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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έκτακτη
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 12 η
Της «Α» του Τµήµατος
Της 1 η ς Οκτωβρίου 2008
Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 19: 30

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ,
ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΙΑ∆Η,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ,
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΛΥ∆ΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ,
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ,
ΙΟΥΛΙΑ
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΪΛΑΚΗΣ,
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ,
ΜΑΙΡΗ
ΑΛΕΞΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ,
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΖΑΒΛΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ, ΜΗΝΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.
3. Προτάσεις τροποποιήσεως Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε. (Η σχετική
εισήγηση
είναι
ανηρτηµένη
στην
ιστοσελίδα
http://www.teetak.gr/domiteetak/antiproswpeia/29antiproswpeia/332-2008-07-04-09-38-17.html).

---------------------
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α ρχίζει η έκτακτη συνεδρίαση, είναι
παρόντα 28 µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
κανονισµού λειτουργίας της «Α» περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε .Ε . σε
συνδυασµό µε το άρθρο 7 παράγραφος 9 του νόµου 1486 του 1984
έχουµε απαρτία.
Τα θέµατα της Η.∆. είναι:
 Πρώτον, ανακοινώσεις Προεδρείου.
 ∆εύτερον, προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων
σχετικών µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε ..
 Προτάσεις τροποποιήσεις Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε .Ε .
Στο Προεδρείο έχει κατατεθεί από τον Πρόεδρο της «Α» ψήφισµα
για το Ε φετείο ανατολικής Κρήτης, είναι πάνω στο πάνελ όποιος δεν το
έχει πάρει.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του κανονισµού
λειτουργίας το Προεδρείο αποφάσισε ότι το κείµενο αποτελεί ψήφισµα και
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 θα συζητηθεί µετά το πρώτο θέµα,
ανακοινώσεις Προεδρείου. Η διάρκεια της συζήτησης δεν θα υπερβεί τα
25 λεπτά.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 τα ψηφίσµατα συζητούνται και
ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέµατα.
ΘΕ ΜΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσε ις Προε δρε ίου
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Προχωρούµε στο 1 ο θέµα της Η.∆..
Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι κοινοποιήθηκε αρµοδίως το ψήφισµα
κατά του νόµου ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισµού,
έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις.
Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι κοινοποιήθηκε αρµοδίως η απόφαση
σχετικά µε την παιδεία. Τη στείλαµε όπου είχαµε συµφωνήσει και αν δεν
κάνω λάθος σήµερα τη δηµοσίευσε ατόφια η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ατόφια ναι, όχι
η ΜΕ ΣΟΓΕ ΙΟΣ; αν δεν κάνω λάθος στη ΜΕΣΟΓΕ ΙΟ πρέπει να είναι.
Ενηµερώνουµε το Σώµα ότι τα πρακτικά της προηγούµενης
συνεδρίασης της 01.09.2008 έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του
τµήµατος.
Ο συνάδελφος Ιωάννης Πετράκης υπέβαλε την παραίτηση του από
την «Α » την οποία και σας διαβάζω:
Προς το Προεδρείο της «Α» Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ.. ∆ήλωση παραίτησης.
Συνάδελφοι, επαγγελµατικές και προσωπικές υποχρεώσεις δεν µου
επιτρέπουν να είµαι συνεπής στις συνεδριάσεις του οργάνου.
Σας
παρακαλώ να προβείτε στις διαδικασίες αντικατάστασης µου.
Εύχοµαι καλή συνέχεια, µε τιµή Γιάννης Πετράκης.
Ως εκ τούτου υπεγράφη την 26.09.2008 από το Προεδρείο της «Α »
η πράξη αντικατάστασης του από τον κ. Κωνσταντίνο Μπάκιντα,
αγρονόµο – τοπογράφο – µηχανικό που είναι ο αµέσως επόµενος κατά
σειρά εκλογής του ιδίου ψηφοδελτίου, Α υτόνοµοι Μηχανικοί Ανατολικής
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Κρήτης, Α ΜΑ Κ, µε το οποίο εκλέχτηκε ο κ. Ιωάννης Πετράκης στην «Α ».
Ο συνάδελφος Μπάκιντας είναι εδώ δίπλα στο Μονιάκη, δεν ξέρω, για
όσους δεν τον ξέρουν.
Εκφράζω τη λύπη µου για την αποχώρηση του, συµµετείχε για
δεύτερη θητεία στην «Α » και η παρουσία του στις συνεδριάσεις έδινε
πάντα τόνο κοσµιότητας και ευπρέπειας.
Τον ευχαριστούµε θερµά για την προσφορά του.
Την 01.10.2008 ο συνάδελφος Σπυρίδων Α ποστολάκης υπέβαλε την
παραίτηση του από την «Α » την οποία και σας διαβάζω. ∆ηλαδή σήµερα
το πρωί.
Αγαπητέ Πρόεδρε σου καταθέτω την παραίτηση µου από την «Α »
του τµήµατος, οι λόγοι είναι καθαρά επαγγελµατικοί.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη
συνεργασία που είχαµε αυτά τα χρόνια και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο
έργο σας.
Με εκτίµηση Σπύρος Αποστολάκης.
Εκφράζω τη λύπη µου και γι’ αυτή την αποχώρηση, τον
ευχαριστούµε θερµά για την προσφορά του και για τη θετική του
παρουσία στις συνεδριάσεις του Σώµατος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α υτό το έκανε έξω από τις…, λοιπόν,
αν δεν κάνω λάθος είναι ο Νεονάκης Πρόεδρε; Ο Νεονάκης ∆ηµήτρης;
ΨΗΦΙΣΜ Α
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωρούµε συνάδελφοι στο επόµενο
θέµα το οποίο είναι το ψήφισµα.
∆εν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι έχει γίνει κατάληψη του
∆ικαστικού Μεγάρου από τους δικηγόρους και απ’ έξω έχουν ανοίξει ένα
βιβλίο, εγώ έχω πάει και έχω υπογράψει, δεν ξέρω, όποιος θέλει από σας
µπορεί να πάει να υπογράψει.
Αυτό είναι σχέδιο ψηφίσµατος έτσι; Υπόψη, Μαρία το πήρες από το
πάνελ το ψήφισµα;
Ψ ήφισµα της «Α » του Τ.Ε.Ε ./Τ.Α.Κ. της 1 η ς
Οκτωβρίου 2008, Ε φετείο ανατολικής Κρήτης.
Η «Α » του περιφερειακού τµήµατος ανατολικής Κρήτης του Τ. Ε. Ε.
στη συνεδρίαση της Τετάρτης 1 η ς Οκτωβρίου 2008 αποφάσισε:
1. Στηρίζει ανεπιφύλακτα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
δικηγόρων του νοµού Ηρακλείου για την έπ’ αόριστον παραµονή τους
στο δικαστικό µέγαρο µε αίτηµα την ίδρυση Εφετείου ανατολικής
Κρήτης, µε έδρα την πόλη του Ηρακλείου.
2. Καταδικάζει τη µη υλοποίηση από το αρµόδιο Υπουργείο της µε αριθµό
6/20.03.2008 απόφασης της ολοµέλειας του Α ρείου Πάγου για την
ίδρυση Εφετείου ανατολικής Κ ρήτης.
3. Θεωρεί επιβεβληµένη την ίδρυση του νέου Ε φετείου, διότι θα
βελτιωθούν ουσιαστικά οι συνθήκες απονοµής της δευτεροβάθµιας
δικαιοσύνης για τους κατοίκους των νοµών Ηρακλείου και Λασιθίου,
ιδιαίτερα δε για τους κατοίκους των αποµακρυσµένων περιοχών των
νοµών αυτών οι οποίοι θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό.
Εάν θέλετε µπορώ να σας κάνω µία ενηµέρωση για το ιστορικό, έχω
το ενηµερωτικό σηµείωµα για την ίδρυση του Ε φετείου του ∆ικηγορικού

Σ υ νε δ ρί α σ η 12 η

1 η ς Ο κτω βρί ου 20 08

σε λ ί ς

6

Συλλόγου Ηρακλείου και έχω και την απόφαση της ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου, η απόφαση ήταν 49 υπέρ και 7 κατά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Της ίδρυσης του…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Της ίδρυσης του Εφετείου, αν θυµάστε
παλιά ήταν µεταβατικό Ε φετείο, αυτή τη στιγµή µιλάµε για Ε φετείο πλέον.
Ο εισηγητής Α ντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κ αλαµίδας ήταν
υπέρ της ίδρυσης του ανωτέρω Ε φετείου.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Αντιπρόεδρος, και άλλος
Αντιπρόεδρος του Α ρείου Πάγου ∆ηµήτριος Κ υριτσάκης, δεν ξέρω αν
είναι Χανιώτης, Χ ανιώτης είναι; Ο οποίος πρότεινε τα ακόλουθα: Έ χω τη
γνώµη ότι δεν υπάρχει βάσιµη δικαιολογία για την ίδρυση του Εφετείου
και αναπτύσσει µια σειρά αιτιών οι οποίες µάλιστα δεν στέκουν, αναφέρει
ότι η απόσταση είναι 130 χιλιόµετρα, ότι σε µιάµιση ώρα είσαι εκεί, ότι οι
δρόµοι είναι άριστοι τώρα στην Κ ρήτη, ότι υπάρχει πρόσβαση, όλα
εύκολα, όλα αυτό.
∆εν είναι περισσότερο µάλιστα λέει από 130
χιλιόµετρα τα Χανιά, ναι το Ηράκλειο µε τα Χανιά έτσι;
Μιλάει για σπατάλη δυνάµεων διοικητικού, του δικαστικού Σώµατος
και ούτε λίγο – ούτε πολύ αναφέρει ότι είναι επιθυµίες ορισµένων
τοπικών παραγόντων. ∆ηλαδή απίστευτα πράγµατα λέει και µετά…, για
να έχετε υπόψη σας και βλέπετε κιόλας, αυτός που θα σας πω τώρα, ο
επόµενος που βεβαίως το καταψήφισε είναι ο Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Γεώργιος Σανιδάς πρότεινε να γνωµοδοτήσει η ολοµέλεια να µην
ιδρυθεί Εφετείο ανατολικής Κρήτης µε στην προτεινόµενη περιφέρεια
Πρωτοδικείο Ηρακλείου και Λασιθίου και αποχώρησε ο Γεώργιος Σανιδάς.
Έπεσα από τα σύννεφα συνάδελφοι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Γιατί; ∆εν τον βλέπεις…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τον βλέπω, αλλά δεν περίµενα. Σας
είπα ότι 49 ήταν υπέρ και 7 κατά, µεταξύ δε των προτάσεων που έκαναν
αυτοί που δεν θέλανε, λέει ότι ιστορικά…, άµα σας διαβάσω τι λέει, θα
πω κάπου έχει δίκιο ο Κ ασαπάκης.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Γιατί πάλι…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Που τα έχεις µε τους …
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Με τους Χανιώτες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
διαλυθεί…

Με

τους

Χανιώτες, µιλάει ότι θα

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Εγώ δεν το είπα αυτό, το είπε ο αρχηγός τους, θα βάλει
και βόµβες στα γεφύρια, εκλεγµένος άρχοντας τους.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Βέβαια, εγώ το λέω και µπρος τους και πίσω τους.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν κοιτάξτε την πρώτη αιτία,
συνάδελφοι ακούτε γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει επικαλούµενοι πρώτον,
ιστορικούς λόγους εγκείµενους στο ότι η ιστορία και η παράδοση
αναδεικνύουν τα Χ ανιά ως το κέντρο των επαναστατικών, διπλωµατικών
και πολιτικών ζυµώσεων της Κ ρήτης από την εποχή της τουρκοκρατίας
µέχρι σήµερα. Κ άπου αναφέρουν ότι υπάρχει 100 χρόνια. Λοιπόν δεν
ξέρω αν το ξέρετε, ιδρύθηκε Εφετείο στο Ηράκλειο το 1907 και ήταν εδώ
µέχρι το 1914, υπήρχε και καταργήθηκε, άρα και αυτό το στοιχείο που
χρησιµοποιούνε δεν αληθεύει.
Έχω εδώ την επίσηµη εφηµερίδα της Κ ΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕ ΙΑΣ βάσει
της οποίας ιδρύθηκε. Εκεί…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ηµεροµηνία;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ηµεροµηνία της εφηµερίδας είναι, ο
Ζαΐµης την υπογράφει για να έχετε υπόψη σας, ο Ζαΐµης ναι, τεύχος 1 ο ,
εν Χανίοις 8 Φεβρουαρίου του 1907.
Και κάτι άλλο να σας πω που δεν το ήξερα και το έµαθα, ότι το
Πρωτοδικείο Ηρακλείου είναι το πρώτο σε δίκες επαρχιακό δικαστήριο,
δηλαδή είναι Αθήνα…, στην Ε λλάδα, έχει 39 τόσες χιλιάδες δίκες. Η
Αθήνα είναι πρώτη µε 300.317, µετά είναι η Θεσσαλονίκη 126.492, κάπου
πρέπει να είναι ο Πειραιάς και έχει 39…, το νούµερο είναι απίστευτο.
Έχετε το κείµενο, δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε ερωτήσεις;
Ναι
άλλος;
Ένα λεπτό να ανοίξω…, άλλος θέλει ερώτηση;
Όχι, ο
συνάδελφος Αγαπάκης, έλα στο Β ήµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ερώτηση.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τοποθετήσεις µετά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σήµερα έχουν Γενική Συνέλευση.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Λοιπόν δεν θα κάνω τοποθέτηση, έτσι και αλλιώς συµφωνώ
µε τη λογική του ψηφίσµατος, µια ερώτηση ήθελα να κάνω όµως, η
έκφραση «έπ’ αόριστον παραµονή» καταλαβαίνω ότι είναι µια
διπλωµατική τοποθέτηση, αλλά ήθελα λίγο να διευκρινίσουµε τι σηµαίνει
έπ’ αόριστον παραµονή; Και ένα άλλο ερώτηµα που δεν ξέρω βέβαια
ποιος µπορεί να µας το απαντήσει αυτό, προφανώς ο ∆ ικηγορικός
Σύλλογος Ηρακλείου, αλλά εµένα µου κάνει εντύπωση γι’ αυτό το ρωτάω.
Ξεκινάει ένας αγώνας ο οποίος πραγµατικά είναι δίκαιος, καµία
αµφιβολία γι’ αυτό, αλλά µου φαίνεται ότι έχει διαρροές. ∆ηλαδή έπ’
αόριστον παραµονή τι σηµαίνει κατάληψη; Και αν σηµαίνει κατάληψη
γιατί λειτουργούν κάποια τµήµατα του δικαστηρίου και ειδικά η Εισαγγελία
και ο Εισαγγελέας; Α υτό είναι ένα ερώτηµα και µου έχει κάνει εντύπωση.
Εάν µιλάµε για κατάληψη σηµαίνει κατάληψη, δεν λειτουργεί τίποτα,
αλλά φαίνεται ότι κάποια πράγµατα λειτουργούν και φοβάµαι ότι σιγά –
σιγά ο αγώνας αυτός, που είναι δίκαιος πέρα για πέρα, θα έχει διαρροή
και θα εξασθενήσει σύντοµα.
Βέβαια η έκφραση αυτή Πρόεδρε χρησιµοποιείται από το ∆ικηγορικό
Σύλλογο, δεν ξέρω ποιος µπορεί να µας το αναλύσει αυτό, «έπ’ αόριστον
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παραµονή», λειτουργούν κάποια τµήµατα;
Λειτουργεί η Ε ισαγγελία;
Λειτουργεί το αυτόφωρο; Ή ό,τι λειτουργήσει και ό,τι δεν λειτουργήσει;
Αυτό είναι ένα ερώτηµα από µένα, κατά τα λοιπά συµφωνώ πλήρως.
∆εν υπάρχει άλλος στον κατάλογο
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τώρα, θα προσπαθήσω να απαντήσω.
Απ’ ότι διάβασα στις εφηµερίδες χρησιµοποιούν…, αυτό επί της
ουσίας είναι κατάληψη, αλλά χρησιµοποιούν αυτή την κοµψή έκφραση
«έπ’ αόριστον παραµονή», διαµαρτυρήθηκε ο Εισαγγελέας και είπε ότι
υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν.
Υπάρχει η απλή
περίπτωση σε συλλαµβάνουν εσένα για ένα αυτόφωρο αδίκηµα, δηλαδή
θα κάτσεις µέσα στο κρατητήριο; Αν πας να δεις τα κρατητήρια από κάτω
θα αυτοκτονήσεις, εγώ όρθιος δεν χωράω, η Μαρία η Λυδάκη δεν χωράει
όρθια, όχι εγώ, δεν χωράει όρθια, είναι πολύ...
Λοιπόν από ‘κει και πέρα δεν θα έπρεπε ο Εισαγγελέας…, σε
τέτοιες περιπτώσεις να δίνουν τη δυνατότητα να βγαίνουν…, τους
συλλαµβάνουν και θα τους βάζουν µέσα, δηλαδή µια στιγµή δεν θα
χωράν. Εγώ έτσι το αντιλαµβάνοµαι, ότι ορισµένες υποθέσεις πρέπει να
γίνουν αναγκαστικά, δεν µπορείς να τον έχεις τον άλλο µέσα.
Έτσι το βλέπω, δεν ξέρω αν σε ικανοποιεί αλλά άποψη, προσωπική
άποψη εκφράζω έτσι; Λέω.
Είναι κλειστό, εγώ πήγα χθες, µε
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
έβαλαν µέσα, η ∆ιοίκηση µε έβαλε µέσα, για να µου δώσει τα διάφορα
χαρτιά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α υτοί έχουν αποφασίσει, κοίταξε έχει
αποφασιστεί απ’ ότι διάβασα µέχρι το Νοέµβριο, 15 του Νοέµβρη να µην
πηγαίνουν στα Χ ανιά και ένα µήνα να µην πηγαίνουν στις δίκες. Α λλά
θεωρώ ότι υπάρχουν…, δηλαδή και οι γιατροί όταν απεργούν, όταν ένας
πεθαίνει δεν θα του δώσει την…, θεωρώ δηλαδή το έκτακτο περιστατικό
για µένα πρέπει να γίνεται.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)…, εάν
το βάζανε κατάληψη ίσως να ασκούσε και ο κ. Ε ισαγγελέας εδώ ποινικές
διώξεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ενδεχοµένως.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Ο κ. Σανιδάς που ανέφερες πριν, ήδη έχει ξεκινήσει
προκαταρκτική διαδικασία.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να κάνω µια ερώτηση;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι τελείωσαν, τοποθέτηση άµα θες να
κάνεις.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Να κάνω τοποθέτηση;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έλα τώρα, λοιπόν ανοίγει κατάλογος
για τοποθετήσεις, θέλει να τοποθετηθεί κανείς, Β αϊλάκης άλλος;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ινιωτάκης.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άλλος; Λοιπόν διαβάζω τον κατάλογο
συνάδελφοι και κλείνει. Βαϊλάκης, Ινιωτάκης, Κ ασαπάκης, έκλεισε ο
κατάλογος, τοποθετήσεις θέλουν να κάνουν. Ο συνάδελφος Βαϊλάκης.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Λοιπόν, εγώ βασικά δεν θα κάνω τοποθέτηση, θα κάνω µια
ερώτηση, σε δούλεψα ψηλέ, σου είπα πως θα κάνω τοποθέτηση για να µε
αφήσεις. Γιατί ασχολούµαστε µε τα προβλήµατα των δικηγόρων; Θα
φάµε όλο το βράδυ τώρα µε τα προβλήµατα των δικηγόρων εδώ πέρα;
∆εν θυµάµαι ποτέ αυτοί να ασχοληθήκαν µε τα δικά µας τα προβλήµατα,
µα ποτέ, εµείς γιατί να ασχοληθούµε; Αυτό το θέµα του Ε φετείου είναι
100% πρόβληµα των δικηγόρων.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μάλιστα.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Εµένα προσωπικά µου είναι εντελώς αδιάφορο αν θα µείνει
στα Χ ανιά, αν θα γίνει στα βουνά, αν δεν γίνει και καθόλου, αν κλείσει και
τελείως, µου είναι τελείως αδιάφορο.
Ακριβώς το ίδιο πράγµα είχε πει κάποτε ο σύλλογος των
ξενοδόχων, και ακριβώς το ίδιο πράγµα επαναλαµβάνω και εγώ τώρα.
Και καθόµαστε τώρα και ασχολούµαστε, και χάνουµε την ώρα µας µε
προβλήµατα άλλων κλάδων.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Έχει
συνάδελφος Ινιωτάκης. Πρόεδρε έλα.

