εν
ενεργεία έχουν να κερδίσουνε από την ψήφο των συνταξιούχων, γιατί
µεγαλώνει το σύνολο των µηχανικών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Κ απετανάκης.
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ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Α π’ όλη τη συζήτηση που έχουµε κάνει µέχρι τώρα
βλέπω ότι λίγο – πολύ όλοι συµφωνούµε στο ότι το µεγάλο πρόβληµα
που αφορά το θεσµικό πλαίσιο του Τεχνικού Επιµελητηρίου είναι το ότι
είναι Α θηνοκεντρικό. Πρέπει λοιπόν οι προτάσεις τις οποίες θα κάνουµε
εµείς, οι οποίες βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον θα επηρεάσουν το τελικό
αποτέλεσµα της τροποποίησης του θεσµικού πλαισίου και αν αυτό ποτέ
γίνει, θα πρέπει να έχουµε ως κατεύθυνση την κατάργηση κάποιων
υπερεξουσιών της κεντρικής διοίκησης του Τεχνικού Επιµελητηρίου.
Πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε σ’ αυτό που είπε η Βάννα, σε ότι
αφορά το ασυµβίβαστο αυτών που συµµετέχουν στη ∆.Ε . του
Επιµελητηρίου και να έχουν και άλλες ιδιότητες, διότι αυτό πιστεύω δεν
τους αφήνει να λειτουργήσουν προς όφελος του Τεχνικού Επιµελητηρίου.
Η κατάργηση της Κεντρικής «Α » πιστεύω ότι είναι και αυτή µια πολύ
σωστή πρόταση και εγώ προσωπικά θα συµφωνήσω µε αυτήν, αλλά θα
ήθελα ταυτόχρονα να την επεκτείνω λίγο παραπέρα.
∆ηλαδή σε
συνδυασµό µε την ίδρυση του περιφερειακού τµήµατος Αττικής ή Αθήνας
και Πειραιά, θα µπορέσουµε να το επεκτείνουµε λίγο περισσότερο και να
πούµε ότι και ο Πρόεδρος µπορεί να εκλέγεται απ’ ευθείας από τους
εκλέκτορες.
∆ηλαδή η πρώτη παράταξη που θα είναι στις εκλογές να έχει και
τον Πρόεδρο και µετά η ∆.Ε. να απαρτίζεται από τους Προέδρους των
περιφερειακών τµηµάτων και της Α ττικής, δηλαδή να υπάρχει µία κεντρική
διοίκηση, ο Πρόεδρος να είναι από την πρώτη παράταξη, οι Πρόεδροι των
περιφερειακών τµηµάτων και από ‘κει και ύστερα όλα τα περιφερειακά
τµήµατα.
Νοµίζω ότι µ’ αυτό τον τρόπο...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ:
Πρόεδροι.

Οι

Πρόεδροι

των

περιφερειακών,

όποιοι

είναι

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Οι κατά τόπους, οι κατά τόπους, έτσι;
Το πλαφόν του 3% νοµίζουµε ότι δεν πρέπει να υπάρχει, διότι θα
πρέπει να υπάρχει πολυφωνία...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άµα δεν υπάρχει «Α » δεν υπάρχει 3%.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων σε περίπτωση που υπάρχει
«Α».
Οι δύο θητείες του Προέδρου και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, έτσι;
Αυτά λίγο – πολύ έχω να πω.
Σε ότι αφορά τώρα την άδεια άσκησης του επαγγέλµατος, τις
εξετάσεις αυτές που δίνουµε, νοµίζω ότι είναι το λιγότερο αστείες,
δηλαδή εγώ θυµάµαι όταν είχα δώσει εξετάσεις ήταν η επιτροπή αυτή που
ήταν, οι πιο πολλοί όσοι ήτανε οι απόφοιτοι από το Μετσόβειο
Πολυτεχνείο ήταν γνωστοί µε τους καθηγητές, µπαίνανε µέσα, σπούσανε
πλάκα, λέγανε κανένα αστείο και βγαίνανε. Εγώ προσωπικά που έχω
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σπουδάσει στο εξωτερικό µε είχανε µέσα 45 λεπτά και πιο πολύ ψάχνανε
κάποιο τρόπο να αποδείξουν ότι οι απόφοιτοι του Μετσοβείου ήταν
καλύτεροι από τους αποφοίτους του εξωτερικού, έζησα δηλαδή λίγο έτσι
ένα παράξενο κλίµα...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Έ να ρατσισµό.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Έ να ρατσισµό,
οτιδήποτε άλλο.
Ίσως θα έπρεπε...