κλείσει

ο

κατάλογος.

Ο

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Θέλω κατ’ αρχάς να καλωσορίσω τους νέους
συναδέλφους τον Κώστα τον Μπάκιντα και το συνάδελφο τον Γκοργκούλη
από τη Σητεία, και να τους ευχηθώ να είναι παραγωγικοί, να είναι
δηµιουργικοί και να βοηθήσουν το έργο το οποίο έχει ανάγκη η «Α» για το
Τεχνικό Επιµελητήριο Α νατολικής Κ ρήτης.
Επέτρεψε µου Πρόεδρε να πω µόνο ότι έχω µια λύπη σήµερα,
νοιώθω έτσι φορτισµένος και για την αποχώρηση του συναδέλφου του
Πετράκη του αρχιτέκτονα, και για την αποχώρηση του Σπύρου του
Αποστολάκη, γιατί εκτιµώ ότι ήτανε δύο νέοι άνθρωποι όπου ουσιαστικά
δεν έκλεισε ο κύκλος της προσφοράς τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο
Ανατολικής Κρήτης. Κ αι υπ’ αυτή την έννοια είναι µία απώλεια, είναι µία
απώλεια για το Ε πιµελητήριο, είναι µια απώλεια για την «Α ».
Όµως καταλαβαίνω ότι τα προσωπικά και τα επαγγελµατικά
ζητήµατα ειδικά των νέων, είναι πολύ σηµαντικά, ειδικά σε συνθήκες
όπου τα επαγγελµατικά και τα οικονοµικά ζητήµατα είναι δύσκολα και απ’

Συ νε δ ρί α σ η 12 η

1 η ς Ο κ τω βρί ου 20 08

σελίς

10

αυτή την έννοια και την αποδέχοµαι και καταλαβαίνω τη λογική αυτή µε
την οποία αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την «Α ».
Τώρα σε ότι αφορά το ψήφισµα της «Α» που σήµερα µας προτείνει
ο Πρόεδρος ο Ρ ιχάρδος ο Ποβάσκη, θέλω να πω ότι είναι ζήτηµα ενός
κράτους δικαίου, ενός κράτους το οποίο πραγµατικά θεωρεί ότι θα πρέπει
να υπάρχει περιφερειακή αποκέντρωση, να υπάρχουν όλες οι σύγχρονες
εκείνες δοµές οι οποίες θα κάνουν τη ζωή του κάθε πολίτη πιο εύκολη. Η
έλλειψη λοιπόν Ε φετείου από το Ηράκλειο πραγµατικά δηµιουργεί
συνθήκες δυσλειτουργίας, είναι αδιαµφισβήτητο. Θα πρέπει να υπάρξει
µεταβατική έδρα, θα πρέπει το αίτηµα των νοµικών και των δικηγόρων
της ανατολικής Κρήτης να γίνει επιτέλους δεκτό.
Όµως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και επί Κ υβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ και µε τη σηµερινή Κυβέρνηση βλέπουµε ότι σηκώνονται
παντιέρες πολέµου, ειδικά µε το θέµα του Εφετείου και από τη δυτική και
από την ανατολική Κρήτη, όπως και µε το ζήτηµα των ΚΤΕ Λ, και υπ’ αυτή
την έννοια ένας επιστηµονικός φορέας – όπως είναι το Τεχνικό
Επιµελητήριο – θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στη
διατύπωση των όποιων θέσεων του.
Εµείς είµαστε υπέρ των αιτηµάτων που ενώνουν τους πολίτες της
Κρήτης, που ενώνουν την Κ ρήτη, είµαστε…, και σ’ αυτό νοµίζω το δρόµο
βαδίζουµε και το Τ.Ε .Ε. ανατολικής Κ ρήτης και το Τ.Ε .Ε . δυτικής Κ ρήτης
και έχουµε καταφέρει τα τελευταία χρόνια µέσα από κοινές παρεµβάσεις,
ουσιαστικές παρεµβάσεις και θυµίζω το χωροταξικό, θυµίζω τώρα ότι
έχουµε µπροστά µας το ΒΟΑΚ , θυµίζω πολλές πρωτοβουλίες, το κοινό
αποτέλεσµα, το πόρισµα των Ε πιµελητηρίων, των επιστηµονικών
επιµελητηρίων όλης της Κρήτης και η σπουδαία δουλειά που έχει γίνει,
και που αναδεικνύουµε τα ζητήµατα τα οποία έχει µπροστά της η Κρήτη
και οι πολίτες της Κ ρήτης.
Ζητήµατα τα οποία έχουν ένα χρώµα και ένα άρωµα τοπικισµού, και
ακραίου συντεχνιασµού, νοµίζω ότι πάρα πολύ προσεκτικά θα πρέπει να
τα αντιµετωπίσουµε.
Εµείς βεβαίως να βγάλουµε το ψήφισµα, να βγει το ψήφισµα σαν
συµπαράσταση, ήδη αύριο µας έχει ζητήσει η Νοµάρχης µία συνάντηση
µε όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και εταίρους του
νοµού Ηρακλείου, στην οποία θα συµµετέχω και εγώ και οι άλλοι
Πρόεδροι των επιστηµονικών φορέων, µε τους οποίους µίλησα σήµερα
και µε το οικονοµικό και µε το Γεωτεχνικό Ε πιµελητήριο και όπου
εκπέµπουµε στο ίδιο µήκος κύµατος.
Ήπια, µε πολύ προσεκτικές
διατυπώσεις όπως είναι στο κείµενο το οποίο σας έχει µοιραστεί, να
εκφράσουµε τη συµπαράσταση µας, όχι όµως σε ακραίες εκδηλώσεις οι
οποίες µπορεί να υπάρξουν και εδώ στο Ηράκλειο και στα Χανιά, και
όπου µπορεί να δυναµιτίσουν µια πραγµατικά πορεία ανάπτυξης την
οποία έχουµε ανάγκη µέσα από µια συνεργασία ανατολικής και δυτικής
Κρήτης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Κ ασαπάκης.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στον αγαπητό φίλο Β αϊλάκη µια ερώτηση, είναι σαν να
λέµε εγώ δεν αρρωσταίνω ποτέ, και αφού δεν αρρωσταίνω ποτέ δεν έχω
ανάγκη το γιατρό. Αυτό το ότι το Εφετείο δεν µας αφορά, είναι ένα
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φαινόµενο
κοινωνικό,
κάποιος
από
µας
είτε
µάρτυρας,
είτε
κατηγορούµενος µπορεί να φτάσει, διότι στο κράτος το οποίο ζούµε
δυστυχώς η απονοµή της δικαιοσύνης γίνεται µε αυτούς τους ρυθµούς και
ίσως φτάσουµε και καµιά φορά να πάµε στο Εφετείο.
Κανείς δεν έχει διάθεση να πηγαίνει τα δικαστήρια, όµως
αναγκαζόµαστε να φτάνουµε και εκεί. Η απονοµή λοιπόν της δικαιοσύνης
είναι µια που πρέπει…, οι δικαστές δικάζουνε µε µάρτυρες, όταν λοιπόν ο
άλλος για να βρει το δίκιο του…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
κανένας.

Β αϊλάκη µίλησες, δεν σε διέκοψε

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
…για να βρει το δίκιο του κουβαλάει µάρτυρες στο
δικαστήριο διότι ότι και να λες εσύ το δικαστήριο ακούει το µάρτυρα, ο
µάρτυρας πρέπει να φύγει από τη Σητεία να πάει στα Χ ανιά, και πολλές
φορές αρνείται και ο ίδιος να πάει για τη σωστή απονοµή της
δικαιοσύνης, ένα το κρατούµενο.
Το άλλο το κρατούµενο είναι ότι, αυτό είναι και µόνο ένα καπρίτσιο
των Χ ανιωτών στο κόµπλεξ ανωτερότητας από το οποίο διακατέχονται.
∆εν είναι δυνατόν οι Χ ανιώτες και η απόδειξη από την κοινωνία είναι πως
έχει προχωρήσει η πόλη του Ηρακλείου και πόσο έχει προχωρήσει η
πόλη των Χανίων, ήτανε µια επαρχιακή πόλη τα Χ ανιά, µια επαρχιακή
έµεινε. Εδώ φτάσαµε στο σηµείο εµείς που πολλές φορές λέω στους
Χανιώτες συναδέλφους κατ’ ιδίαν συµφωνούνε, οµαδικά όµως όταν είναι
να βγουν από ένα Β ήµα να πούνε την αλήθεια φοβούνται.
Έφτασα στο σηµείο να τους πω τόσο πολύ που βράζετε στο ζουµί
σας καταντήσατε εµείς στο Ηράκλειο να έχουµε δυο οµάδες
ποδοσφαιρικές, που λέτε όλοι που αγαπάτε το ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο
στην πρώτη Εθνική και εσείς από την κακοµοιριά, τον εσωστρεφισµό που
σας διακατέχει δεν έχετε ούτε µια οµάδα στο περιφερειακό τµήµα.
Οτιδήποτε το µη Χ ανιώτικο στην πυρά, και φτάσατε και κλείνετε µεταξύ
σας ότι το ξένο…, και απόδειξη αυτό. Είναι ποτέ δυνατόν…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε πί του θέµατος, δεν µας ενδιαφέρουν
τα Χανιά.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Με συγχωρείς απαντώ σ’ αυτό…, επί του θέµατος, ωραία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στο Βαϊλάκη θα απαντήσω εγώ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Επί του θέµατος, στα Χ ανιά……..Ναι, µα αυτό του λέω,
δεν µας ενδιαφέρουν οι Χανιώτες, εµένα λίγο µε ενδιαφέρουνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ωραία, λοιπόν έλα επί του Εφετείου.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το Ε φετείο είναι µία αναγκαιότητα η οποία πρέπει να γίνει
στο Ηράκλειο, διότι έτσι απονέµεται η δικαιοσύνη δικαιότερα και ο κόσµος
πηγαίνει στο δικαστήριο για να παραστεί ως µάρτυρας, δύσκολα φεύγει ο
άλλος να πάει στα Χ ανιά, πολύ απλά.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
∆εν είναι λοιπόν πρόβληµα ούτε συντεχνιακό, είναι
πρόβληµα του κοινωνικού συνόλου. Πρέπει λοιπόν ανεξάρτητα µε το αν
πάµε ή δεν πάµε στα δικαστήρια, και αν οι Χανιώτες έχουνε κάποιο
πρόβληµα και δεν θέλουνε να συνδράµουµε, σε υπηρεσίες που λένε αυτοί
πως δεν έχουνε, να πάνε σ’ αυτούς, πολύ απλά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Προχωρούµε, τέλειωσε το στάδιο των
τοποθετήσεων, τελείωσε, δεν σήκωσες το χέρι σου Κωστή, όταν διάβασα
τον κατάλογο και τον έκλεισα δεν το σήκωσες, να τον αφήσουµε; Έ λα, µε
απόφαση του Προεδρείου είσαι ο τελευταίος, υπάρχει αυτή η δυνατότητα
και σου παραχωρούµε, αλλά να είσαι σύντοµος.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Υπενθυµίζω σε όλους γιατί το έχουνε ξεχάσει, µάλλον δεν
τους ενδιαφέρει, όπως λέει τώρα και ο Βαϊλάκης εµένα δεν µε ενδιαφέρει,
ότι οι εργολάβοι τα λεφτά δεν τα παίρνουνε παρά µόνο µε τη βοήθεια
δικηγόρων και µε δικαστήρια, εγώ έχω 15 δικαστήρια στο Συµβούλιο
Επικρατείας.
Προχθές βγαίνει ο Κωνσταντουράκης, µου δίνει µία
απόφαση ότι βγήκε το έργο παράνοµο, και ο άνθρωπος έχει κάνει το έργο
τελειωµένο και δεν παίρνει φράγκο, πως θα πάρει τα λεφτά του; ∆εν θα
πάει Ε φετείο;
Οι µελετητές να γλύφουνε για να µην πηγαίνουνε
δικαστήρια, οι εργολάβοι όµως έχουνε (…) και πάνε στα δικαστήρια, έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συζήτηση επί του θέµατος…

Παρακαλώ,

παρακαλώ,

λοιπόν

η

ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Συνάδελφε Μπριλάκι, λοιπόν θα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
δευτερολογήσω και θα προχωρήσουµε. Συνάδελφε Μπριλάκι, συνάδελφε
Βαϊλάκη µε συγχωρείς.
Συνάδελφοι εγώ θα σας απαντήσω, θα τοποθετηθώ, δευτερολογώ.
Εγώ δεν κατάλαβα το συνάδελφο Βαϊλάκη ότι δεν τον ενδιαφέρει,
αυτό συµφωνώ, το ερώτηµα µου ξέρετε ποιο είναι προς το Σώµα;
Υπάρχει µια απόφαση του Αρείου Πάγου την οποία η πολιτεία δεν σέβεται
και διερωτώµαι εγώ ως πολίτης, όταν φτάνω στον Ά ρειο Πάγο και
κερδίσω µια υπόθεση τι κατάληξη θα έχει η υπόθεση µου, όταν δεν
σέβεται µια τέτοια απόφαση ο Ά ρειος Πάγος;
Η µεγαλύτερη µου
ενόχληση είναι αυτή, ότι δεν γίνεται σεβαστή η απόφαση του Αρείου
Πάγου, συνάδελφοι. Α υτό είναι το ενοχλητικό, όταν µιλάµε για κράτος
δικαίου.
Και παρεµπιπτόντως να πω και στο συνάδελφο Βαϊλάκη ότι, το
Τ.Ε .Ε . και τα Περιφερειακά όπως αναφέρεται στους σκοπούς τους
ασχολούνται µε κοινωνικά θέµατα. Και δεν µε ενδιαφέρουν εµένα τα
Χανιά, εµένα µε ενδιαφέρει ο πολίτης ο οποίος από τη Σητεία για να πάει
στα Χ ανιά και αν παρίσταται µέσω δικηγόρου πληρώνει τα εκτός έδρας
του δικηγόρου, άλλη είναι η αµοιβή του δικηγόρου όταν θα φύγει από ‘δω
να πάει στην Αθήνα, άλλη άµα θα πάει στο Πρωτοδικείο του Ηρακλείου
και άλλη άµα θα πάει στα Χανιά.
Λοιπόν ο πολίτης αυτή τη στιγµή ενδιαφέρεται για τη δευτεροβάθµια
δικαιοσύνη, και το πρόβληµα δεν είναι ο δικηγόρος, τον δικηγόρο θα τον
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πληρώσεις και θα τον πας, το µάρτυρα σου θα τον πας; ∆εν σου έρχεται
ο µάρτυρας. Και πάρα πολλές υποθέσεις χάνονται, υπάρχουν στοιχεία,
χάνονται διότι οι άνθρωποι δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να πάνε
στα Χ ανιά. Αυτή είναι η ουσία των πραγµάτων.
Συνάδελφοι το θέµα έχει κλείσει η συζήτηση του, προχωράµε στην
ψηφοφορία.
Προθυµοποιήθηκε ο συνάδελφος Πρόεδρος να κάνει
γρήγορα τις µετρήσεις, γιατί λέει εµείς καθυστερούµε. Λοιπόν ποιοι είναι
υπέρ της…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Κατά πρώτα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιοι είναι κατά; Λοιπόν ο συνάδελφος
Βαϊλάκης είναι κατά. Λευκό;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Λευκό ή παρών;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
µηδέν. Παρών; Έ να.

Λευκό, και µετά πάει το παρών, λευκό

ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΚΗΣ: Με την έννοια ότι πρέπει να πάει στη Νεάπολη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στη Νεάπολη, ένα παρών και πόσοι
είµαστε µέσα; Ναι αλλά πρέπει να τους µετρήσουµε, ένας, δύο, τρεις,
τέσσερις…, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..., 30.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, πόσοι είµαστε µες στην αίθουσα;
30 εγώ τους βγάζω.
Όσοι είναι υπέρ, σηκώστε τα χέρια να σας µετρήσουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
∆ηλαδή είµαστε 27 άτοµα µέσα;

Κ αι εµάς τους τρεις µας έβαλες µέσα;

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
29 είµαστε µέσα Πέτρο, πως τους
έβγαλες…, α, ναι είναι υπέρ 27. Όχι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 29 είµαστε µέσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 27 είναι υπέρ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 1 κατά, 1 παρών και 27 υπέρ και βγαίνουµε 29.
ΘΕ ΜΑΤΑ ΗΜΕ ΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 2 ο
Προτάσε ις – τοποθετήσε ις – παρατηρήσε ις
ε πί θε µ άτων σχε τικών µε τη
δραστηριότητα και λ ειτουργία του Τ.Ε .Ε.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι προχωρούµε στο επόµενο
θέµα, προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε ..
Επειδή καµία εισήγηση δεν έχει κατατεθεί, προχωρούµε στο
επόµενο θέµα.
ΘΕΜΑ 3