ναι,

πραγµατικά

έτσι

ήταν

παρά

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μιλάς και δεν ακούς συνάδελφε.
ΚΑΠΕ ΤΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ίσως θα έπρεπε, και νοµίζω ότι είναι πιο λογικό
αυτό, κάποιος µε το που τελειώνει το Πανεπιστήµιο να χρειάζεται να
αποκτήσει µία επαγγελµατική εµπειρία, είναι λίγο... Σε άλλες χώρες ας
πούµε..., ναι στην Α γγλία, στην Αγγλία ας το πούµε που εκεί εγώ
σπούδασα, όταν τελειώσεις τις σπουδές σου θα πρέπει να δουλέψεις τρία
χρόνια, µετά τα τρία χρόνια να δώσεις εξετάσεις για να πάρεις το
δικαίωµα της υπογραφής. Αυτό νοµίζω ότι είναι απολύτως λογικό, διότι
άλλο η θεωρητική γνώση και άλλο η πρακτική εµπειρία η οποία µπορεί να
σε κάνει καλό µηχανικό.
Λίγο – πολύ αυτά, τώρα σε περισσότερες λεπτοµέρειες µπορούµε
να µπούµε σε επόµενες συνεδριάσεις και να τις κουβεντιάσουµε
περαιτέρω, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Όχι, µία συνεδρίαση θα γίνει
συνάδελφοι και θα µπούµε αµέσως στις ψηφοφορίες.
Εκείνο που ήθελα να πω τώρα στην πρόταση του συναδέλφου
Καπετανάκη, το 1992 ήµουνα Αντιπρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο
Πολιτικών Μηχανικών και είχα καταθέσει, είχε ζητηθεί, τότε Υπουργός
Προεδρείας ο Έ βερτ, µας είχαν ζητήσει τότε τι µπορούµε να κάνουµε και
είχα καταθέσει πρόταση ο µηχανικός που τελειώνει το Πολυτεχνείο να
είναι δύο χρόνια ασκούµενος. Όπως ο δικηγόρος ασκούµενος, δύο χρόνια
και µάλιστα δεν θα µπορεί ούτε δηµόσιος υπάλληλος να γίνει και θα
κατευθύνεται ή σε κατασκευαστικό ή σε µελετητικό κλάδο. µάλιστα τότε
ζητούσαν και πόρους και είχαµε βρει και τους πόρους, να καταργηθεί το
0,5% του ΕΜΠ και να πηγαίνει στους εργοδότες που θα προσλαµβάνουν
αυτούς τους υπαλλήλους, όπως κάνει ο ΟΑ Ε∆ ο οποίος πληρώνει.
Υπήρχε µια πρόταση στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
το 1992, να µη θεωρείσαι µηχανικός µε το που τελειώνεις, η οποία όµως
ναυάγησε.
Κ αι έγινε και πάλι συζήτηση µε τον κ. Ξανθόπουλο στη
Θεσσαλονίκη στα 45 χρόνια από την ίδρυση της Πολυτεχνικής σχολής,
γιατί οι τεχνικές εταιρείες έθεσαν θέµα και έλεγαν ότι προσλαµβάνουµε
κόσµο ο οποίος δεν έχει ιδέα, και συζητούσαν τότε οι µεγάλες τεχνικές
εταιρείες πως θα µπορούσε να βγει πιο εξειδικευµένος ο κόσµος µέσα
από τα Πολυτεχνεία. Και την είχα καταθέσει και τότε αυτή την πρόταση.
Άλλος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί; Γενικά, ναι ο συνάδελφος
Μονιάκης ο οποίος είναι λαλίστατος σήµερα.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Γιατί που είµαι λαλίστατος;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αλλά δεν πειράζει.