ο

Προτάσε ις τροποποιήσε ως Θε σµ ικού
Πλαισίου Τ.Ε.Ε . (Η σχε τική εισήγ ηση
είναι ανηρτηµέ νη στην ιστοσελίδα
http://w w w .teetak.gr/domiteetak.gr/domiteetak/antiprosw peia/29antiprosw peia/332-2008-07-04-09-38-17 html)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είναι το θεσµικό πλαίσιο, ο Πρόεδρος
έφυγε;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Πάει να το φέρει από κάτω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το θεσµικό πλαίσιο; ∆εν ξέρω αν το
έχετε όλοι, σας το έχω στείλει µε m ail. Σε όλους.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πριν χρόνια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι πριν χρόνια, στην τελευταία
πρόσκληση διότι αυτό έχει αλλάξει, µε την τελευταία πρόσκληση αν
δείτε…, όχι, όχι αυτό είναι το παλιό.
Στην τελευταία πρόσκληση, η οποία σας εστάλη ηλεκτρονικά, στις
20.09.2008 έχει µέσα και τη σελίδα, αν το δείτε. Και επειδή υποψιάστηκα
ότι δεν θα το έχετε δυστυχώς, έχω βγάλει δύο αντίγραφα, κανονικά
πρέπει να πάρει ένα ο Μπάκιντας που δεν έχει πάρει ηλεκτρονικά την
πρόσκληση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Έ χει;
Λοιπόν δεν πειράζει, θέλει
κανένας ένα; Κ ωστή έχεις; Το ΠΑΣΟΚ έχει; Η ∆Κ Μ έχετε κανένα; Η
ΠΑΣΚ, έλα, καλά εσύ το έχεις µε δύο ιδιότητες µία που σου το στείλαµε
στην επιτροπή, και µία που σου το στείλαµε στην πρόσκληση.
Συνάδελφοι να σας κάνω µια
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ενηµέρωση πρώτα, εάν δεν κλείσει σήµερα το θέµα δεν θα επανέλθει ως
θέµα Η.∆. και θα ισχύει η προηγούµενη απόφαση.
Το θέµα ή θα
τελειώσει ή θα παραµείνει η παλιά απόφαση, και δεν θα φύγει και µισό,
εξηγούµαι, δεν θα πείτε ότι έχουν τροποποιηθεί 10 άρθρα, θα στείλουµε
αυτή την τροποποίηση και θα κρατήσουµε τα παλιά, διότι η µάχη όλη
γίνεται…, απευθύνοµαι στην ΠΑ ΣΚ και στη ∆ΚΜ για την εκλογή του
Προέδρου, µην ψηφίσετε την εκλογή του Προέδρου και σηκωθείτε και
φύγετε. Θα ακυρώσω όλη τη διαδικασία και θα αφήσω το παλιό, ή θα
περάσει όλο, είναι µια ενιαία εισήγηση και θα προχωρήσει ως ενιαία
εισήγηση.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α ν δεν έχω απαρτία σηµαίνει ότι δεν
ψηφίζεται η εισήγηση συνάδελφε και τέλειωσε το θέµα.
ΤΑΒΕΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Μα τι λες άνθρωπε του Θεού;
Τελειώνει, πόσες θητείες είσαι εδώ µέσα και δεν το ξέρεις;
Ο
Ταβερναράκης είναι που έκανε αυτές τις ερωτήσεις, να το διευκρινίσω
µην πάει και η ρετσινιά σε κανέναν άλλον.
ΤΑΒΕΡ ΝΑΡ ΑΚΗΣ: Πρώτη πρόσκληση δεν είναι σήµερα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η πρόσκληση η πρώτη είναι…, γίνεται
η επαναληπτική σε περίπτωση που δεν έχει απαρτία, δεν είναι όταν
ξεκινήσει και δεν έχει απαρτία, όταν ξεκινήσει και δεν έχει απαρτία έληξε
η συνεδρίαση.
Προτάσεις
τροποποιήσεως
θεσµικού
πλαισίου
Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος.
∆εν σας διαβάζω την πρώτη σελίδα…,
παρακαλώ συνάδελφοι.
Λοιπόν, αυτό είναι το ίδιο µε το προηγούµενο που σας είχα
διαβάσει µε τη διαφορά ότι έχει µπει και το 20 το οποίο λέει, στην
ψηφοφορία που έγινε στη συνεδρίαση της 16.07.2008, αν θυµάστε
καταψηφίστηκε η εισήγηση µου που έλεγε να καταργηθεί η κεντρική «Α »,
ως εκ τούτου αφαιρέθηκαν από µέσα όλα τα σχετικά µε αυτή την
πρόταση.
Λοιπόν παραθέτει προς συζήτηση και τελική διαµόρφωση τις
προτάσεις για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου. Η συζήτηση
ξέρετε έχει ολοκληρωθεί, τώρα προχωράµε σε ψηφοφορίες. Ψηφίστε
κατά συνείδηση, καθ’ οµάδα, καθ’ υπόδειξη κοµµατική, παραταξιακή, ό,τι
θέλετε αρκεί να ψηφίζετε.
ο
Λοιπόν το πρώτο είναι ο νόµος 1486. Λοιπόν το άρθρο 1 …
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε, να δούµε λίγο τη διαδικασία…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, η διαδικασία είναι η εξής έχετε…,
όσοι έχετε στα χέρια σας είναι το άρθρο 1 ο η σύσταση, έχει 1, 2, 3, 4
προτάσεις, στην απόφαση της 04.04.2005 ήταν αυτό, θα ψηφίσετε. Ε δώ
δεν βγαίνει κατ’ ανάγκη µία απ’ όλες, µε ποιες συµφωνείτε, εγώ θα
τσεκάρω εδώ πέρα αν είναι οµόφωνα και αν απορρίπτεται.
ο
Λοιπόν το άρθρο 1 αναφέρεται στη σύσταση, και προτείνουµε να
υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης από το Τ.Ε .Ε. θυγατρικών Α νωνύµων
Εταιρειών µε αυστηρά νοµικό πλαίσιο.
Συγκεκριµένα, ακούτε τώρα;
Μετά θα λες Β αϊλάκη τι είπαµε. Λοιπόν αυτό το έχοµε αποφασίσει την
περασµένη. Η σύσταση των συγκεκριµένων εταιρειών να είναι συνάρτηση
αυξηµένης συλλογικής απόφασης των οργάνων του Τ.Ε .Ε., δηλαδή να
απαιτείται απόφαση πλειοψηφίας. Πρώτον, της απόλυτης πλειοψηφίας
της κεντρικής «Α », δηλαδή της πλειοψηφίας του όλου αριθµού των
µελών.
Έ χετε υπόψη σας ότι η λέξη «απόλυτη πλειοψηφία» δεν
αναφέρεται στους παρόντες, αναφέρεται στο σύνολο των µελών που
απαρτίζουν την «Α ». Όταν λέµε τη λέξη πλειοψηφία είναι η πλειοψηφία
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των παρόντων, όταν χρησιµοποιούµε τον όρο απόλυτη σηµαίνει ότι και οι
απόντες µετράνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλει 101, θέλει 101 δηλαδή στη δική
µας περίπτωση θα ήθελε 26 να ψηφίσουν. Της απόλυτης πλειοψηφίας
των ∆.Ε . των περιφερειακών τµηµάτων µε αποφάσεις της πλειοψηφίας
των αντιπροσωπειών τους.
Μετά, τη δυνατότητα σύστασης Α νωνύµου Εταιρείας από τα
περιφερειακά τµήµατα, να εγκρίνεται από την κεντρική «Α», το ∆ιοικητικό
της όµως Συµβούλιο 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
περιφερειακού τµήµατος.
Η Γενική Συνέλευση των Α.Ε . θα αποτελείται από τη ∆ιοικούσα του
Τ.Ε .Ε ., Προεδρείο «Α », Προεδρεία των ∆.Ε . των περιφερειακών
τµηµάτων και Προέδρους των Αντιπροσωπειών των περιφερειακών
τµηµάτων, έστω και αν χρειαστεί να γίνει διασπορά των µετοχών.
Αυτό τώρα θα σας πω γιατί µπήκε, έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει το
ΙΕ ΚΕ Μ, η διοίκηση του ΙΕ ΚΕ Μ είναι η Γενική Συνέλευση που είναι η
∆ιοικούσα του Τ.Ε .Ε ..
Α υτή υποτίθεται ότι είναι µία µετοχή, αυτή
αποφασίζει για τα πάντα, και ερχόµαστε εδώ εµείς και προσπαθούµε να
ανατρέψουµε αυτή την απόφαση, γι’ αυτό τα είχαµε ψηφίσει αυτά.
∆ηλαδή διαφοροποιείται η Γ.Σ. κατά πρώτον, είναι η τέταρτη περίπτωση,
δίνεται δυνατότητα να κάνουν τα περιφερειακά τµήµατα Α νώνυµες
Εταιρείες, σας επισηµαίνω ότι δεν προβλέπεται να γίνονται Α νώνυµες
Εταιρείες και το ΙΕΚ ΕΜ έγινε µε ειδικό νόµο, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη
σας πόσων ειδών νόµους, µεταξύ των νόµων έχουµε και τους ειδικούς
νόµους οι οποίοι ισχύουν για µία φορά µόνο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι, ο ειδικός νόµος σηµαίνει ότι
ψηφίζεται για µια συγκεκριµένη στιγµή, για ένα συγκεκριµένο θέµα,
εντάξει; Μιας χρήσης ναι, ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Παπαδόπουλος
που παντρεύτηκε τη ∆έσποινα, αυτό οι παλιοί πρέπει να το θυµάστε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ναι προβλέπεται από το Σύνταγµα,
είναι Συνταγµατική.
Λοιπόν συνάδελφοι, υπάρχει καµιά διαφωνία όσον αφορά αυτό το
άρθρο; Η ∆ΚΜ συµφωνεί, η ΠΑ ΣΚ ; Συµφωνεί, η ΑΜΑΚ ; Συµφωνεί, η
ΑΜΑΝ;
Συµφωνεί, η ∆ΕΜ;
Α πουσιάζει άρα δεν ψηφίζει και εγώ
συµφωνώ και τελειώσαµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α, ναι και η αυτή…, ναι, έλα στο Β ήµα.
Εσείς διαφωνείτε εκτός από την πρόταση σας.
Ο συνάδελφος ο
Φανουράκης στο Βήµα.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Πάνω στην εισήγηση που έχουµε κάνει προκύπτει ότι
δεν µπορούµε να ψηφίζουµε…, και εκεί πέρα έχουµε δηλώσει ότι πολλά
πράγµατα µπορεί να είναι σωστά και να συµφωνούµε, επειδή όµως το
γενικό σκεπτικό είναι σε άλλη κατεύθυνση, αποφασίσαµε να απέχουµε
από όλες τις ψηφοφορίες, δηλαδή δηλώνοντας παρών – παρούσα.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Όχι επειδή σώνει και καλά αδιαφορούµε µε ένα θέµα,
αλλά επειδή δεν θα υπάρχει µια ενιαία λογική σ’ αυτό το πράγµα και µ’
αυτή τη λογική…, µε αυτή τη λογική µάλλον είναι και η στάση µας στην
ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι εντάξει, λοιπόν έγινε αντιληπτό
από το συνάδελφο.
Οι συνάδελφοι έχουν κάνει µια εισήγηση στην
κατεύθυνση πως θέλουν να τροποποιηθεί το θεσµικό πλαίσιο και
δηλώνουν παρών, δεν καταψηφίζουν µέχρι τη δεδοµένη στιγµή που θα
δούµε τώρα και τις δικές σας προτάσεις. Α πό κάτω υπάρχει πρόταση
από ποιον…, άρα αυτή ένα παρών…, οπότε υπέρ, οπότε πάει οµόφωνα
συνάδελφοι.
Μέλη του Τ.Ε.Ε . ειδικότητες, είναι το δεύτερο άρθρο.
Είχαµε
αποφασίσει, και αυτό είχε ψηφιστεί την περασµένη φορά, η εγγραφή των
τακτικών µελών να εξαρτάται από τη βούληση του συναδέλφου ως προς
τη χρονική στιγµή της εγγραφής, καθώς και η αποχώρηση να είναι εφικτή
οποτεδήποτε θελήσει το µέλος να διαγραφεί.
Εύλογο είναι ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος θα είναι
συνδεδεµένη µε τη χρονική στιγµή της εγγραφής και τη διάρκεια της
εγγραφής. ∆εν ξέρω αν γνωρίζετε ότι δεν µπορεί να διαγραφεί κανείς
από το Τ.Ε.Ε.
Μόνο αν βγει στη σύνταξη και εµείς ζητάµε…, µια
δεδοµένη στιγµή ένας συνάδελφος δεν δουλεύει σαν µηχανικός. Λοιπόν
συµφωνείτε; Οµόφωνα.
Η επόµενη πρόταση είναι, µέλη του Τ.Ε .Ε . θα πρέπει να γίνονται
εκτός από τους διπλωµατούχους µηχανικούς Ε λληνικής ιθαγένειας και
επήκοοι κρατών µελών της Ε νωµένης Ευρώπης που εργάζονται στην
Ελλάδα. Αυτή ήταν δικιά µου πρόταση και πέρασε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λάθος πρέπει να έχει περάσει.

Την περασµένη φορά, αν δεν κάνω

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
µπήκε.

Ναι, ήταν δικιά µου πρόταση η οποία

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Πάρε να…, την πρόταση την έχεις,
αυτό που είχαµε ψηφίσει την περασµένη φορά το έχεις για να το ελέγχεις;
Κάποιος να βοηθάει να το ελέγχουµε, περίµενε, εγώ το έχω αν δεν το
έχεις. Να βοηθάει αν το έχουµε…, την απόφαση για δες αν την έχεις,
απόφαση της 04.04.2005 είναι έτσι;
Περίµενε, περίµενε, έλα θα το
ελέγχεις έλα, έλα κάτσε εδώ και εσύ, έλα αφού είσαι εισηγητής και εσύ
δεν είσαι µέσα στην οµάδα, κάτσε πάνω.
Λοιπόν, ναι, ναι στο βήµα όµως, η συνάδελφος Σφακιανάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Για να µην το ψάχνουµε και καθυστερούµε, ανεξάρτητα
αν είναι του ’02 ή του ’05 εµείς το ψηφίζουµε…
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μπορούµε να το αλλάξουµε, βεβαίως.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, εµείς το ψηφίζουµε αν συµπληρωθεί «υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις που γίνονται µέλη οι Έλληνες».
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βεβαίως.
Λοιπόν υπάρχει µια συγκεκριµένη προσθήκη από την Α ΜΑ Κ, την
έχετε ακούσει. Το είπες, και µε την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν τα ίδια
µέτρα, Β άννα, θα ισχύουν…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Οι ίδιες προϋποθέσεις…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ναι…

Α, µε την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Με την προϋπόθεση…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα ισχύουν οι ίδιες…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Υπό τον όρο ότι θα ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προϋποθέσεις.

Υπό τον όρο ότι θα ισχύουν οι ίδιες

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Που ισχύουν για τους Έ λληνες υπηκόους.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ναι, για τους Έ λληνες υπηκόους.
Λοιπόν, άρα περνάει και αυτό οµόφωνα συνάδελφοι έτσι;
Υπάρχει µετά η πρόταση της ΑΜΑΝ συνάδελφοι, αύξηση των
βασικών ειδικοτήτων των µηχανικών από 9 που είναι σήµερα, ώστε να
συµπεριλαµβάνουν όλες τις ειδικότητες που έχουν ιδρυθεί σχολές,
ελληνικά Πολυτεχνεία και Πανεπιστήµια, συµφωνείτε; Συνάδελφοι της
ΑΜΑΚ, ναι, το φίλο µου το Φιλιππακόπουλο.
Λοιπόν συµφωνείτε µε την πρόταση της Α ΜΑ Ν; Λοιπόν τίθεται σε
ψηφοφορία, ποιοι είναι υπέρ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ποιοι είναι υπέρ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν παρών, λευκό;
λευκό; Μηδέν, υπέρ; Για µέτρα Πέτρο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
µικροφώνου)

(∆εν

αποδίδεται

καθαρά,

Έ να λεπτό

µιλάει

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, ναι υπέρ. (αλλαγή κασέ τας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 20 υπέρ, κατά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Κ ατά, κατά, ποιος είναι κατά;

εκτός
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν κατά ποιος είναι; Σηκώστε τα
χέρια ποιοι είναι κατά; Κ ατά; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ε ίµαστε 29 τώρα;
Για µέτρησε τους. Η επιφύλαξη σας είναι από κάτω.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Σχετίζεται και µε το από κάτω, και σχετίζεται και µε το
ότι έχουµε τοποθετηθεί και εµείς και η «Α »…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
µιλάει εκτός µικροφώνου)
Μα ούτως ή άλλως προχωράει…,
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Βάννα, ούτως ή άλλως θα γίνει µια µελέτη των ειδικοτήτων.
Εµείς
ζητάµε…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
µικροφώνου)

∆εν λέει πως.

(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα αυτή τη στιγµή, αυτή τη στιγµή
Βάννα, µα υποτίθεται…, ένα λεπτό, ένα λεπτό παιδιά…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α υτό, αυτό…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εµείς κάνουµε προτάσεις.

…εµείς δεν νοµοθετούµε κατ’ αρχάς,

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αυτό που ψηφίστηκε είναι, αν αυτή τη στιγµή υπάρχουνε
46 ειδικότητες στα Ελληνικά Πανεπιστήµια να φτιάξουµε 46 ειδικότητες
στο Τ.Ε.Ε ., δεν µπαίνει καµιά προϋπόθεση και αυτό είναι λάθος.
Εδώ έχουµε πει ότι να προσέξουµε τις βασικές ειδικότητες, να τις
αυξήσουµε µε προσοχή, ενδεχοµένως να ενοποιηθούνε οι ειδικότητες
κάτω από οµπρέλες.
Να ενταχθούνε οι ειδικότητες σε βασικές
ειδικότητες, όχι όσες πάει και φτιάχνει ο κάθε καθηγητής να τις κάνουµε
βασικές ειδικότητες στο Τ.Ε.Ε ., είναι λάθος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι ένα λεπτό, αν όποιος έχει διαβάσει
τις προτάσεις που έχει κάνει η Μοροπούλου, ασχολείται µε τις…, 9 ή 12
είναι καινούργιες, δεν θυµάµαι πόσες είναι, ναι ασχολείται µε αυτό το
θέµα πως µπορούν να ενοποιηθούν και πως δεν µπορούν να
ενοποιηθούν.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α λλά δεν έχουνε καταλήξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, προχωρούµε στο επόµενο, η
πρόταση της Α ΜΑ Κ είναι ακριβώς από κάτω αλλά δεν την έχετε διαβάσει,
γι’ αυτό τα έχετε στα χέρια σας όλοι, γι’ αυτό και ψηφίσατε έτσι.
Λοιπόν οµότιµα µέλη του Τ.Ε.Ε . να γίνονται τα τακτικά µέλη του
µετά τη…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, λοιπόν…, να το βάλω, το ένα είναι
αντίθετο του άλλου, γι’ αυτό, εντάξει. Θεωρούµε ότι εδώ θα πρέπει να
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περάσει το αποτέλεσµα µιας συζήτησης που παρά το ότι έχει τεθεί στην
«Α» δεν έχει ακόµα γίνει και αφορά στα επαγγελµατικά δικαιώµατα όλων
και όχι µόνο των νέων ειδικοτήτων. Έχουµε καταθέσει τις προτάσεις µας
στη σχετική επιτροπή της «Α». Λοιπόν αυτή είναι η πρόταση της ΑΜΑΚ .
Εδώ εσείς µιλάτε για επαγγελµατικά δικαιώµατα των νέων
ειδικοτήτων, έτσι;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το άλλο γιατί µιλάει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Το άλλο µιλάει για το άρθρο 2, το
οποίο λέει ποιες είναι οι βασικές ειδικότητες στο Τ.Ε .Ε ..
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μέλη του Τ.Ε.Ε . ειδικότητες είναι και το ένα, και το άλλο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μέλη του Τ.Ε .Ε . είναι ναι, ό,τι
ειδικότητα και να έχει ο άλλος γίνεται µέλος του Τ.Ε .Ε .. Και λέει µέσα το
άρθρο ότι οι βασικές ειδικότητες του Τ.Ε.Ε. είναι 9, και εσείς λέτε εδώ
πέρα ότι παρά το ότι έχει τεθεί…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στα επαγγελµατικά δικαιώµατα όλων
και όχι µόνο των νέων ειδικοτήτων. Ε σείς µιλάτε µια ριζική αναθεώρηση
των επαγγελµατικών δικαιωµάτων όλων, να βρούµε ποια είναι, δηλαδή
αυτή τη στιγµή να ξεκαθαρίσει και υπερεξουσίες των πολιτικών
µηχανικών…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κ αι να φανεί το ποιες είναι οι βασικές ειδικότητες µε
σηµερινά δεδοµένα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Στις οποίες βασικές ειδικότητες θα
µπαίνουν όλοι, απλά, εγώ έτσι βλέπω την πρόταση σας.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
προϋποθέσεις.

Ναι αλλά το προηγούµενο είναι για αύξηση, χωρίς

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μα δεν
παραµείνουν 9, όπως και να το κάνουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ψηφοφορία.

ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Όχι,

είναι

λοιπόν…,

δυνατόν

θα

το

Β άννα

να

βάλω

σε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ε γώ
δεν
θεωρώ
ότι
είναι
αλληλοσυγκρουόµενες, δεν τις θεωρώ, δεν τις βλέπω.
Συνάδελφοι, διαβάζοντας την πρόταση της ΑΜΑΚ εδώ δεν βλέπω
ότι συγκρούεται µε την από πάνω, γιατί προτείνει να γίνει µια ριζική
αναθεώρηση όλων των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, και των νέων
ειδικοτήτων, και των παλιών. Εγώ δεν νοµίζω ότι συγκρούεται µε το από
πάνω, είναι προϋπόθεση.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ωραία, βάλε το σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν το βάζω σε ψηφοφορία, ποιοι
είναι υπέρ της πρότασης αυτής της Α ΜΑ Κ; Με ακούτε; Εγώ την ψηφίζω
αυτή την πρόταση, δεν συγκρούεται µε το άλλο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τι;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
συζητήσουµε;

Ε ίναι απόφαση της τοπικής «Α» αυτό, δεν θα το

Ποιανής τοπικής;
Της δικής µας;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μπορεί να άλλαξε άποψη η «Α » έτσι; Αυτό το είχατε φέρει πέρυσι θαρρώ
αυτό. Ναι.
Συνάδελφοι µε ακούτε; ∆εν συγκρούεται µε το προηγούµενο αυτό,
ακριβώς δεν αλληλοαναιρεί το ένα µε το άλλο, ακριβώς, µιλάει για…,
λοιπόν άρα εγώ θεωρώ ότι µπορεί να πάει και αυτό. Ναι, δεν υπάρχει
σύγκρουση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα τους.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
σήµερα είναι 9 δεν λέει 11.

Όχι, δεν λέει τίποτα, σήµερα είναι 9,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι, όχι τίποτα, να µπούν νέες
ειδικότητες µέσα, 9 είναι σήµερα, δεν νοµίζω ότι υπάρχει άλλη λύση.
Υπάρχουν 9 συγκεκριµένες ειδικότητες βασικές.
Λοιπόν συµφωνείτε και µε την πρόταση, έλα Μαίρη που το
παρακολουθείς, ναι έτσι; Ψ ηφίζεται και αυτή.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ιαφωνείς σε τι πράγµα; Για…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα αυτό συζητάµε, ότι θα πρέπει…,
κοίταξε αυτή τη στιγµή οι µηχανικοί…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
άλλο θα γίνει;

∆εν πρόκειται να γίνει ποτέ;

Γιατί το

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ το βάζω σε ψηφοφορία…, λοιπόν
ποιοι είναι υπέρ της πρότασης αυτής;
Λοιπόν εγώ είµαι υπέρ της
πρότασης, άλλος; Πέτρο είπες θα µετράς αλλά δεν σε βλέπω, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 είναι έτσι; Παρών; Ε σύ, σε όλα παρών. Λευκό;
Συνάδελφοι λευκό; Άλλος; Τι; Ε σείς ψηφίσατε υπέρ έτσι;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, δύο ο ∆ολαψάκης, εγώ, εσύ, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, και ένα ο…, παιδιά από την ΠΑ ΣΚ
ψήφισε κανένας υπέρ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Υπέρ; Ο ∆ολαψάκης ψήφισε εντάξει;
Άλλος στο βάθος; Όχι, άρα είναι 13 υπέρ, 14 µάλιστα, άρα έχεις δίκιο ότι
ήταν 14 ναι, ναι καλά το είπε, 14 λοιπόν ποιοι είναι κατά; 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 8, Ταβερναράκη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πόσοι είναι µέσα; Πόσοι είναι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Το Προεδρείο τι έχει ψηφίσει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπέρ της πρότασης, το Προεδρείο έχει
ψηφίσει υπέρ της πρότασης και οι δύο.
Όχι δεν είναι απόλυτο ότι
πέρασε, υπέρ, υπέρ τους µέτρησα δύο φορές εγώ, 14 είναι υπέρ,
δεδοµένο είναι, ναι 14, είναι δεδοµένο, κατά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τους βγάζω εγώ.

Κατά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 11, ναι, ναι, 11.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πέρασε κατά πλειοψηφία και αυτό.

Όχι, ο Κ ασαπάκης λείπει, λοιπόν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν τελείωσε, η ψηφοφορία, τώρα
καθίστε σαν τους ανθρώπους.
Λοιπόν, οµότιµα µέλη του Τ.Ε.Ε. να γίνονται τα τακτικά µέλη του
µετά τη συνταξιοδότηση τους από το δηµόσιο, ΝΠ∆∆ και φορείς του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και όχι µόνο από το ΤΣΜΕ∆Ε, το καταλάβατε;
Αυτό λέει το εξής, ότι σήµερα όταν βγει ένας από το…, µε ακούτε;
Συνάδελφοι; Αυτό σηµαίνει το εξής, ότι όταν σήµερα ένας δηµόσιος
υπάλληλος βγει, συνταξιοδοτηθεί κάνει το µηχανικό, και εµένα η πρόταση
µου είναι να µην τον κάνει, συνταξιοδοτήθηκε να πάει σπίτι του όπως και
εγώ πάω σπίτι µου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνώ.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να τοποθετηθώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τοποθέτηση σου είναι η ψήφος σου.

Οι

τοποθετήσεις

τελείωσαν,

η

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ούτως ή άλλως σε λίγα χρόνια δεν θα
χρειάζεται αυτό το πράγµα, διότι δεν θα προλαβαίνουν και αυτοί, αλλά
τέλος πάντων. Λοιπόν…
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μία διευκρίνιση…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α υτή έχει όριο…, ναι, µιλάµε…, όχι στο
δηµόσιο στα 35 σε διώχνουνε, στο ΤΣΜΕ∆Ε…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: …στο ΤΣΜΕ∆Ε και 50 χρόνια να είσαι,
ο Φωτεινάκης είναι 46, δεν φεύγει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε δώ µιλάµε ότι φεύγεις και κάνεις το
µηχανικό, αυτό λέµε.
Και εγώ λέω να µην το κάνεις, αυτή είναι η
πρόταση µου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να µην βγεις, να κάτσεις στο δηµόσιο
να δουλεύεις.
Οι συζητήσεις έχουν τελειώσει είπαµε, λοιπόν…
Συνάδελφοι να το επαναλάβω,
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ταβερναράκη, απαγορεύεται ο προσηλυτισµός, δεν θα προσπαθείς να
πείσεις τους άλλους να ψηφίσουν αυτό που θες, δεν είναι κοµψό.
Λοιπόν η πρόταση είναι συγκεκριµένη και λέει…, δεν ξέρω αν
ξέρετε πόσα είναι τα µέλη του Τ.Ε.Ε .. Τακτικά, επίτιµα και οµότιµα, τα
τακτικά είµαστε εµείς, επίτιµα είναι αυτά που αποφασίζει η κεντρική «Α »
για ανθρώπους που έχουν προσφέρει κάτι στο Τ.Ε.Ε. το εξαιρετικό και
δεν είναι µηχανικοί εννοείται, έτσι; Γιατί αν είσαι µηχανικός, αυτοµάτως
είσαι. Από ‘κει και πέρα είναι τα οµότιµα.
Οµότιµα µέλη γίνονται αυτά που συνταξιοδοτούνται από το
ΤΣΜΕ∆Ε, έτσι λέει µέσα. Εµένα η πρόταση µου είναι ότι, οµότιµο µέλος
θα γίνεσαι όταν συνταξιοδοτείσαι από οπουδήποτε. Ό πως εγώ έχω τη
δυνατότητα να συνταξιοδοτηθώ µόνο από το ΤΣΜΕ∆Ε, άρα φεύγοντας
από το ΤΣΜΕ∆Ε έχω πάψει να είµαι µηχανικός.
Όχι, δεν έχω
επαγγελµατικά δικαιώµατα, µπορώ να πάω να κάνω το σκουπιδιάρη,
αλλά δεν έχω επαγγελµατικά δικαιώµατα πλέον, τελείωσε.
Λοιπόν και η πρόταση η συγκεκριµένη η δική µου ήταν ότι θα
πρέπει να…, όταν βγαίνεις να µην µπορείς να είσαι µηχανικός.
Η
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, την εποχή εκείνη που γινόταν η συζήτηση µου έστειλε µία
νοµική ερµηνεία κάποιου νοµικού συµβούλου…, αλλά αυτές είναι
αποφάσεις κατά τεκµήριο δεν σηµαίνει ότι είναι νοµοθεσία, η άποψη
αυτού του ανθρώπου ερµήνευε έτσι το νόµο. Α πό ‘κει και πέρα δικαίωµα
του, υπάρχει και άλλη άποψη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)…, αν
γίνεις οµότιµο µέλος έτσι όπως το λες εσύ, σηµαίνει ότι παύεις να
υπογράφεις δηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βεβαίως.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συνταξιοδοτείσαι από το δηµόσιο, δεν συνταξιοδοτείσαι
σύµφωνα µε τα…, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, εννοείται ότι θα το…, µα εννοείται
ότι θα παίρνεις και τη σύνταξη αυτοµάτως από το ΤΣΜΕ∆Ε , θα την
παίρνεις, βέβαια.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα αφού δεν γίνεται Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Μα θα ζητήσουµε να γίνεται, θα
ζητήσουµε να γίνεται, δεν το κατάλαβα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Για µένα όχι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α φού το δηµόσιο τον συνταξιοδότησε
να πάει να κάνει άλλη δουλειά για µένα. Ε γώ θα σου απαντήσω και
διαφορετικά, ο δηµόσιος υπάλληλος…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Είναι λάθος πάντως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
επόµενο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Θα

το

καταψηφίσεις

αυτό,

είναι

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε το καταλάβαµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι εγώ θέλω να το απαντήσω, ότι ο
δηµόσιος υπάλληλος ο επιβλέπων παίρνει 4 η ς κατηγορίας ΜΕΚ που δεν
µπορώ εγώ να το πάρω που να χτυπιέµαι κάτω και το παίρνει επειδή έχει
κάνει τις επιβλέψεις σε διάφορα έργα. Από µας ποιος έχει βιοµηχανικό;
Κανένας. Και βγαίνει έξω, ισχύουν, και βγαίνει έξω και δίνει το δίπλωµα
του για 100 ευρώ, τι κάθεστε και µου λέτε; Και έχουµε τον επαγγελµατία
που δεν µπορεί να δουλέψει. Λοιπόν.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Να ζητηθεί, να ζητηθεί…, εµένα η
προσωπική µου άποψη είναι κανένας κάτω από 65 χρονών δεν πρέπει να
βγαίνει στη σύνταξη, η προσωπική µου άποψη, να ζητηθεί να µένετε 40
χρόνια µέσα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Η σύνταξη αυτή είναι 600 ευρώ µετά το ’93,
καταδικάζουµε δηλαδή ένα συνάδελφο µετά το ’93 να βγει και να παίρνει
600 ευρώ; (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ, η άποψη µου είναι αυτή, από ‘κει
και πέρα ψηφίστε ό,τι θέλετε.
Λοιπόν
συνάδελφοι
προχωρούµε,
αφού
έγινε
αντιληπτό
προχωρούµε, Κωστή εσύ πάντα παρών, έτσι; Λοιπόν συνάδελφοι λευκό,
άντε για να προχωρήσουµε, λευκό; Έ να λευκό. Ποιοι είναι υπέρ της
πρότασης; Ναι, υπέρ του να γίνονται οµότιµα µέλη; 2, 3…, 9 εσύ τι
ψηφίζεις; Όχι, λοιπόν 9 είναι; Μέτρα τους. Βέβαια αφού ανέλαβες, δεν
θα ρωτάς.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 9.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν κατά; Κατά; Ε , βρε τα άτιµα
συµφέροντα πως φαίνονται, εσύ έχεις ψηφίσει; Όχι, τώρα τέλειωσες,
ούτε…, µετά…, τώρα θα ολοκληρωθεί…, οι δυο δεν µετράνε Πέτρο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Καφετζάκης, έλα.

Ναι, 14 κατά;

Υπογράψτε.

Λοιπόν

Φουρναράκης
υπέγραφε,
να
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
υπογράψεις, το ξέρω, έλα να υπογράψεις δεν µπαίνει αύξηση, το ξέρω,
το ξέρω, Ρ οµπογιαννάκης υπέγραφε, τα συµφέροντα σας πως τα
ψηφίζετε. Τα συµφέροντα τους.
Συνάδελφοι αντικειµενικά δεν είναι σωστό αυτό, σε κανένα µέρος
του κόσµου δεν γίνεται αυτό.
Ακούστε συνάδελφοι, Μπριλάκι τελείωσε το θέµα, ψηφίστηκε,
έκλεισε.
Πρέπει να µας προβληµατίσει το γεγονός της ένταξης όλων των
τεχνικών στο Τ.Ε .Ε . ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος
χορηγουµένων σύµφωνα…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σταµατήστε, Μπριλάκι σε παρακαλώ,
σε παρακαλώ πολύ, θέλουµε να τελειώσουµε σήµερα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
σου µιλάει.

Αν ο άλλος κάθεσαι να ακούς δεν θα

ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τι είχε;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Φέρε το. Ακούτε; Φάνηκε καθαρά ότι
ψηφίζουµε συµφεροντολογικά, δεν µας ενδιαφέρει το µέλλον καθόλου,
κανέναν δεν ενδιαφέρει. Εδώ ψηφίζουµε για το µέλλον.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εσύ είσαι διαφορετικός.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εσάς σας ενδιαφέρει το µέλλον του ασφαλιζόµενου στο
ΤΣΜΕ∆Ε µετά…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κατάργηση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν το βλέπω.

Β εβαίως, γι’ αυτό και ζητούµε την
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ιδέα σου. Λοιπόν προχωράµε. Πρέπει
να µας προβληµατίσει το γεγονός της ένταξης όλων των τεχνικών στο
Τ.Ε .Ε ., αυτή ήταν πρόταση δική µου, δεν πέρασε την περασµένη φορά,
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.
Υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν ακλόνητες δικλείδες ασφαλείας.
Παρακαλώ, µα δεν µε ακούτε, τι είπα τώρα;
Λοιπόν, όπως ξέρετε αυτή τη στιγµή όλη η διοίκηση του Τ.Ε.Ε . είναι
στα δικαστήρια γιατί αρνούνται να γράψουν ΤΕΙτζήδες και τους έχουν
πάει όλους στα δικαστήρια που αρνούνται. Εάν ήσουν εσύ να δούµε.
Λοιπόν και κερδίζουν οι άλλοι, οι άλλοι κερδίζουν και µετά τι έγινε;
Άρα εγώ κάνω την εξής πρόταση θα πρέπει…, βέβαια κερδίζουν, τι
δεν κερδίζουν; Κ ερδίζουν βέβαια.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Οι ΤΕΙτζήδες;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
γυρίσουνε µπαίνουν µέσα…

Ναι

όταν

πάνε

στην

Αγγλία

και

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ∆εν είναι ΤΕΙτζήδες από τα Αγγλικά Πανεπιστήµια, µην
µπερδεύεις τον κόσµο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Οι ΤΕ Ιτζήδες τελειώνουν εδώ και πάνε
και παίρνουν ένα m aster εκεί…, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός
µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Περίµενε να σου πω κάτι, εγώ έχω
ανιψιά που έχει τελειώσει το Columbia και δεν αναγνωρίζεται γιατί δεν
έχει πάει σε Ελληνικό Πανεπιστήµιο. Και έχει τελειώσει το Columbia.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, εγώ προτείνω να µπαίνουν
όλοι µέσα και να υπάρχει δικλείδα ασφαλείας. Παράδειγµα, δεν ξέρω
όσοι θυµούνται εδώ πέρα που είχαµε κάνει το ΙΜΑ ΤΕΣ και συµµετείχαν
διάφορα Τεχνικά Επιµελητήρια. Στην Ιορδανία απαγορεύεται παράδειγµα
ο Πρόεδρος να είναι δηµόσιος υπάλληλος, δια νόµου, ο Πρόεδρος του
Τεχνικού Επιµελητηρίου και υπάρχει και µια ανάλυση γιατί το απαγορεύει.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εννοώ δικλείδα ασφαλείας.

Περίµενε, όχι να τους εξηγήσω, τι

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και εγώ ήθελα να εξηγήσω πριν και δεν µε άφησες.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, η δικλείδα ασφαλείας είναι θα
µπορεί να µπει ένα τέτοιο τεράστιο εµπόδιο, η άρνηση είναι να µη χάσουν
οι µηχανικοί τον έλεγχο του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου.
Αυτό είναι το
πρόβληµα το να µπουν ή να µην µπουν κ. Β ρέντζου, αυτό είναι το
πρόβληµα.
Και όταν λέω δικλείδες ασφαλείας λέω ότι απλούστατα θα µπει µια
παράγραφος στο νόµο που θα λέει, όπως είναι στις Ε ΠΕ παράδειγµα ότι,
για να αλλάξει αυτό το πράγµα πρέπει να ψηφιστεί από το 98% της «Α »,
κάτι που θα είναι αδύνατο, άρα δεν θα αλλάξει, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
έληξε το θέµα, λοιπόν…

Το βάζω σε ψηφοφορία, αποφασίστε,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι, εδώ µας είπες πρόταση, ενώ διατυπώνεις ευχή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να µελετηθεί ναι, την περασµένη φορά
δεν εστάλη, αν θα πάει πάλι θα πάει για µελέτη. Συνάδελφοι όπως είπε
και ο Μύρωνας, µε ακούτε; Με ακούτε; Αυτό το πράγµα…, άκουσε να
δεις Ταβερναράκη…, µιλάς συνέχεια, λοιπόν η πρόταση µου είναι να
µελετηθεί από το Τ.Ε.Ε., όχι να υιοθετηθεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μα το διαβάζω, αφού δεν ακούτε,
µίλησε ο Μύρωνας και το ξεκαθάρισε, ο Μύρωνας το είπε. Λοιπόν και
σας λέω, να τεθεί το θέµα προς διερεύνηση και όχι ως πρόταση, δηλαδή
ντε και καλά να γίνει αυτό το πράγµα.
Αυτό θα πρέπει να γίνει µια σοβαρή µελέτη από το κεντρικό Τ.Ε.Ε.,
εµείς δεν µπορούµε να την κάνουµε, να δουν εάν µας συµφέρει ή δεν µας
συµφέρει, να δουν αν όντως εγγράφονται ή δεν εγγράφονται, θα το
µελετήσει πλέον αριθµητικά.
Λοιπόν διαφωνείτε ή συµφωνείτε µ’ αυτό; Λοιπόν παρών ένας;
Λευκά; Μηδέν, λευκά µηδέν. Όχι δεν ξέρω, λευκά είπα τώρα εγώ,
λοιπόν ποιοι είναι κατά;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Κατά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Στο να µελετηθεί δηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να µελετηθεί ναι. Ναι, το να µελετηθεί,
εµένα η πρόταση µου είναι να µελετηθεί από το κεντρικό, όχι να µπει στο
θεσµικό πλαίσιο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κ ατά λέµε εδώ ή υπέρ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Κατά, να µη µελετηθεί, πόσοι είναι
υπέρ; Όχι ποιος είναι κατά, κατέβασε Β αϊλάκη, τους µετράς; Ο Πέτρος
ανέλαβε να τους µετράει.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: 15.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: 15 είναι κατά. Πόσοι είµαστε µέσα για
να µην ξαναµετράµε; Λοιπόν υπέρ; 8 υπέρ.
Λοιπόν Μύρωνα το πήρες; Μύρωνα; Που είναι ο Μύρωνας; Ναι
αλλά έχει πάρει το κείµενο, επειδή έχει πάρει…, συνάδελφοι, Μύρωνα
έλα µέσα. Για φέρε το κείµενο να δούµε γιατί εδώ είναι…, «µε την τελική
απόφαση της «Α» και του θεσµικού πλαισίου παράγραφος 10 εδάφιο 2
προτείνουµε να µην έχουν το εν λόγω δικαίωµα», που αναφέρεται αυτό;
Άρθρο 3, δικαιώµατα, το άρθρο 3, όχι αυτό εδώ έτσι που λέει…
Το άρθρο 3, επειδή κάτι του λείπει, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των µελών, κρατείται, να δούµε αν θα το προλάβουµε.
Πάµε στο άρθρο 4, σκοπός του Τ.Ε .Ε., µε ακούτε; Υπάρχει η
πρόταση της ΑΜΑΚ , θεωρούµε ότι ο σκοπός του Τ.Ε.Ε . θα πρέπει να
προσδιοριστεί, ο σκοπός επαγγελµατικού φορέα που προασπίζει και
στηρίζει µε κάθε τρόπο το ρόλο των µελών του. Ποιοι είναι υπέρ της
πρότασης;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι πάει µετά να…, το επόµενο είναι
να καταργηθούν οι εξετάσεις που ισχύουν σήµερα για την απόκτηση της
άδειας άσκησης επαγγέλµατος, είναι της ∆ΚΜ, και το άλλο πάλι της
Πανεπιστηµονικής µιλάει για την απόκτηση του διπλώµατος, να
καταργηθεί και αυτή επί της ουσίας, το γράφουν διαφορετικά.
∆εν έχουν σχέση, αυτό που λέει η
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ΑΜΑΚ δεν έχει σχέση µε τα υπόλοιπα, αλλά είναι µες στους σκοπούς.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι το ρίχνει περισσότερο σε
επιστηµονικό, είναι επιστηµονικός φορέας, ενώ η Α ΜΑ Κ ζητάει να
ασχοληθεί πιο επαγγελµατικά, αυτή είναι η ουσία.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, αλλά θα πάψει να είναι και σύµβουλος της πολιτείας;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Όχι
αλλά
ασχολείται
επαγγελµατικά, δεν θα πάψει να είναι σύµβουλος της πολιτείας.
Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ; Λοιπόν ποιοι είναι υπέρ; Μέτρα.

πιο

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: 15 υπέρ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν λευκά;
Κατά; Για µέτρα τα, κατά τώρα µιλάµε.

Κανένα, ένα λευκό.

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Γιώργο εσύ τι ψηφίζεις;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ψήφισε, δυο φορές;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆έκα.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
∆έκα κατά, η πρόταση της ΑΜΑΚ
πέρασε.
Προχωρούµε στην επόµενη πρόταση συνάδελφοι.
Παρακαλώ
Καφετζάκη ήρθες τελευταίος τώρα θα πεις και τα νέα σου, πήγαινε στην
άλλη θέση, πιο κει. Τι του κάνετε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, να καταργηθούν, η πρόταση
αυτή που σας διαβάζω της ∆Κ Μ, να καταργηθούν οι εξετάσεις που
ισχύουνε σήµερα για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, οι
οποίες σήµερα είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα και δεν
εξασφαλίζουν σε καµιά περίπτωση την επιστηµονική επάρκεια ενός
µηχανικού που έχει µόλις αποφοιτήσει από τη σχολή του.
Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος που δεν έχει καµία
επαγγελµατική εµπειρία σαν µηχανικός να υπογράφει µελέτες και
οικοδοµικές άδειες κτιρίων οποιουδήποτε µεγέθους. Ε ίναι σαφέστατα
προτιµότερο είτε να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος εξέτασης, είτε να
απαιτείται υποχρεωτική εργασία και επαγγελµατική άσκηση του
αποφοίτου και κατόπιν η απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
Παράλληλα µ’ αυτή την πρόταση είναι και η πρόταση της
∆ηµοκρατικής Πανεπιστηµονικής Κ ίνησης η οποία λέει, θεωρούµε ότι η
απόκτηση του διπλώµατος του µηχανικού πρέπει να συνοδεύεται
αυτοδίκαια από την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.
Ο ένας λέει να καταργηθούν
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
εξετάσεις που ισχύουν σήµερα για την απόκτηση άδειας ασκήσεως…

οι

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να κάνουν πρακτική σου λέει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άλλο, να µπει η εµπειρία, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Τίποτα, θα παίρνουν την εµπειρία
γιατί…, µιλάνε για κατάργηση εξετάσεων επί της ουσίας.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
προτείνει.

Να βρεθεί άλλος τρόπος εξέτασης ή πρακτική άσκηση

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, άρα τίποτα δεν προτείνει.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, προτείνει…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο άλλος τρόπος ποιος θα είναι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τα οχτάωρα που είπαµε εµείς.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κ αι τώρα οχτάωρα λέγονται. Λοιπόν
προχωρούµε. Τα δύο τελευταία είναι πρόταση δική µου, το Τ.Ε .Ε. να
αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος και
πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων για όλες τις τεχνικές
ειδικότητες, ΑΕ Ι, Τ.Ε.Ε ., ΤΕΙ, ΚΑ ΤΕ , ΙΕ Κ, εργοδηγοί, τεχνίτες κ.λ.π. και
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αυτό είναι ωραίο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε γώ δηλαδή είµαι υπέρ του…, Μόνο
από το Τ.Ε.Ε . ναι. Κ αι εγώ θεωρώ ότι οι εξετάσεις άδειας άσκησης
επαγγέλµατος πρέπει να γίνουν πιο σκληρές. Λοιπόν αυτές είναι οι
τέσσερις προτάσεις.
Εγώ δεν λέω να βρεθεί άλλος τρόπος, εγώ λέω οι εξετάσεις να
γίνουν σκληρότερες, αυτή είναι η πρόταση µου. Η πρόταση της ∆ΚΜ
είναι να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος, να µη δίνουν εξετάσεις και η
πρόταση της Πανεπιστηµονικής…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Ναι είναι τρεις προτάσεις αυτές, η
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πρόταση είναι να καταργηθούν και αυτοδίκαια να έχεις άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είναι τρεις προτάσεις, άρα θα γίνει µια
πρώτη ψηφοφορία θα αποκλειστεί αυτή που έχει τις λιγότερες και θα
προχωρήσουµε. Συνάδελφοι παρακαλώ, υπάρχουν τρεις προτάσεις, εν
συντοµία θα τις πούµε ∆ΚΜ, Πανεπιστηµονική και η δική µου. ∆εν έχει
σχέση µε το προ τελευταίο που λέει να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης
άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, αυτό είναι τελείως ανεξάρτητο θέµα.
Λοιπόν οι προτάσεις είναι τρεις, η µία πρόταση είναι, η ∆ΚΜ
προτείνει να καταργηθούν οι εξετάσεις, αυτές οι υποτυπώδεις που
υπάρχουν σήµερα και να βρεθεί ένας άλλος τρόπος.
Η δεύτερη πρόταση…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πρακτική άσκηση.

Ή άσκηση, εντάξει, άλλος τρόπος ή η

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Η πρώτη µε την τελευταία µπορεί να γίνουν µία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, η Πανεπιστηµονική προτείνει…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι η Πανεπιστηµονική, η δική σου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι η δική µου…, εµένα µιλάει µόνο για
εξετάσεις, να µη βρεθεί άλλος τρόπος, σκληρότερες εξετάσεις.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, λέει να καταργηθούν οι εξετάσεις
που ισχύουν σήµερα, και να βρεθεί άλλος τρόπος ποιος;
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τα οχτάωρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα οχτάωρα είναι εξετάσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό, συνάδελφοι είναι τρεις οι
προτάσεις,
τα
οχτάωρα
είναι
οι
εξετάσεις
άδειας
ασκήσεως
επαγγέλµατος, αν βγάλεις τη λέξη οχτάωρα, λεγόντουσαν οχτάωρα για
ευκολία, επισήµως δεν λέγονται οχτάωρα, τα λέγαµε εµείς για ευκολία
γιατί ήταν οχτώ ώρες και τα λέγαµε οχτάωρα, το επίσηµο τους όνοµα
είναι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Καµία σχέση µε τις σηµερινές όµως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κ αµία σχέση έτσι; Η λέξη οχτάωρα
ήταν για ευκολία µας, το έλεγαν οι φοιτητές.
Λοιπόν οι προτάσεις είναι τρεις, η µία πρόταση είναι να βρεθεί
άλλος τρόπος, η άλλη πρόταση να καταργηθούν οι εξετάσεις, και η άλλη
πρόταση να γίνουν σκληρότερες. Θα ψηφιστεί και θα πάµε και δια της
µεθόδου του αποκλεισµού όπως λέει και ο κανονισµός, η τελευταία θα
βγει έξω και θα ψηφιστούν οι δυο άλλες. Λοιπόν ποιοι είναι υπέρ της
πρότασης της ∆ΚΜ; Πέντε.
Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της Πανεπιστηµονικής;
(∆εν
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)…, και ο Φανουράκης, ο
Φανουράκης δεν χρειάζεται…, επόµενο είναι. Λοιπόν πόσοι είναι; 9,
ποιοι είναι τώρα υπέρ της…, η δικιά µου να είναι πιο σκληρές οι
εξετάσεις, για µέτρα τους.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι δεν µπορείτε να ψηφίσετε, σ’ αυτή
τη φάση όχι. 14, λοιπόν συνάδελφοι παρά µία ψήφο θα έβγαινε από την
πρώτη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει κανένα λευκό ή παρών;
όχι είναι υπέρ; Α φού η πρόταση είναι δικιά του.

Όχι,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι δεν ψήφισε, ψήφισε.
Λοιπόν
συνάδελφοι η πρόταση της ∆Κ Μ πήρε 5, παρακαλώ συνάδελφοι, λοιπόν η
πρόταση της ∆ΚΜ πήρε 5, η πρόταση της Πανεπιστηµονικής πήρε 9 και η
πρόταση η δική µου πήρε 14.
Αποκλείεται η πρόταση της ∆Κ Μ και προχωράµε στην ψηφοφορία
των δύο.
Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της Πανεπιστηµονικής να
καταργηθούν οι εξετάσεις, και ποιοι είναι υπέρ της πρότασης να γίνουν
σκληρότερες εξετάσεις. Τι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι λέω σε αντιδιαστολή ποιες είναι,
µία – µία θα πάει, λοιπόν ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της
Πανεπιστηµονικής; Και αυτό θα το βάλεις µέσα, παρών;
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Έ να λεπτό, παρών και τώρα, ένα

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άρα πέρασε η δικιά µου η πρόταση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ψήφισαν τη δεύτερη φορά.
Πόσοι
βγήκαν την πρώτη φορά; Πάλι 8 βγήκαν, δεν ήτανε 9, ο άλλος ψήφισε
παρών, είναι ένα, δύο, τρία…, 8. Λοιπόν ποιοι είναι υπέρ της…, αφού
ψήφισαν, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, µα ούτως ή άλλως…, λοιπόν ποιοι
είναι υπέρ της πρότασης να γίνουν σκληρότερες εξετάσεις βρε παιδιά;
Ματίνα ψηφίζεις ή όχι; Όχι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 15, λοιπόν 15, τη δεύτερη φορά πήρα
15, εντάξει, µε απόλυτη πλειοψηφία, τέλειωσε, τέλειωσε παιδιά.
Προχωράµε στο άλλο θέµα το οποίο είναι το Τ.Ε .Ε. να αναλάβει τη
διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος και πιστοποίησης
επαγγελµατικών προσόντων για όλες τις τεχνικές ειδικότητες, έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μέχρι επίπεδο τεχνίτη;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
είναι υπέρ και ποιοι είναι κατά;

Μέχρι επίπεδο τεχνίτη.

Λοιπόν ποιοι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό να σας το ξαναδιαβάσω
συνάδελφοι. Λυδάκη µιλάς συνέχεια, µιλάς συνέχεια, τώρα µιλούσες.
Λοιπόν, το Τ.Ε .Ε. να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης
επαγγέλµατος και πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων για όλες τις
τεχνικές ειδικότητες, Α ΕΙ όπως τα έχουµε εµείς εκεί, τα ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΙΕ Κ,
εργοδηγοί, τεχνίτες κ.λ.π. Αυτή τη στιγµή δεν πιστοποιούνται οι τεχνίτες,
ποιος τους πιστοποιεί; Το ΙΚΑ , δηλώνει αυτός ότι είµαι τεχνίτης.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Η Εφορία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και η Εφορία, λοιπόν ποιοι είναι υπέρ
της πρότασης; Άντε, σηκώστε τα χέρια ποιοι είναι υπέρ;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ψηφίζουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ταβερναράκη, θα σε βάλουµε στην
επιτροπή. Έ λα, µέτρα τους, εγώ δεν…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πόσο είναι; 14 υπέρ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πόσοι είµαστε παρόντες 30;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν ξέρω, παρών…, ο Κ ωστής παρών,
υπάρχει κανένας άλλος παρών; Όχι.

σ ελ ί ς 3 3 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙ ΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. /Τ. Α. Κ .

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λευκό;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν αν δεν έχουν αλλάξει στην
προηγούµενη ψηφοφορία ήταν…, έλα ποιοι είναι κατά; Ποιοι είναι κατά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:
14.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 14 – 14
29; Για µέτρα τους, ναι, είµαστε 29 για
Κανονικά ναι, παντού. Όχι να σας διαβάσω
Συνάδελφοι η ψηφοφορία είναι 14
επαναληφθεί ναι, 30;

βγαίνει. Πόσοι είµαστε µέσα
µέτρα το; 29 είµαστε µέσα;
το νόµο.
– 14 – 1, ναι µπορεί να

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Για µέτρα τους.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
είµαστε;

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ψηφοφορία, ποιοι είναι υπέρ;

∆εν

έγινε

καταµέτρηση

Λοιπόν,

σωστή,

30

επαναλαµβάνεται

η

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ποιοι είναι υπέρ; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εµένα µε µέτρησε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κατά; Έ να είναι παρών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12… (αλλαγή
κασέτας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: …του Ν.2690/1999, φίλε Μπάκιντα για
σένα το λέω, λέει οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων – αν ο νόµος
δεν ορίζει διαφορετικά – λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών.
Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηµατισµός της
πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται έως ότου σχηµατιστεί
η απόλυτη πλειοψηφία µε την υποχρεωτική προσχώρηση κάθε φορά
εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώµη η µία από
τις επικρατέστερες.
Σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου εκτός αν η ψηφοφορία είναι µυστική, οπότε αυτή
επαναλαµβάνεται για µια ακόµα φορά, η δε νέα ισοψηφία ισοδυναµεί µε
απόρριψη, 2690/1999.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είναι νόµος του κράτους.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Στον κανονισµό του Τ.Ε .Ε. πουθενά αναφέρεται τίποτα;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, δεν αναφέρεται. Ο κανονισµός
του Τ.Ε .Ε. λέει το εξής, ο κανονισµός του Τ.Ε .Ε. λέει ότι…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν λέει ο κανονισµός του Τ.Ε.Ε . ότι υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν το λέει, αλλά δεν λέει ότι και δεν
υπερισχύει.
Λέει η διαδικασία αν πάρει περισσότερες, πήρε
περισσότερες, ποια απόφαση πήρε περισσότερες; Κ αµία. Εδώ λέει η
απόφαση όταν πάρει περισσότερη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν αυτό λέει ο νόµος, να το
ξεκαθαρίσουµε, δεν υπάρχει θέµα.
Λοιπόν επειδή υπάρχει µια
αντίρρηση…
Κ οίταξε να δεις κάτι…, λοιπόν ακολουθούµε την εξής
διαδικασία να σου πω εγώ ποιο είναι το µπράβο.
Συνάδελφοι, οι
αποφάσεις του Προέδρου για τη διαδικασία αίρονται από το Προεδρείο, οι
αποφάσεις του Προεδρείου αίρονται από το Σώµα.
Λοιπόν το Προεδρείο τι λέει, γι’ αυτή την απόφαση που πήρα;
∆ιάβασα ένα νόµο του Ελληνικού κράτους…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και γιατί απορρίπτεται;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κατ’ αρχάς, ένα λεπτό, άµα το πάµε
στην πλειοψηφία η άποψη η δική σου µπαίνει σε µία από τις δύο, το
ξέρεις; Τα λευκά προσµετρώνται υπέρ της πλειοψηφούσας απόφασης.
Άρα µπαίνει σε µία από τις δύο, αυτό λέω.
Λοιπόν, θέλετε να την επαναλάβω;
Ο νόµος λέει µέχρι
προσχώρηση, να δούµε, επανάληψη, έτσι λέει ο νόµος, λέει ο νόµος
µπορεί να αλλάξει κάποιος γνώµη πάλι, και αν είναι το απορρίπτουµε και
τέλειωσε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
το θέµα θα…

Εγώ προτείνω να το διερευνήσουµε έτσι και αλλιώς αυτό

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Θα διερευνηθεί, θα στείλω εγώ
ερώτηµα, αλλά µην ξεχνάτε κάτι Μπάκιντα οι νόµοι του κράτους ισχύουν
παντού, εδώ λέει οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, είµαστε
συλλογικό όργανο.
Και µην ξεχνάς ότι το Τ.Ε .Ε . βγήκε το ’84 ο νόµος, και αυτός ο
νόµος είναι του ’99.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Ναι αλλά κανονικά πρέπει να δούµε και σε τι αναφέρεται, να
δούµε το άρθρο 1, το άρθρο 2…, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός
µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μύρωνα, αυτό το βιβλίο δεν το βρήκα
τυχαία, το δικαστικό του Τ.Ε.Ε. µου είπε να το πάρω. Ξέρεις καλά ότι δεν
είµαι νοµικός, το πώς το βρήκα…, εγώ δεν το ήξερα, και µου λέει ο
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νοµικός που ήρθε εδώ αν θυµάσαι ένας κοντούλης, των επαγγελµατικών
θεµάτων που είναι, µου λέει, ό,τι τον ρωτούσα έπιανε το βιβλίο, και µου
λέει πάρε αυτό το βιβλίο τα έχει µέσα. Εµείς µ’ αυτό σας απαντάµε.
Λοιπόν άντε, έλα το θέµα δεν είναι τόσο σοβαρό να ψηφίσουµε άντε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Πάλι θα ξαναψηφίσουµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, ξαναψηφίζουµε να τελειώνει, και
ότι βγει τώρα τέλειωσε, να το εκφωνήσω; Ξέρετε ποιο είναι το θέµα έτσι;
Λοιπόν ποιοι είναι υπέρ; Το ίδιο πάλι.
Ένα λεπτό βρε παιδιά κάντε ησυχία, εγώ είµαι υπέρ, έτσι; Όφειλαν
να µη φύγουν, ο νόµος λέει επαναλαµβάνεται.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Ωραία,
Πρόεδρε
συµφωνούµε,
αλλά
δεν
θα
ξαναεπικαλεστείς τον 2690, θα επικαλείσαι τον κανονισµό του Τ.Ε .Ε . από
‘δω και πέρα µόνο, έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, όταν δεν προβλέπεται…, τώρα
είσαστε παλιοί, ο Μπάκιντας είναι παλιός συνδικαλιστής, λοιπόν να σας
διαβάσω κάτι γιατί µε βγάζετε από τα ρούχα µου.
Λοιπόν οι εργασίες του Σώµατος διεξάγονται κατά τις διατάξεις του
Ν.1486/1984 και του κανονισµού τούτου και τους εθιµικούς κανόνες της
συνδικαλιστικής πρακτικής, όταν δεν προβλέπεται από µέσα. Ανθρώπινο
είναι να µην τα έχουν προβλέψει. Ε µείς έχεις την εντύπωση ότι κάνουµε
θεσµικό πλαίσιο τώρα; Α υτά που λέµε εµείς όταν θα γίνουν θεσµικό
πλαίσιο εµένα θα µου σφυρίζεις αν µπορεί να λειτουργήσει η «Α » ή και
κάθε όργανο.
Κ ατά τον ίδιο τρόπο έγινε και εκείνο, άµα δεις τις
αντιφάσεις που έχει.., θα σου πω µετά µία απίστευτη που έχει, απίστευτη
και θα µου πεις τι λύση δίνεται.
Λοιπόν άντε, τα µέτρησες;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τελειώνουµε έλα.

Μην

κινείστε,

να

ψηφίζουµε

να

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, άµα βάλεις θα σταµατήσω, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ λα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: 14 είµαστε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
κόσµος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
µέσα, τώρα τι µου λέτε εµένα.

14 υπέρ;

Κατά;

Να µη φεύγει ο

Η Τζούλια ήθελε να φύγει και έµεινε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πάντα παρών εσύ δεν αλλάζεις γνώµη,
έτσι; Λοιπόν 14, 13, µηδέν, είναι 27, η απαρτία είναι 25.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πόσο είναι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 14, 13, µηδέν.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και πόσο είναι η απαρτία;
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
49.