Έ χεις µιλήσει τρεις φορές για το θέµα,

ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Σοβαρά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είσαι καταγεγραµµένος, τι να σου πω;
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Όχι δεν το λέει µε αυτή την έννοια, δεν τον παρεξηγώ εγώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
µιλάω.

Μα εγώ είµαι Πρόεδρος και πρέπει να

ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Ε ξάλλου δεν µιλάω πολύ απ’ ότι βλέπεις κάθε φορά και έτσι
τελειώνουµε γρήγορα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα γι’ αυτό και σου δίνω το λόγο.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Γι’ αυτό και τώρα θα είµαι σύντοµος δηλαδή.
Εγώ θέλω να πω ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση σου και πρέπει
να τη σκεφτούµε. Εντάξει, δηλαδή και στο σκεπτικό που ανέπτυξε η
Βάννα στην πρόταση της ΑΜΑΚ για τις δύο τροποποιήσεις αυτές έλεγε
ότι, ο στόχος µας είναι να αποδυναµώσουµε..., ένας από τους στόχους
πρέπει να είναι η αποδυνάµωση της Κεντρικής «Α » και η ενεργότερη
συµµετοχή των περιφερειακών τµηµάτων κ.λ.π.
Μ’ αυτή την έννοια
λοιπόν πρέπει να τη δούµε και να τη σκεφτούµε λίγο.
Φοβάµαι όµως λίγο µην..., αν την τραβήξουµε από ‘δω και από ‘κει,
δηλαδή ο συνάδελφος ο Κ απετανάκης τώρα κ.λ.π. κάποια στιγµή είπε,
ωραία, το Προεδρείο της Κ εντρικής ∆ιοικούσας να είναι µόνο οι Πρόεδροι
των περιφερειακών, και ο Α λέκος τον ρώτησε κάποια στιγµή και οι
Πρόεδροι των περιφερειακών πως θα βγαίνουνε; Μην το πάµε δηλαδή σε
ένα προεδρικό τελείως, καινούργιο προεδροκεντρικό µοντέλο, όπου ο
Πρόεδρος θα βγαίνει από την πρώτη δύναµη και δεν ξέρω τι, κ.λ.π.
Πρέπει ………………Ναι εντάξει, αλλά λέω ότι µήπως θα πρέπει να δούµε
και να βάλουµε και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
Και εξάλλου νοµίζω ότι, παρ’ όλο που γενικά είσαι τυπικός και τα
ψάχνεις τα θέµατα κ.λ.π., πρέπει να δούµε τι γίνεται σε όλες τις τέτοιες
της «Α » θα µπορεί αυτό το καινούργιο Σώµα, σε όλες τις αρµοδιότητες
που έχει σήµερα η «Α», µπορεί να αντικατασταθεί απ’ αυτό το καινούργιο
Σώµα όπως βγαίνει έτσι κ.λ.π.;
∆εν υπάρχουνε προβλήµατα νοµικά
κ.λ.π.; ∆εν ξέρω, λέω ότι είναι µια πρόταση που θέλει ψάξιµο πάντως
λίγο, έτσι; Για να έχουµε τον καιρό να τη µελετήσουµε λίγο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι, έπ’ αυτού του θέµατος όµως
αρµόδια να µας απαντήσει..., µάλλον, όχι, πρόσεξε να δεις, δεν θα
εξετάσουµε τις είναι τι γίνεται σε πρακτικό επίπεδο. Κ αι σ’ αυτό θα
µπορέσει να µας ενηµερώσει η Β άννα, η οποία συµµετέχει και να µας πει
τι κάνουν εκεί.
∆ηλαδή υλοποιούνται οι αποφάσεις της «Α »;
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Αρµοδιότητες πολλές έχει όπως έχοµε και εµείς, πήγα δυο – τρεις φορές
και παρακολούθησα, οι περισσότεροι είναι απόντες από µέσα, όταν
ξεκινάει και λέει ότι ξεκινάµε τώρα και θα έχοµε απαρτία, ευελπιστούµε
να έχοµε το Σάββατο το απόγευµα απαρτία, δεν είναι συνεδριάσεις. ∆εν
ξέρω τι αποφάσεις έχουν πάρει;
Τι κάνουν;
∆ηλαδή είσαι
ευχαριστηµένη, ναι, είσαι ευχαριστηµένη; Εσύ µετέχεις κάπου σε ένα
όργανο.
Συνάδελφοι, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, γιατί κάτι
έγινε µια συζήτηση προηγουµένως, ότι εγώ θεωρώ ότι τα µέλη που
βγαίνουν στα όργανα, ιδιαίτερα του Τ.Ε.Ε., δεν είναι συµπτωµατικά. Ε γώ
έχω και άλλη πρόταση, εάν δεν περάσει η πρόταση η δική µου, εγώ
προτείνω να ελαττωθεί δραστικά το πλήθος της «Α». ∆ηλαδή να µην έχει
καµία «Α» – εκτός της κεντρικής – πάνω από 40 µέλη, δεν έχει νόηµα να
έχει 50, αυτή τη στιγµή µπορούν να φτάσουν µέχρι 60. Ε µένα πρόταση
µου είναι να ελαττωθούνε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τα µισά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να ελαττωθούνε στα 40 µέλη, µάξιµουµ
40, µίνιµουµ 25...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το διαδικαστικό µην το αναγάγουµε σε ουσιαστικό..., (δεν
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιο;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
ουσιαστικό.