25, είναι η απαρτία, ναι γιατί είµαστε

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 49 είµαστε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αντικαταστάθηκε.

Παραιτήθηκε

ο

ένας

και

δεν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Απόλυτη πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι µε ακούτε; Στην αρχή είναι
αντικατάσταση µελών της «Α ». Μύρωνα το άρθρο 2 του κανονισµού
λειτουργίας λέει το εξής, στην αρχή της επόµενης συνεδρίασης ο
Πρόεδρος ανακοινώνει την παραίτηση και την αντικατάσταση. Μέχρι την
Αντικατάσταση η «Α» έχει νόµιµη σύνδεση µε τα υπόλοιπα µέλη της και η
πλειοψηφία του Σώµατος υπολογίζεται στα µέλη αυτά. Ε ίναι ξεκάθαρο
αυτό, το πρωί υπέβαλε, εµένα µου τη έδωσαν το µεσηµέρι.
Λοιπόν προχωρούµε, υπάρχει µία πρόταση της Πανεπιστηµονικής,
εγώ σας το είπα ότι αν…, κατ’ αρχάς Ροµπογιαννάκη ήρθες πριν ένα
τέταρτο της ώρας.
Αυτή δεν είναι εικόνα «Α» συνάδελφοι, έχω την
αίσθηση ότι δεν θέλετε ή δεν µπορείτε, άµα δεν θέλετε ή δεν µπορείτε
δεν είσαστε υποχρεωµένοι να είσαστε εδώ. Υπάρχει το ενδεχόµενο…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εσύ µπορείς αλλά τους βλέπεις…, και
άλλοι εγώ δεν είπα, εγώ απευθυνόµουνα προσωπικά στο Ροµπογιαννάκη,
ετοιµάζεσαι να φύγεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α, εντάξει καλά, εντάξει.
Λοιπόν η Πανεπιστηµονική θεωρεί ότι το Τ.Ε.Ε., µε ακούτε; Μέσα
από την πρόοδο της επιστήµης και την κατάκτηση της γνώσης µε τη
δυνατότητα εκτέλεσης τεχνικών έργων πρέπει…, οι περισσότεροι δεν
ακούτε και δεν καταλαβαίνετε…, να στηρίζει τα συµφέροντα…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ζητήσατε προηγουµένως, στην
περασµένη συνεδρίαση, είπατε ότι η εισήγηση είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Η εισήγηση δεν ήταν µεγάλη απλώς σας είχα και το νόµο για να ξέρετε τι
πάµε να διαφοροποιήσουµε, τι ήταν και τι θέλουµε να γίνει, δεν σας
ενδιέφερε αυτό το πράγµα.
∆ιάβασε κανένας από σας;
∆εν
ενδιαφέρεστε, αν δεν ενδιαφέρεστε καµία αντίρρηση δεν έχω εγώ, ούτως
ή άλλως ως τµήµα έχουµε υποβάλει πρόταση, θέλετε να το
σταµατήσουµε; Το σταµατάµε και τελείωσε. Προσωπικά µε συµφέρει να
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το σταµατήσουµε, προσωπικά µε συµφέρει να το σταµατήσετε και αν
θέλετε µπορώ να σας εξηγήσω και γιατί, γιατί προσωπικά είµαι υπέρ της
εκλογής του Προέδρου από το Σώµα.
Λοιπόν, αυτή η πρόταση ισχύει στο Τεχνικό Επιµελητήριο,
ορισµένοι άλλοι θέλουν να την αλλάξουν, αν θέλουν να την αλλάξουνε να
κάτσουν εδώ µέσα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το βλέπω.
Από ‘κει και πέρα όλη η ιστορία, προσπαθούµε να βελτιώσουµε
ορισµένες προτάσεις και η διαµάχη όλη είναι πως θα εκλέγεται ο
Πρόεδρος. Εδώ υπάρχει και πρόταση της ΠΑΣΚ που λέει άµα βγει να
έχει και την πλειοψηφία της ∆ιοικούσας. ∆ηλαδή µην τρελαθούµε κιόλας,
έτσι;
Από ‘κει και πέρα εάν σταµατήσει, δεν περνάει η εισήγηση καθόλου
και προχωρούµε…, παραµένουµε στα παλιά, εγώ δεν πρόκειται να το
ξαναφέρω το θέµα.
Ειδικότερα για τους µηχανικούς πρέπει να υποστηρίζει τα
συµφέροντα ασφαλιστικά, εργασιακά, κ.λ.π., της πλειοψηφίας των
µισθωτών, των νέων και των ελευθέρων επαγγελµατιών.
Έχω την αµυδρά εντύπωση συνάδελφοι ότι αυτό είναι η πρόταση
της Α ΜΑ Κ, ακριβώς η ίδια η πρόταση της ΑΜΑΚ η οποία λέει…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµπληρωµατική µε άλλα λόγια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, µε άλλα λόγια η πρόταση αυτή…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Θεωρητικά έπρεπε να τα βάλουµε µαζί σε ψηφοφορία.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε µείς δεχόµαστε να µπει µαζί.
Αυτή πέρασε
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πρόταση σας, η πρόταση σας έχει περάσει.

κατά

πλειοψηφία

η

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πρόεδρε, συγνώµη να πω κάτι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αυτό που πέρασε που ήταν πρόταση µας, αυτό που λέει
η Πανεπιστηµονική…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: …η Πανεπιστηµονική.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: …και αυτό που πέρασε το 2005 που γράφει από κάτω,
δεν είναι διαφορετικά πράγµατα και µπορούν όλα µαζί να…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στο µικρόφωνο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Λέω ότι αυτό…
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ βλέπω ότι δεν ταυτίζονται ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
πλειοψηφία…

…αυτό που έβαλες, το δικό µας, που πέρασε κατά

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: …αυτό που λέει η Πανεπιστηµονική…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τώρα που διάβασα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: …που διάβασες, και αυτό που είχε περάσει το 2005
νοµίζω ότι µπορούνε όλα να συνδεθούνε και να ισχύουνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ηλαδή να τα βάλω…, την απόφαση
του 2005, µαζί της ∆Κ Μ να τη βάλω…, της Πανεπιστηµονικής να τα βάλω
σε µια ψηφοφορία, εντάξει; Λοιπόν προχωράω και τα υπόλοιπα, διότι
λογικό είναι ότι πρέπει να περάσει αυτό για να µην είµαστε και
ανακόλουθοι συνάδελφοι, προηγουµένως πέρασε κατά πλειοψηφία η
πρόταση της ΑΜΑΚ για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα κ.λ.π., έχω την
εντύπωση ότι στέκει έτσι; Πέρασε µε µεγάλη πλειοψηφία. Λοιπόν σας
διάβασα τώρα την πρόταση της Πανεπιστηµονικής και συνεχίζω.
Η µελέτη και η διατύπωση απόψεων επιστηµονικού, τεχνικού,
τεχνοοικονοµικού ή αναπτυξιακού θέµατος που ενδιαφέρει το κοινωνικό
σύνολο θα πρέπει να επιχορηγείται από το δηµόσιο. ∆εν νοµίζω να
υπάρχει αντίρρηση έτσι; Ά ρα να τα σηµειώνω, και για την πρόταση της
Πανεπιστηµονικής δεν νοµίζω ότι υπάρχει καµιά αντίρρηση, έτσι; Λοιπόν
ναι και αυτή.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κ αι η επόµενη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Να τονιστεί στο εν λόγω άρθρο η
προάσπιση των συµφερόντων και η απόλυτη διεκδίκηση των δικαιωµάτων
των µελών του Τ.Ε .Ε ., ειδικότερα προασπίζει µε κάθε τρόπο, στηρίζει και
ανυψώνει το ρόλο του µηχανικού στην παραγωγική διαδικασία.
Απασχολείται κατά προτεραιότητα µε τα επαγγελµατικά προβλήµατα των
µελών του, µε τις ιδιαιτερότητες των ειδικοτήτων του στα πλαίσια της
σύγχρονης επιστηµονικής διακλαδικής αντιµετώπισης των προβληµάτων.
Αγωνίζεται για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την
προαγωγή και προστασία του κύρους των µελών του, αποσκοπώντας
στην επιστηµονική, κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση. ∆εν νοµίζω ότι
υπάρχει αντίρρηση έτσι; Α ν και ο Β αϊλάκης δεν µιλάει, τρώει.
Λοιπόν εδώ υπάρχει µια πρόταση, πρωτοπόρα πρόταση η οποία
έχει φύγει µόνο από το τµήµα µας. Τα περιφερειακά τµήµατα να έχουν
οικονοµική αυτοτέλεια, χωρίς να αποκλείεται όµως η οικονοµική ενίσχυση
από το κεντρικό Τ.Ε .Ε .. Η εν λόγω αυτοτέλεια θα δηµιουργηθεί µε την
παρακράτηση ποσοστού 60 – 70% των εσόδων τους, το δε υπόλοιπο θα
αποδίδεται στο Τ.Ε.Ε.. Α υτή τη στιγµή εισπράττουµε και τα στέλνουµε
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όλα πάνω και λέµε να κρατάµε, τι να τα στέλνουµε πάνω να αποφασίσουν
αυτοί; Λοιπόν δεν νοµίζω να υπάρχει αντίρρηση, έτσι;
Περιορισµός των δαπανών ο οποίος θα επιτευχθεί µε πρόσθετη
µικρή εισφορά ως συνδροµή για την προαιρετική παραλαβή των
εκδόσεων του Τ.Ε .Ε. πλην του ενηµερωτικού δελτίου, οι εισφορές του
Τ.Ε .Ε . είναι νοµοθετηµένες.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι εννοεί…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κοίταξε να δεις, τώρα έχει καταργηθεί
παλιά µας έστελναν και τα τεχνικά χρονικά, κατάλαβες; Τα οποία ήταν
µια δαπάνη αυτή και να πληρώνουµε κάτι ήταν η πρόταση µου, τώρα έχω
την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται.
Άρα αυτή η πρόταση αφαιρείται
συνάδελφοι έτσι; ∆ιότι τώρα δεν χρειάζεται, είναι εκ του περισσού.
Εξάλλου τώρα και το τεχνικό δελτίο το ενηµερωτικό
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
µπορούµε να το παίρνουµε ηλεκτρονικά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ηλεκτρονικά, µ’ αυτό λέω, γι’ αυτό το
θέµα ήταν, ηλεκτρονικά, παλιά το έστελναν σε έντυπη µορφή.
Λοιπόν, αυτό τώρα είναι και ο Πρόεδρος των εργολάβων, γενική
συνέλευση ήταν αυτή. Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί όταν έχουν ατοµική
προσωπική επιχείρηση ΜΕΠ, να µην πληρώνουν πρόσθετη εισφορά. Η
πρόσθετη εισφορά θα καταβάλλεται µόνο από τις επιχειρήσεις ΜΕ Π που
έχουν εταιρική µορφή, άρα και νοµική υπόσταση. Αυτή ήταν η πρόταση
της Γ.Σ. των εργολάβων, ελπίζω να µην υπάρχει αντίρρηση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Ναι, άρα και διαφορετική νοµική
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
υπόσταση, δεν είναι ατοµική, γι’ αυτό σου λέει είµαι διαφορετικός, να
πληρώνω, είναι το ίδιο πράγµα έτσι; Πάει και αυτό.
Λοιπόν πάµε στην περιφερειακή διάρθρωση, στο άρθρο 5. Στην
κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουµε τη βελτίωση εκπροσώπησης…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κ ανονικά όχι, αλλά είναι θέµα…, αυτών
που τα διαµοιράζουν.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Κ οίταξε να δεις, διότι ο Πρόεδρος
σέβεται την «Α», ενώ τα µέλη δεν σέβονται την «Α», έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κάπου αναφέρει ο κανονισµός ότι, η
ευθύνη τήρησης της τάξεως και της ευπρέπειας είναι ατοµική συνάδελφοι.
Εγώ θα ήθελα έτσι παρεµπιπτόντως να ρωτήσω κάποιον από σας όλους
που είσαστε µέσα και προσπαθείτε σήµερα να νοµοθετήσετε, εάν το
Προεδρείο σήµερα δεν ερχόταν και ήσασταν 40, τι θα κάνατε; Τι θα
κάνατε;
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Θα διαβάζαµε τον κανονισµό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα διαβάζατε τον κανονισµό, τον έχεις;
Ε; Έ χετε υπόψη σας τι θα κάνατε; Λέω ότι, πες ότι σκοτωνόµασταν εδώ
οι τρεις, δεν ερχόµασταν…
Το πιθανότερο ήταν να ήταν ο
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μπριλάκις Πρόεδρος.
Ο νόµος λέει το αρχαιότερο µέλος, και το
αρχαιότερο µέλος πάει µε τον αριθµό µητρώου.
Λοιπόν, τη βελτίωση εκπροσώπησης των περιφερειακών τµηµάτων
στην «Α» µε µεγαλύτερο αριθµό αντιπροσώπων που ψηφίζονται µόνο από
τα µέλη των περιφερειακών τµηµάτων, σε συνδυασµό µε την έµµεση…,
αυτή είναι η πρόταση της Α ΜΑ Κ έτσι; Σε συνδυασµό…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α υτό είναι απόφαση του 2005.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ταυτίζεται µε το από κάτω;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το από κάτω είναι πρόταση της Α ΜΑ Κ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιο από κάτω; Α, αυτό που…, από το
«την», ποιο είναι πρόταση σας;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν τη βελτίωση των επιστηµονικών
επιτροπών, χωρίς αυτά να είναι µέλη της και τη σύσταση περιφερειακό
τµήµα Α ττικής, όπως επίσης και ουσιαστικοποίηση της σχέσης
περιφερειακών τµηµάτων και ∆ιοικούσας του Τ.Ε.Ε..
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α υτό εµείς το στηρίζουµε, αλλά πέρασε το 2005 από ‘δω.
Α πό ‘δω.
Λοιπόν συνάδελφοι άρα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
παραµένει, πέρασε το 2005, έλα, εσείς περιµένετε το βαρύ το θέµα.
Την αναβάθµιση της λειτουργίας του περιφερειακού τµήµατος ως
προς τους οικονοµικούς πόρους, οργανισµό που να προβλέπει
περισσότερες και συγκεκριµένες θέσεις εργασίας, περιλαµβανοµένης της
νοµικής στήριξης και την αναβάθµιση λειτουργίας των νοµαρχιακών
επιτροπών. Κ αι αυτό γίνεται αποδεκτό. Αρκεί να σας πω όµως ότι το
Π.∆. 883 προβλέπει και εδώ να έχουµε µόνιµο έµµισθο νοµικό, όχι στο
Ηράκλειο, σε περιφερειακά τµήµατα, και ό,τι προσλήψεις γίνονται,
γίνονται στην Αθήνα τελικώς, και έχουν εκεί 500 δικηγόρους.
Η περιφερειακή διαίρεση να παραµείνει ως έχει µε επανακαθορισµό
και συγκεκριµενοποίηση των κριτηρίων της περιφερειακής διάρθρωσης.
Το κυρίαρχο σκεπτικό είναι η µη γιγάντωση των περιφερειακών
τµηµάτων, γιατί έτσι χάνεται η επαφή µε τους συναδέλφους και τα
προβλήµατα, το κάθε περιφερειακό τµήµα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο
κοντά και στα δύο.
Έ τσι µπορεί ως πρώτο κριτήριο να καθοριστεί
κατώτατος αριθµός µελών για ίδρυση περιφερειακού τµήµατος π.χ. 500
µέλη, ταυτόχρονα πρέπει να επανεξεταστεί το µέγεθος άλλων
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περιφερειακών τµηµάτων, όπως π.χ. το τµήµα κεντρικής Μακεδονίας που
θα µπορούσε να περιοριστεί και να αφορά µόνο Θεσσαλονίκη, Χ αλκιδική,
µε τους άλλους νοµούς να προσαρτώνται σε ανατολική και δυτική
Μακεδονία.
Μπορεί ως δεύτερο κριτήριο να καθοριστεί ο αριθµός των νοµών σε
κάθε περιφερειακό τµήµα, να µην είναι δυνατόν να υπερβαίνουν π.χ. τους
τέσσερις νοµούς, γιατί τότε γίνεται δυσκολότερο το έργο του συντονισµού
και της παρακολούθησης των προβληµάτων.
Τέλος ως τρίτο κριτήριο ο ανακαθορισµός, σύµφωνα µε τη
διοικητική διαίρεση της χώρας, µη ταυτιζοµένης όµως µε τις 13
περιφέρειες.
Το πλεονέκτηµα στην προκειµένη περίπτωση είναι ότι
έχοµε ένα δοκιµασµένο σύστηµα, που παρά τα µειονεκτήµατα του,
λειτουργεί αρκετά αποτελεσµατικά.
Συγκρότηση περιφερειακού τµήµατος Αττικής, νοµοί ανατολικής
δυτικής και υπολοίπου Α ττικής, έτσι αποδεσµεύεται το Τ.Ε .Ε. από την
ιδιαίτερα βαρύνουσα απασχόληση του µε την Αττική και αφιερώνεται στα
γενικότερα τροποποιηµένα θέµατα των σκοπών του. Ταυτόχρονα δίνεται
στους δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους της Αττικής η δυνατότητα να
ασχοληθούν οι ίδιοι µε τα προβλήµατα, δικά τους και του χώρου τους,
θέτοντας τους πιθανά πιο κοντά στο Τ.Ε .Ε..
Συµφωνείτε αυτό να παραµείνει; Υπήρχε και αυτή η απόφαση.
Λοιπόν γράφω απόφαση Τ.Ε .Ε ./Τ.Α.Κ ., υπάρχει.
Για τη διάρθρωση του Τ.Ε .Ε. υπάρχουν δύο απόψεις, η παραπάνω,
και η αναδιάρθρωση των περιφερειακών τµηµάτων µε περιορισµό του
πλήθους αυτών και ανακαθορισµό σύµφωνα µε τη διοικητική διαίρεση της
χώρας. Αυτή δεν θυµάµαι ποιανού πρόταση ήταν…, είναι…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Α υτή απορρίπτεται. Υπάρχουν τα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προβλήµατα ναι.
Λοιπόν αυτή η πρόταση του 2002 απορρίπτεται;
Φεύγει από τη µέση.
Όργανα του Τ.Ε .Ε., «Α » του Τ.Ε.Ε .. Για την εκλογή των µελών της
«Α» από τα περιφερειακά τµήµατα υπάρχουν τρεις προτάσεις, εδώ θα
ζητηθεί να ψηφίσετε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Όχι µε συγχωρείς
επαναφέρεις τις προτάσεις…

δηλαδή,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Εγώ
κοινοποίησα τα πάντα που υπάρχουν…

την

δεν

κατάλαβα

επανέφερα,

εγώ

γιατί

σας

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ά λλο αυτό, άλλο αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: …διότι θεωρώ ότι η κάθε «Α » είναι ένα
άλλο όργανο και µπορεί να πάρει διαφορετικές αποφάσεις, νοουµένου ότι
έχουν περάσει και τέσσερα – πέντε χρόνια από τότε και µπορεί να έχουν
αλλάξει τα πράγµατα.
Λοιπόν, εξάλλου Βάννα δεν το έφτιαξα εγώ το κείµενο, το έφτιαξαν
οι συνάδελφοι.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Σου είπα, απλώς για να µην δηµιουργείται σύγχυση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είχες προτείνει σε ποιον;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σ’ εσένα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
σχεδόν ποτέ, στον καφενέ;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
αντίθετο.

Πότε;

Α φού

δεν

συναντηθήκαµε

Α υτό που προτείνεις Πρόεδρε, µόλις αποφασίσαµε το

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιο;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α υτό που προτείνεις…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Καταψηφίστε το.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συγνώµη, αυτό που προτείνεις να είναι άµεση απ’ όλη
την Ελλάδα, πλην όµως για την εκλογή απαιτείται το 60% των ψήφων,
µόλις είπαµε στην προηγούµενη σελίδα ότι τη βελτίωση εκπροσώπησης
των περιφερειακών τµηµάτων στην «Α » µε µεγαλύτερο αριθµό
αντιπροσώπων, που ψηφίζονται µόνο από µέλη των περιφερειακών
τµηµάτων. Μόλις το περάσαµε και λες τώρα να ψηφίσουµε αν θα είναι
µόνο το 60%.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
άρα φεύγει…

Το βλέπω, το διαβάζω ναι.

Περνάει,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι ένα λεπτό, εδώ συνάδελφοι
κοιτάξτε τι υπάρχει, ένα λεπτό να σου πω γιατί το έθεσα τώρα, µε ακούτε
συνάδελφοι; Εµείς έχουµε ψηφίσει το 2005 και τώρα το αποδεχτήκαµε
πάλι ότι, τα µέλη της κεντρικής «Α» θα εκλέγονται από το περιφερειακό
τµήµα και µόνο, αυτό όµως Βάννα δεν σηµαίνει ότι θα ισχύσει. Εάν αυτό
δεν ισχύσει, γι’ αυτό το έβαλα αυτό µέσα, εάν δεν…, ένα λεπτό, ένα
λεπτό µε συγχωρείς, εµείς κάνουµε µια πρόταση την οποία θέλουµε και
ευελπιστούµε ότι θα γίνει.
Και έρχοµαι και εγώ σου λέω ότι δεν το θέλουν, δεν γίνεται και
παραµένει το σύστηµα ως έχει, εγώ προτείνω εφόσον παραµείνει το
σύστηµα ως έχει, να µην ανατρέπεται η άποψη του τµήµατος και να θέλει
κάποιος αυτό το ποσοστό που προτείνω, διότι δεν είναι απόλυτο. Ε σύ
θεωρείς δεδοµένο ότι θα περάσει η πρόταση µας.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι εγώ θεωρώ δεδοµένο ότι η πρόταση µας πρέπει να
είναι σαφής και δυνατή…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μα είναι σαφής και δυνατή, αλλά
έρχοµαι και σου λέω εγώ αν δεν περάσει; ∆ηλαδή…
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α ν δεν περάσει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αν δεν περάσει, αυτή τη στιγµή
έρχοµαι εγώ και ψηφίζω, εγώ ψηφίζω τη δική µου πρόταση παράδειγµα,
εσείς ψηφίζετε µια άλλη πρόταση, οι άλλοι ψηφίζουν µια άλλη πρόταση.
Και ερχόµαστε και λέµε, αφού δεν πήρε την πλειοψηφία απορρίπτει τη
µία, εγώ που έχω απορριφθεί δεν θα ψηφίσω στα άλλα; Θα ψηφίσω,
αναθεωρώ την άποψη µου και λέω ποια µε συµφέρει από τις δύο; Α υτή,
έρχοµαι και λέω τώρα εδώ στην προκειµένη περίπτωση, θέλω αυτό το
πράγµα, δεκτό, εάν δεν περάσει τι κάνω; Εναλλακτική πρόταση. Κ αµία
αντίρρηση, εγώ έφερα αυτή, να έφερναν και οι άλλοι, γιατί εγώ θεωρώ ότι
αυτό δεν θα περάσει, αυτή την πίστη έχω, το κέντρο δεν θα δεχτεί, διότι
το κέντρο θέλει να βγάζει αυτούς που θέλει στην περιφέρεια, γίνονται
ανατροπές. Η θέληση δηλαδή της περιφέρειας δεν περνάει.
Γι’ αυτό προτείνω ότι, αν δεν περάσει να υπάρχει αυτό το ποσοστό,
εναλλακτική λύση στο αν δεν ψηφιστεί, αυτή είναι η πρόταση µου. ∆εν
καταψηφίζω γι’ αυτό και ψηφίζω το άλλο, αλλά έχω και στα υπόψη µου
ότι δεν θα γίνει αποδεκτό.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε, αυτή η µάχη θα δοθεί στην Α θήνα τώρα. ∆ηλαδή εδώ
άµα το βάλεις αποδυναµώνεις το προηγούµενο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, εγώ θεωρώ, δηλαδή στην Αθήνα
άµα το καταψηφίσουν και σηκωθεί και πει κάποιος εντάξει συνάδελφοι να
βγαίνουν από την περιφέρεια, αλλά εµείς θέλουµε αυτός που προέρχεται
από την περιφέρεια να παίρνει το 60% στην περιφέρεια του, ποιος
αποκλείει ότι αυτό δεν θα περάσει; Ποιος αποκλείει ότι αυτό δεν θα
περάσει, αν καταψηφιστεί το άλλο; Υπάρχει κανένα δεδοµένο ότι αυτό
δεν θα περάσει; Κανένα. Εγώ γι’ αυτό το έβαλα µέσα.
Και λέω, ακούσατε τι λέω συνάδελφοι; Λέω να είναι άµεση από όλη
την Ελλάδα όπως ισχύει, πλην όµως για την εκλογή απαιτείται το 60%
των ψήφων να προέρχονται από το περιφερειακό τµήµα που προέρχεται
ο υποψήφιος. ∆ηλαδή να µην πάµε µακριά συνάδελφοι, ο Ινιωτάκης την
περασµένη φορά βγήκε στην Α θήνα γιατί τον στήριξε το κέντρο, ναι ή όχι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πιο πολύ σε στήριξε το κέντρο. Λοιπόν
εγώ µ’ αυτή την έννοια το θέτω. Η «Α » του Τ.Ε.Ε., η εκλογή των µελών
της «Α» να είναι άµεση από όλη την Ε λλάδα, να είναι άµεση του
περιφερειακού τµήµατος, να είναι άµεση από τα µέλη. ∆ηλαδή αυτό
φεύγει γιατί ξεκαθάρισα πάνω.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, πάνω όµως βγάλε την παρένθεση έτσι; Γιατί πάνω
περνάει στο ντούκου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποια παρένθεση, που έχω παρένθεση;
Σε ποιο; Στη σελίδα 5; Σε ποια σελίδα πες µου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: 5 από 17.
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Στη σελίδα 5, αυτό λέω εδώ πάνω δεν

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άρα να σβήσω το…, άρα δηλαδή αυτό
είναι δικό σας; Ποιο είναι δικό σας; Εσείς προσθέσατε αυτό, άρα αυτό
σβήνει…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Υπάρχουν αλλού. Το αφήνω αυτό,
σβήνουµε την αυτή…, και το αφήνουµε. Υπάρχει, δεν έχει σηµασία.
Επειδή το θέλουν κατ’ άρθρο, αυτή είναι η διαφορά.
Λοιπόν συνάδελφοι όσον αφορά το άρθρο 7, δεν υπάρχουν οι τρεις
προτάσεις έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλουµε άµεσα από το τµήµα µας έτσι;
Λοιπόν είναι η δεύτερη να είναι…, ένα λεπτό, η εκλογή των µελών
της «Α» από τα περιφερειακά, λοιπόν να είναι άµεση από όλη την
Ελλάδα. Ε ίναι η τρίτη να είναι άµεση από τα µέλη του περιφερειακού
τµήµατος µόνο, οι τρεις προτάσεις που υπήρχαν ήταν η µία ως ισχύει
σήµερα δηλαδή από όλη την Ελλάδα, η άλλη να ψηφίζει η «Α » ποιος θα
πάει στην κεντρική «Α», η περιφερειακή «Α» να ψηφίζει και η τρίτη ήταν
να ψηφίζουν τα µέλη του τµήµατος.
Λοιπόν και έχει υπερισχύσει η
άποψη να ψηφίζουν τα µέλη του τµήµατος, άµεση από τα µέλη του
περιφερειακού τµήµατος.
Εγώ εδώ έχω βάλει το εξής, η δικλείδα ασφαλείας είναι, σε
περίπτωση όµως που δεν περάσει αυτό τι γίνεται; Αδιαφορούµε Β άννα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι, εµείς παλεύουµε γι’ αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
περάσει…

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Επειδή

εγώ

θεωρώ

ότι

δεν

θα

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα έχουµε και την Πανεπιστηµονική
που µάχεται, έχουµε το Συνασπισµό, έχουµε πολλούς µέσα, είσαστε
εσείς. Αυτά θα ψηφιστούν σε επίπεδο «Α » και αν έχουν και αυτοί…, αν η
∆ΚΜ έχει την παρουσία που έχει πάντα εκεί µέσα, καµία της άποψη δεν
θα περάσει, συµφωνείς Μαρία; Εσύ που είσαι εκεί συνέχεια βλέπεις
πόσοι είναι από τη ∆Κ Μ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, όσον αφορά για τα εκλεγµένα
µέλη, προηγουµένως, τώρα ερχόµαστε…, ήρθε ένας εδώ, δεν θυµάµαι
ποιος µου είπε, ο ∆ολαψάκης θαρρώ, ότι δεν υπάρχει σύνδεση µεταξύ
ηµών και του κέντρου, και του λέω εγώ δεν είναι υποχρεωµένος αυτός
που είναι στο κέντρο να έρθει εδώ και να µας ενηµερώσει, δεν
προβλέπεται από πουθενά αυτό το πράγµα.
Και ερχόµαστε εδώ και λέµε, προτείνουµε να παρίστανται
υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της περιφερειακής «Α », χωρίς δικαίωµα
ψήφου, να εφαρµόζουν όµως τις διατάξεις του…, δηλαδή εδώ
προτείνουµε να παρίστανται και να υπόκεινται στη διαδικασία της
διαγραφής λόγω απουσιών.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πρόεδρε µετά το 2005 είπαµε ότι…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι τα προτείνω όλα, ένα λεπτό. Μετά
προτείναµε, υπάρχει άλλη πρόταση να είναι µέλη της «Α », δηλαδή να
εκλέγοντε στην Αθήνα και όποιος βγει στην Α θήνα ταυτόχρονα να είναι
και µέλος του τµήµατος.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Γιατί να τα αλλάξουµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε γώ είµαι υπέρ αυτής της άποψης, ναι,
συνάδελφοι ακούτε;
Έχοµε προτείνει ο εκλεγµένος στην Αθήνα,
αυτοµάτως θα είναι µέλος και της περιφερειακής «Α» για να υπάρχει µια
σύνδεση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το ερώτηµα όµως είναι το εξής, εάν
διαγραφεί λόγω απουσιών από το περιφερειακό τµήµα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Θα δούµε τι θα γίνει, στην επόµενη τροποποίηση του
θεσµικού πλαισίου, πάµε παρακάτω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά άµα διαγραφεί από το τµήµα
µας λόγω απουσιών τι θα γίνει; Είναι πρόβληµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Έ χεις διαγράψει κανένα µέχρι στιγµής;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, όχι έχω εδώ.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το Βιδάκη, τον Πουλή του ΠΑ ΣΟΚ ,
Λοιπόν, µετά υπάρχει και άλλη
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πρόταση συνάδελφοι η οποία εδώ δεν έχει…, αν περάσει και αυτή
ανατρέπονται όλα. Η πρόταση του συναδέλφου του Αλιφιεράκη.
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ:
Πρόεδρος.

Πρόεδρε, αυτή έχει να κάνει µε το πως εκλέγεται ο

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, η πρόταση είναι να ταυτίζεται το
Προεδρείο της ∆ιοικούσας µε το Προεδρείο της «Α », δεν πάµε τώρα στην
εκλογή πως βγαίνει.
Η πρόταση που υπήρχε ήταν να ταυτίζεται το
Προεδρείο της ∆ιοικούσας µε το Προεδρείο της «Α», αυτό υπήρχε παλιά
για τα περιφερειακά τµήµατα. Η Αθήνα είχε πάντα διαφορετικό, εµείς δεν
είχαµε…, και επειδή θεωρητικά η «Α » ελέγχει τη ∆ιοικούσα δεν µπορεί να
ταυτίζονται οι δύο Πρόεδροι.
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι εµείς µιλάµε για το δικό µας εδώ,
ότι τα θέµατα θα τα βάζει ο Πρόεδρος και δεν θα ελέγχει ποτέ τον εαυτό
του, δεν θα ελέγχει τη ∆ιοικούσα εννοώ λέγοντας τον εαυτό του. Αυτή
την άποψη έχω, δεν ξέρω αν εµµένεις να το βάλω σε ψηφοφορία, τι λες;
Ότι θέλεις, δεν έχω πρόβληµα.
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,
βασικά έχει να κάνει µε τον Πρόεδρο και το Προεδρείο στη συνέχεια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, τον Πρόεδρο ποιον; Τον ένα ή τον
άλλο;
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Θα σου εξηγήσω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος Αλιφιεράκης.

Ναι αλλά έλα λίγο στο Β ήµα, έλα, ο

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Όπως είπες Πρόεδρε εσύ να υπάρχει µια σύνδεση µε τα
προηγούµενα, έτσι ακριβώς και εδώ, δηλαδή βλέπω ότι η «Α» είναι το
ανώτατο όργανο, έτσι; Λοιπόν και υπάρχει το εξής, δηλαδή η «Α » είναι
αυτή η οποία νοµοθετεί κατά κάποιο τρόπο και η ∆ιοικούσα είναι αυτή η
οποία εκτελεί. Πάνω σ’ αυτή την υπόθεση βασίζοµαι και κάνω αυτή την
πρόταση, η οποία όµως έχει να κάνει και πως εκλέγεται και ο Πρόεδρος,
αν ο Πρόεδρος είναι καθολικής αποδοχής και εκλέγεται άµεσα, έχει και
µια βαρύτητα το όλο θέµα. ∆ηλαδή να υπάρχει αυτή η σύνδεση της «Α »
µε τη ∆ιοικούσα, η οποία εγώ πιστεύω αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει. Με
καταλαβαίνεις;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κατάλαβα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να ψηφίσοµε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να ψηφίσουµε ναι, αλλά να γυρίσουµε
µετά να δούµε, διότι αν δεν βγει ο Πρόεδρος να βγαίνει απ’ ευθείας δεν
υπάρχει λόγος, θες να το κρατήσουµε και να γυρίσουµε µετά;
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Να προηγηθεί η άλλη πρόταση, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, αυτό λέω.
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ: Να προηγηθεί η άλλη, εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν κρατείται όπως λένε και στα
δικαστήρια, ο Β αϊλάκης που είναι έµπειρος το ξέρει.
Λοιπόν υπάρχει και µια πρόταση από τη ∆ιοικούσα του Τ.Ε.Ε . του
2006, µε την οποία συµφωνώ για να µην…, και εσείς από τον τρόπο µε
τον οποίο συµπεριφέρεστε µάλλον θα πρέπει να συµφωνήσετε. Λέει,
αφού επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία, τα 2/3 ή το 50 συν 1, 50% συν
1, τα 2/3 είναι οι ειδικές, το 50%, η απαρτία αυτή θα πάψει να υπάρχει
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µόνο αν ο αριθµός των παρόντων µελών µειωθεί κάτω από το 25% συν 1.
∆ηλαδή στην…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αλλού είναι χειρότερα, ναι.
Λοιπόν το θέµα όµως, το ουσιαστικό θέµα είναι για την εκλογή του
Προέδρου, διότι τι έκαναν; Την κοπανούσαν, ερχόντουσαν, υπογράφανε
και την κοπανούσαν και δεν βγάζανε ποτέ Πρόεδρο στην Α θήνα. Μία από
τις αιτίες που δεν έβγαινε ο Πρόεδρος στην Α θήνα ήταν αυτό, δεν κάνανε
το αίσχος το οποίο έκανε η ΠΑ ΣΚ µε τη ∆ΚΜ που αποφάσισαν να µην
πατήσουν και δεν πάτησαν εδώ πέρα και όταν τους φέραµε λέει πολιτική
απόφαση, λες και οι νόµοι είναι πολιτικές αποφάσεις, η εφαρµογή των
νόµων. Αυτοί τι κάνανε; Ε ίναι πιο πονηροί, πήγαιναν, υπέγραφαν και
έφευγαν, ενώ οι ντόπιοι εδώ τι έκαναν; Είπαν δεν ερχόµαστε και δεν
πάτησαν, ο Πασχαλίδης…, ο Βαϊλάκης ήταν, κατάλαβες;
Τότε δεν
ήσασταν; Παίρνανε αυτή την απόφαση, έχασε η Αφρώ το ταξίδι στην
Κύπρο που λέει και ο Κασαπάκης.
Γι’ αυτό τον βάζει αυτόν τον
περιορισµό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε γώ ναι, εγώ είµαι υπέρ. Λοιπόν ποιοι
είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ αυτού.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Κατά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κ ατά; Κατά, κατά πλειοψηφία, εγώ
είµαι υπέρ, για να τελειώνει, τι θα πει δεν συµφέρει; Β ρε συ ό,τι και να
τους κάνεις η εικόνα αυτή θα είναι πάντα, έχεις την εντύπωση εσύ ότι
ενδιαφέρονται αν θα περάσει το θέµα;
Μη µου λες τώρα, έλα µην
κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλο µας, είναι και καινούργιο το παιδί και
θα λέει, µα τι είναι αυτοί εδώ οι κάφροι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Καινούργιος εδώ δεν λέω ότι…, µπορεί
να είναι παλιός στο συνδικαλισµό, ο Μπάκιντας όχι µπαινοβγαίνει εδώ
πέρα µας έχει δει, ενώ τον άνθρωπο δεν τον έχω ξαναδεί εγώ.
Λοιπόν τα µέλη των επιστηµονικών επιτροπών δεν θα είναι και µέλη
της «Α » ή στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η εκπροσώπηση των
ειδικοτήτων, να συµµετέχει µόνο ένας ο οποίος θα είναι αυτός που
πλειοψήφησε. Με ακούσατε; Ε µείς η άποψη µας βασικά είναι να µην
είναι µέλη της, να µην είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, εναλλακτική λύση είναι, διότι αν
δεν το δεχτούν, αυτοί δεν το δέχονται διότι αυτοί οι 45 είναι µόνιµα από
την Αθήνα, αν δεν το δεχτούν…, µπορεί µια δεδοµένη στιγµή να πουν
εντάξει κάπου έχουν δίκιο και αυτοί να κρατήσουµε έναν.
∆ηλαδή
εναλλακτικά το βάζω εγώ, η άποψη η δική µου είναι να µην είναι, αλλά αν
κρίνουν…