...το διαδικαστικό, αλλά µην το αναγάγουµε πάντα σε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα δεν είναι..., συνάδελφε δεν έχετε
καταλάβει κάτι, ότι οποιοδήποτε µέλος µέσα σ’ αυτή την αίθουσα έχει
αντίρρηση µπορεί να πάει στο δικαστήριο. Ε ίµαστε νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, δεν είµαστε σύλλογος.
Ε δώ δεν υπάρχει άγνοια,
ξέρετε καλά ότι άγνοια νόµου απαγορεύεται, δηλαδή οποιαδήποτε
απόφαση πρέπει να είναι σύννοµη. Αυτή είναι απάντηση στο συνάδελφο.
Ο συνάδελφος Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Θέλω να δώσω λίγη έµφαση τη θέση της Πανεπιστηµονικής
που ανέπτυξε ο συνάδελφος ο Φανουράκης.
Ε ίπε ο συνάδελφος ο
Φανουράκης µε τη θέση της Πανεπιστηµονικής ότι, το πρόβληµα στο
Τεχνικό Ε πιµελητήριο σήµερα είναι βαθύτατα πολιτικό και καµία συζήτηση
για την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου δεν θα µπορέσει να καλύψει
τα κενά που υπάρχουνε εξαιτίας του πολιτικού προσανατολισµού, εξαιτίας
του πολιτικού προβλήµατος που έχει το Τεχνικό Ε πιµελητήριο, όσο καλό
θεσµικό πλαίσιο και να κάνουµε.
Θέλω να δώσω έµφαση γιατί µοιάζει λίγο το βάρος που δίνουµε στη
συζήτηση, χρόνια τώρα για το θεσµικό, σε σχέση µε τον πολιτικό
προσανατολισµό που τον περνάµε κάπως (...), µε το πρόβληµα που
εκδηλώθηκε και που ανέπτυξα στο προηγούµενο θέµα σε σχέση µε το
ΤΣΜΕ∆Ε, όπου δηλαδή συζητάµε και εξαντλούµε το θέµα των µορφών
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πάλης, χωρίς να δίνουµε την αντίστοιχη σηµασία στους στόχους που
πρέπει να έχουµε.
Έχω τη γνώµη ότι, και στο ένα – και στο άλλο θέµα δρούµε κάπως
σαν κακοί να µου επιτρέψετε τεχνοκράτες, τι θέλω να πω; Είµαστε
τεχνοκράτες αλλά γιατί λέω κακοί τεχνοκράτες; Κ ακοί τεχνοκράτες...,
κακούς τεχνοκράτες εγώ ονοµάζω, ένα ορισµό, τους τεχνοκράτες που
εκτός από το να προσέχουνε την παράθεση όλων των παραγόντων που
συνιστούν ένα πρόβληµα, την ανάλυση τους, την εξέταση τους από κάθε
πλευρά, όµως περιορίζονται στεγνά χωρίς βάθος, χωρίς να εντοπίζουνε
την ουσία στα θέµατα αυτά της διαδικασίας, δηλαδή στο τυπολατρικό να
το πω έτσι, στο γραφειοκρατικό µέρος των πολλών παραγόντων που
συνθέτουν ένα πρόβληµα, αυτό εγώ ονοµάζω κακούς τεχνοκράτες. Γιατί
καταλήγεις µε ένα τέτοιο τρόπο θεώρησης να βλέπεις µεν πολλές
πλευρές χωρίς ούτε να τις αξιολογείς, ούτε να τις ιεραρχείς από άποψη
σηµασίας,
να
καταναλώνεσαι
σε
προτάσεις
διαδικαστικές
επί
δευτερευόντων ζητηµάτων και να χάνεις την ουσία. Εµείς χάνουµε την
ουσία σαν Τεχνικό Επιµελητήριο.
Και δεν θα µπω σε περισσότερες λεπτοµέρειες, παρά να αναφερθώ
µόνο σε µία από τις προτάσεις που φάνηκε να απασχολεί και τις άλλες
εισηγήσεις και που υπάρχουνε και αντικρουόµενες απόψεις, την ανέπτυξε
και ο συνάδελφος ο Ριχάρδος. Τι θα γίνει µε την Κεντρική «Α» του
Τεχνικού Επιµελητηρίου, να καταργηθεί;
Να µην καταργηθεί;
Να
περιοριστεί, να γίνει πιο αντιπροσωπευτική, το 3% , ποιο θα είναι το
εκλογικό σύστηµα;
Κοιτάξτε, εµείς ως Πανεπιστηµονική είµαστε της άποψης ότι,
κανένας ως άτοµο συνάδελφος αλλά και γενικότερα σε όλους τους
χώρους ως άτοµο δεν έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, ούτε τη σοφία όλη
συγκεντρωµένη στο κεφάλι του, δεν είµαστε υπέρ των µονοπρόσωπων
διοικητικών οργάνων ή των ολιγοµελών, είµαστε υπέρ των συλλογικών
οργάνων. Θεωρούµε δηλαδή ότι µέσα σε συλλογικότερα όργανα µπορεί
να γίνει καλύτερη σύνθεση των απόψεων, να εντοπιστεί ακριβέστερα η
ουσία των ζητηµάτων και να αποφασιστούνε και πιο ουσιαστικές δράσεις
στη συνέχεια, είµαστε λοιπόν υπέρ των συλλογικών οργάνων. Ρωτάω
όµως εγώ, αρκεί αυτό;
∆ηλαδή να πει κανείς ότι είναι υπέρ των
συλλογικών οργάνων και γι’ αυτό ζητώ να θεσµοθετηθούνε έτσι µε µία
λαγνεία προς τους θεσµούς, να θεσµοθετηθούνε συλλογικά όργανα;
Λύσαµε το πρόβληµα; Προφανώς δεν το λύσαµε το πρόβληµα, γιατί και
το συλλογικότερο των οργάνων µπορεί να αποδειχτεί επιφανειακό,
αναποτελεσµατικό, ρηχό, ανούσιο, τελικά τεχνοκρατικό µε τη στεγνή
έννοια που έλεγα προηγούµενα και το συλλογικότερο των οργάνων.
Και να δώσει µάλιστα..., δηλαδή αν εξελιχτεί έτσι ένα συλλογικό
όργανο, σε σκέψεις όπως αυτές που ανέπτυξε ο Ριχάρδος και µε το δίκιο
του θα έλεγα, ότι δεν χρειάζεται. Κ αι δεν το λέει ο Ριχάρδος, το λέει
πολύς κόσµος, τι χρειάζονται τέτοια όργανα συλλογικά;
Ε κεί πάρλα
γίνεται, κανείς δεν ακούει κανένα, δεν υπάρχει σύνθεση απόψεων, δεν
υπάρχει προσέγγιση της ουσίας, καταναλώνονται µε γραφειοκρατίες, µε
λεπτοµέρειες, µε τυπολατρίες, µε ανοησίες.
Τελικά δρούνε πολιτικά
τέτοια όργανα εναντίον των συµφερόντων του κλάδου, του όποιου
κλάδου, γιατί δεν τα πιάνουν τα συµφέροντα, δεν τα καταλαβαίνουνε,
χάνονται µέσα στη λεπτοµέρεια και χάνουνε την ουσία.
Άρα δεν αρκεί δηλαδή το θεσµικό, να πει κανείς θέλω συλλογικά
όργανα όπως λέµε εµείς, δεν αρκεί, το λέµε αλλά δεν αρκεί. Και πάλι σε
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τέτοιες περιπτώσεις µίλησα για µια κορυφαία θεσµική πρόταση, που είναι
δηλαδή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων και πάλι χωρίς να µπαίνω
σε λεπτοµέρειες, και πάλι όταν το πει αυτό κανείς χωρίς να πει ότι ναι
αλλά χρειάζεται και η πολιτική κατεύθυνση στην οποία θα δρουν αυτά τα
όργανα, εντοπίζουν τα προβλήµατα ή δεν τα εντοπίζουνε; Αν δεν το πει
αυτό το πράγµα τίποτα δεν λέει, και έχουµε γνωρίσει όχι µόνο
Επιµελητήρια, έχουµε γνωρίσει και πολιτικά κόµµατα σήµερα που
απογυµνωµένα από την πολιτική ουσία των προτάσεων που θα έπρεπε
να διατυπώνουνε, έχουνε καταλήξει σε γραφειοκρατικούς µηχανισµούς
που δεν αντανακλούν τα συµφέροντα της υποτιθέµενης κοινωνικής τους
βάσης.
Λέει η εισήγηση της Πανεπιστηµονικής που κατέθεσε ο συνάδελφος
Φανουράκης και τελειώνω µ’ αυτό, το Τ.Ε.Ε. όχι µόνο δεν συγκρούστηκε
αλλά συµπορεύτηκε µε τις βασικές επιλογές της οικονοµικής ολιγαρχίας
και γι’ αυτό το λόγο δεν άγγιξε θέµατα που κατάφορα έθιγαν τα
συµφέροντα των µελών του, αυτή είναι η ουσία. Τώρα πιο θεσµικό
πλαίσιο θα σε γλιτώσει απ’ αυτή την αµαρτία; Κ ανένα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άλλος συνάδελφος θέλει να µιλήσει;
∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συνάδελφοι,
συνάδελφος ο οποίος θα µιλήσει; ∆εν υπάρχει.

υπάρχει

άλλος

∆ΕΝ Α ΠΟ∆Ι∆Ε ΤΑΙ ΚΑ ΘΑ ΡΑ Ο ∆ΙΑ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν πειράζει συνάδελφε θα µείνουµε 13
και θα αρχίσουµε τις ψηφοφορίες.
Το ευτύχηµα σήµερα είναι ότι
απαιτούνται 13 άτοµα για απαρτία, σηκωθείτε φύγετε να συνεχίσουµε τις
ψηφοφορίες, κανένα πρόβληµα.
Υπάρχει άλλος ο οποίος θέλει να µιλήσει; Θέλει να τοποθετηθεί;
Όχι. Συνάδελφοι η ώρα είναι 10:05. Η συνεδρίαση έληξε, καληνύχτα σας
συνάδελφοι.
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