Συ νε δ ρί α σ η 12 η

1 η ς Ο κ τω βρί ου 20 08

σελίς

48

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν ακούω, έλα στο Β ήµα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α υτό συζητήθηκε πολύ και στην κεντρική «Α» και κάποιοι
είπανε ότι αν έρθει…, αν έχουµε µέσα ένα ναυπηγό µηχανικό, όχι πέντε,
5 στους 200 δεν διαµορφώνουν απόφαση. Ά ρα το νόηµα έχει, η «Α » να
δέχεται εισηγήσεις από της επιστηµονικές επιτροπές, έτσι ώστε να έχει τη
γνώµη των ενδιαφεροµένων για πράγµατα…, την εισήγηση, τα
επιχειρήµατα για πράγµατα που θα αποφασίσει. ∆ηλαδή άµα θα έχει…,
έχει πολλές επιστηµονικές επιτροπές, άµα αυτοί θα µετέχουνε µε την
ψήφο τους υπάρχει καµιά περίπτωση να καθορίσουν τα αποτελέσµατα;
Καµία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, µα ο στόχος ο δικός µας, των
περιφερειακών τµηµάτων, ήταν ότι θεωρούσαµε δεδοµένο ότι αυξανόταν
η δύναµη των Αθηνών έµµεσα…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κ αι παραµένει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: …διότι σου λέει έχουµε 155, αυτοί είναι
από την Α θήνα, αυτοί είναι από την περιφέρεια και έχουµε και 45
επιστηµονικές επιτροπές από όλη την Ε λλάδα, αλλά επί της ουσίας ήταν
από την Α θήνα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Εγώ λέω απλώς ότι, συµφωνώ να παραµείνει η άποψη
µας και το να είναι κατ’ ελάχιστο ένας δεν έχει κανένα νόηµα, γιατί 1
ψήφος στις 200 δεν αλλάζει τα πράγµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, µα και εγώ δεν το πήγα…, το
πέντε δεν το πήγα ποτέ σε ψήφους επιστηµονικής ειδικότητας, εγώ το
πήγα σε Αθηναϊκούς ψήφους, εκεί το πήγαινα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όλοι εκεί το πάµε και λέω, αυτή η φράση – ότι να µείνει
κατ’ ελάχιστο ένας – δεν έχει κανένα νόηµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να τη σβήσουµε, συµφωνείτε να τη
σβήσουµε την εναλλακτική; ∆εν είσαστε υπέρ καµίας εναλλακτικής άρα
θα µας τσεκουρώσουν. Λοιπόν τα µέλη, δεν θα είναι µέλη της «Α »,
σβήνεται αυτό.
Εδώ υπάρχει µια άλλη πρόταση, οι εκλεγµένοι Πρόεδροι των ∆. Ε.
και των Αντιπροσωπειών περιφερειακών τµηµάτων να είναι µέλη της
κεντρικής «Α», Πέτρο ακούς για να µπορείς να πας του χρόνου.
Λέµε, εδώ υπάρχει η πρόταση του 2002, από τη στιγµή που
προτείνουµε να καταργηθούν οι επιστηµονικές επιτροπές, έχουµε µείον
45 και προτείνουµε από κάθε περιφερειακό τµήµα ο εκλεγµένος Πρόεδρος
της ∆.Ε. και ο Πρόεδρος της «Α » να γίνεται µέλος της «Α ». Ε ίναι 17 αν
γίνει και η Αθήνα 18, 2 επί 18, 36, πάλι λιγότεροι από 200 είναι, αυτή
ήταν η πρόταση του 2002.
Συµφωνείτε µε αυτή την πρόταση ή
διαφωνείτε;
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: ∆ιαφωνεί κανείς;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ιαφωνείτε; Περνάει και αυτή έτσι;
Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα που θα γίνει…, υπάρχει και αυτός…, ο
αριθµός των µελών της «Α» να εκλέγεται µε αναλογία και για το κέντρο
και για την περιφέρεια σε σχέση µε τους ψηφίσαντες και όχι µε τους
εγγεγραµµένους.
Αυτή τη στιγµή έγινε ένας καθορισµός, γιατί δεν
αλλάζει η αναλογία, µε βάση τη δύναµη, έτσι; Εµείς προτείνοµε όχι µε
βάση τη δύναµη, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές µαθηµατικές δυσκολίες σ’
αυτό το θέµα. ∆ηλαδή δεν θα ξέρουµε πόσοι θα πάνε, θα βγαίνει µετά
πόσοι θα βγούνε, κατάλαβες;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι, δηλαδή ολοκληρώνεται η
ψηφοφορία και θα λένε βγαίνουν τέσσερις, βγαίνουν πέντε, βγαίνουν δύο,
γιατί µην ξεχνάς ότι µπορεί να βγουν και δύο µια στιγµή ε; Μην κοιτάς
επειδή εµείς σαν Ηράκλειο πάµε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι σωστό και αυτό, εµείς στο
Ηράκλειο ψηφίζουµε, αλλού δεν ψηφίζουν. Λοιπόν να µείνει ή να φύγει;
∆εν υπάρχει περίπτωση να περάσει, να εξηγούµαστε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αδιάφορο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α διάφορο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν το αφήνουµε εµείς για τη δόξα.
Το επόµενο το σβήνουµε έτσι; Γιατί είπαµε έµµεση και άµεση, εµείς
είπαµε άµεση, οπότε φεύγει το επόµενο.
Λοιπόν ∆.Ε ., υπάρχει πρόταση της ∆Κ Μ η οποία λέει, η ∆.Ε . του
κεντρικού Τ.Ε.Ε. να απαρτίζεται από τους Προέδρους όλων των
περιφερειακών τµηµάτων, ώστε να εκπροσωπείται ολόκληρη η
επικράτεια.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν τα έβαλα εγώ, ο Σπύρος τα έβαλε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο Σπύρος τα έβαλε σε πληροφορώ,
φέρε το θέµα εδώ που φωνάζει και ο Μπριλάκις και έχει δίκιο, συµφωνώ
απόλυτα µε τον Μπριλάκι, φέρε το εδώ σαν θέµα να σου πω εγώ. Η
µεγαλύτερη απάτη του Τ.Ε.Ε. ήταν η Βαρκελώνη, τέλος πάντων.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Οι ΠΑΣΟΚοι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Προσπάθησαν δύο πλευρές, τελικά υπερίσχυσε µία, αυτή
είναι η αλήθεια.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Γιατί έφυγα εγώ, δεν ήµουν στην
Ελλάδα γι’ αυτό.
Τέλος πάντων, συνάδελφοι έχετε υπόψη σας το εξής, παρακαλώ,
επειδή σας βλέπω ότι είσαστε κατηφείς.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν αν
κάνουµε διακοπή να έρθουµε τη ∆ευτέρα, έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κασέτας)

θέλετε

µπορούµε

να

Ά ρα θα κάτσετε εδώ, εντάξει. (αλλαγή

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
…όχι, κατά πλειοψηφία, δεν πάει
οµόφωνα.
Η ∆.Ε . του κεντρικού Τ.Ε .Ε. να απαρτίζεται από τους
αυτούς…, είναι οικονοµικά ασύµφορο, αδύνατο κ.λ.π., πολλά.
Λοιπόν, στην πρώτη σύγκλιση της ειδικής συνεδρίασης της
∆ιοικούσας εκλέγεται το Προεδρείο, αυτό το βγάζουµε από τη µέση…,
αυτό το βγάζουµε από τη µέση, διότι το κυρίαρχο να βγαίνει ο Πρόεδρος
απ’ ευθείας δεν χρειάζεται και αυτό. Ε γώ ζητάω εδώ πέρα, γιατί το έχει
εκεί µέσα, παλαιότερα η…, να µην το διαβάσω όλο αυτό εδώ µέσα, να
σας το πω, η απαρτία της ∆.Ε. ήταν αυτό που ισχύει νοµικά σε όλες τις
εταιρείες, δηλαδή ήταν το µισό στρογγυλοποιούµενο προς τα πάνω συν
ένας, που είναι και το λογικό.
∆ηλαδή, στη δική µας ∆.Ε. η απαρτία της θα έπρεπε να είναι,
τεσσεράµισι, πέντε και ένας έξι, όπως είθισται, για να βγαίνουν
αποφάσεις.
Μια δεδοµένη στιγµή φαίνεται ότι δεν τους έβγαιναν τα
κουκιά στην Αθήνα, διότι ήταν οι οκτώ που κουµάνταραν αν θυµάστε πριν
ορισµένα χρόνια και είπαν ότι, απαρτία έχει όταν οι παρόντες είναι
περισσότεροι από τους απόντες.
Εγώ ζητάω να επανέλθει το µέτρο ότι η απαρτία θα είναι αυτό που
ισχύει σε κάθε Α νώνυµη Εταιρεία, νοµικό πρόσωπο τουτέστιν.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ωραία, εγώ συµφωνώ αν επεκτείνουµε την πρόταση και
την κάνουµε…, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α υτό που λες δεν στέκει, αλλά για την
απαρτία στέκει, εγώ το βλέπω να στέκει, θα µου πεις θα υπάρχει µια,
αλλά εγώ διαπιστώνω τώρα µε την ΠΑ ΣΚ ότι γίνεται εναλλαγή θέσεων, να
ξέρουν και τις υποχρεώσεις. Έ χει παραιτηθεί ο Χ άρης Μαµουλάκης και
έχει έρθει άλλος, δηλαδή δεν παραιτείται ο άνθρωπος, στα πλαίσια ενός
προγράµµατος που έχει η ΠΑ ΣΚ για να αξιοποιήσει τα στελέχη της. Καλό
αυτό Μπάκιντα ε;
Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την αλλαγή;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε, συµφωνούµε…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εξυπηρετούσε τότε, εκείνη την εποχή
που είναι…, γιατί αυτή η αλλαγή έγινε σε ιδιαίτερο νόµο, προσέξτε το και
αυτό, υπήρχε σκοπιµότητα που έγινε αυτή η αλλαγή, διότι το σωστό είναι
αυτό που λέω εγώ, οπότε εγκρίνεται αυτό, έτσι;
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Τώρα προχωράµε στον Πρόεδρο, κ. Πρόεδρε το ενδιαφέρον σας
σηµείο. Υπάρχει πρόταση της ∆ΚΜ και πρόταση της ΠΑΣΚ, στην εκλογή
Προέδρου. Ο Πρόεδρος του κεντρικού Τ.Ε .Ε. να εκλέγεται άµεσα από
τους εκλέκτορες, δηλαδή να είναι αυτόµατα ο επικεφαλής της πρώτης
παράταξης των εκλογών σε πανελλήνιο επίπεδο, ανεξαρτήτως ποσοστού
της παράταξης. Με αυτό τον τρόπο δεν θα έχουµε το φαινόµενο να µην
έχουµε επίσηµα αποτελέσµατα εκλογών για µήνες µετά τη διεξαγωγή
τους, όπως συνέβη στις τελευταίες εκλογές. Α υτή είναι η πρόταση της
∆ΚΜ, το πρώτο κόµµα παίρνει και τον Πρόεδρο, η πρώτη παράταξη ναι.
Τώρα θα σας διαβάσω την πρόταση της ΠΑΣΚ. Κ αταλληλότερο
σύστηµα για την εκλογή των οργάνων αποτελεί η εκλογή, µε καθολική
ψηφοφορία από το Σώµα των µηχανικών σε δύο γύρους, κατ’ αναλογία µε
τον τρόπο που διεξάγονται οι εκλογές της Αυτοδιοίκησης. Αναγνώριση
της
ιδιότητας
του
επικεφαλής
ως
υποψηφίου
Προέδρου
που
απαλλάσσεται σταυροδοσίας.
Εάν καµία από τις παρατάξεις δεν συγκεντρώνει απόλυτη
πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο, θα πραγµατοποιείται την επόµενη
Κυριακή επαναληπτική ψηφοφορία µεταξύ των δύο πρώτων συνδυασµών.
Ο επικρατέστερος σε ψήφους συνδυασµός του δευτέρου γύρου
αναδεικνύεται
νικητής,
εκλέγεται
Πρόεδρος
ο
επικεφαλής
της
πλειοψηφούσης παράταξης και ταυτόχρονα κερδίζει την πλειοψηφία των
εδρών της ∆.Ε .. Η απόλυτη δηµοκρατία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ δεν υποστήριξα τους δικηγόρους,
εγώ υποστηρίζω τους πολίτες, υπάρχει διαφορά, ε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Υπάρχει και τρίτη πρόταση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι συνεχίζουµε.
Και υπάρχει και η απόφαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. που είναι η τρίτη
πρόταση, που δεν είναι πρόταση, ήδη υπάρχει αυτή η απόφαση. Η
εκλογή να είναι έµµεση δηλαδή από τα µέλη της «Α», όπως ισχύει,
γεγονός το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στις παρατάξεις να προβαίνουν
σε συνεργασίες οι οποίες να είναι πάντα επωφελεία των µελών του
Τ.Ε .Ε ..
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν άκουσα;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν ακούω.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Για να κυβερνάει λέω πάντα µε 4% , πολύ ωραία δηµοκρατία
έχει αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν για την εκλογή του Προέδρου
της ∆ιοικούσας των περιφερειακών τµηµάτων, η εκλογή να είναι έµµεση,
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δηλαδή από τα µέλη της «Α» του περιφερειακού τµήµατος όπως ισχύει
σήµερα.
Και λέµε µετά να περιοριστεί η δυνατότητα εκλογής του ιδίου
προσώπου ως Προέδρου του Τ.Ε .Ε . ή περιφερειακού τµήµατος, πέραν
των δύο θητών. Α νεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια, η εκλογή της
∆ιοικούσας του Τ.Ε .Ε., καθώς και η εκλογή των διοικουσών των
περιφερειακών τµηµάτων, να παραµένουν ως έχει σύµφωνα µε τις
διατάξεις του…, η άποψη ότι ο Πρόεδρος δεν θα είναι αποτελεσµατικός
επειδή δεν θα έχει δικούς του συνεργάτες δεν ευσταθεί, διότι µέχρι
σήµερα σε καµία ∆ιοικούσα η παράταξη του Προέδρου δεν έχει την
πλειοψηφία των εδρών.
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτή τη στιγµή τον έβγαλε το ΠΑΣΟΚ,
η ΠΑΣΚ τον έβγαλε, έτσι; Μη διαµαρτύρεσαι.
Όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου της ∆ιοικούσας…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αυτό πάλι γιατί του 2002;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το σβήνουµε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το σβήνουµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το σβήνουµε.
Να υπάρχει περιορισµός για δύο θητείες, το προτείνει και η ∆ΚΜ,
πέρα των δύο θητών. Λοιπόν η ουσία, µετά θα προχωρήσουµε να δούµε
στη ∆ιοικούσα γιατί η ουσία είναι…, υπάρχει λοιπόν η πρόταση της ∆ΚΜ
ε;
Ναι, λοιπόν υπάρχουν τρεις προτάσεις, η πρόταση της ∆Κ Μ η οποία
λέει να ψηφίζονται οι παρατάξεις και από ‘κει και πέρα…, ναι η πρώτη
παράταξη, η δεύτερη πρόταση είναι αυτή της ΠΑΣΚ, ένα λεπτό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Είναι παλιά της «Α».
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν η ΠΑ ΣΚ θέτει σε δύο γύρους το
θέµα ενώ η ∆ΚΜ δεν το θέτει, η ∆Κ Μ λέει όποιος πάρει την πλειοψηφία
βγάζει και τον Πρόεδρο και τέρµα, η ΠΑ ΣΚ λέει θα πάει και σε δεύτερο
γύρο, υπάρχει και η άλλη πρόταση να παραµείνουν τα πράγµατα ως
έχουν, έτσι;
Είναι τρεις οι προτάσεις, συνάδελφοι πόσοι είµαστε µέσα;
ΒΑΪΛΑΚΗΣ: Να πάνε οι προτάσεις όπως είναι και οι δυο στο δεύτερο
γύρο, όπως το έκανες προηγουµένως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα έτσι θα πάνε τρεις, θα απορριφθεί
µία και θα πάνε οι δύο, αναγκαστικά όταν είναι τρεις αυτό γίνεται, δεν το
έκανα εγώ, το λέει ο κανονισµός.
Λοιπόν πόσοι είµαστε µέσα; Που είναι ο Πρόεδρος, ακριβώς άµα
φύγω δηλαδή εγώ.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 26 είµαστε; Άρα είµαστε 26. Λοιπόν
εν συντοµία θα τις πούµε, πρόταση ∆Κ Μ, πρόταση ΠΑΣΚ παραµένει ως
έχει, ποιοι είναι υπέρ…, η πρώτη πρόταση είναι…, θα πάνε µε τη σειρά
που υπάρχουνε µέσα. Η πρώτη πρόταση είναι της ∆ΚΜ, ποιοι είναι υπέρ
της πρότασης της ∆ΚΜ; Ναι, την άλλη δεν την ψήφισε…, ο συνάδελφος
είναι παρών στη δική του, Ελίνα εσύ τι ψηφίζεις; ∆εν σε βλέπω. Ά ρα δεν
ψηφίζεις τη δεύτερη.
Λοιπόν, άρα είναι τρεις η πρόταση της ∆Κ Μ, η πρόταση της ΠΑ ΣΚ,
ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της ΠΑ ΣΚ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ώδεκα, και ποιοι είναι υπέρ της άλλης
πρότασης, το παραµένει ως έχει; Για µέτρησε τους. ∆έκα, και ένα
παρών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ δεν µέτρησα. ∆έκα, δέκα ναι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Για πες τα νούµερα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Καλά 27 είναι, ένα παρών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
15, 25, 26. Λοιπόν απορρίφτηκε η
πρόταση της ∆ΚΜ, πάµε µεταξύ των δύο άλλων. Η µία είναι η πρόταση
της ΠΑ ΣΚ, και η άλλη είναι η πρόταση…, παραµένει ως έχει, αυτή που
ισχύει, να βγαίνει ο Πρόεδρος.
Λοιπόν ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της ΠΑΣΚ. Ε ίναι 12 έτσι;
Τώρα ήρθε και ο Στέλιος, ο Στέλιος µπορεί να ψηφίσει τώρα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο Στέλιος έχει υπογράψει φίλε, εσύ δεν
είχες έρθει εδώ, εσύ από την πόρτα σήκωνες το χέρι σου, να ξέρουµε τι
λέµε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τι είπες;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Είπες ότι δεν ήµουνα ενηµερωµένος, γι’ αυτό δεν ψήφισα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι δεν έχεις υπογράψει, αυτό είπα,
ευτυχώς είναι καταγεγραµµένο και θα σου το δείξω. Λοιπόν πάµε…,
παρών, ποιοι ψηφίζουν;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ενηµερώνει.

∆εν ξέρω τώρα τι θα ψηφίσουν, τον
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι περίµενε, λοιπόν Ορφανέ θα σου
κάνω εγώ την ενηµέρωση, είναι τρεις οι προτάσεις. Α , παρών, Κωστή
παρών, άρα δύο παρών και ποιοι είναι υπέρ της πρότασης να παραµείνει
ως έχει το σύστηµα, δηλαδή αυτό που ισχύει από το νόµο κύριοι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: 13.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άρα τα δύο παρόντα πάνε στο 13, άρα
µε απόλυτη πλειοψηφία πέρασε.
Λοιπόν, άρα τώρα από τη στιγµή τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέµα.
Συνάδελφε Α λιφιεράκη τώρα δεν ισχύει, έτσι;
Ά ρα αποσύρεται, δεν
γράφω καταψηφίζεται.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αποσύρεται.

Ναι, συµφωνώ απόλυτα µαζί σου,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Όχι, η πρόταση του συναδέλφου
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Αλιφιεράκη ήταν άµεσα εξαρτηµένη µε το πώς θα γίνει ο Πρόεδρος και
πως δεν θα γίνει.
Λοιπόν όσον αφορά τώρα την εκλογή της ∆ιοικούσας, υπάρχει
πρόταση ως έχει, όπως βγαίνει σήµερα από το Σώµα, υπήρχε και η
πρόταση αυτή η δική σας η οποία καταψηφίστηκε, άρα παραµένει ως
έχει, βγαίνει από το Σώµα έτσι;
Να περιοριστεί η δυνατότητα εκλογής του ιδίου προσώπου ως
Προέδρου του Τ.Ε.Ε . πέραν των δύο θητειών, υπερψηφίζεται έτσι;
Λοιπόν, της θητείας, αυτό το λέει και η ∆Κ Μ µάλιστα, µάλιστα έχει
ψηφιστεί και τότε.
Εδώ τώρα πάµε όσον αφορά τις απουσίες συνάδελφοι. Λοιπόν,
αδικαιολόγητες θεωρούνται όλες οι απουσίες των µελών από τις
συνεδριάσεις της «Α» εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, π.χ. λόγοι υγείας
κ.λ.π., για τις οποίες αποφαίνεται η «Α».
Στις δύο συνεχόµενες
απουσίες,
το
Προεδρείο
χωρίς
έγκριση
της
«Α »
αποστέλλει
προειδοποίηση αντικατάστασης, σε τρίτη δε απουσία µε την ίδια
διαδικασία γίνεται αντικατάσταση, δηλαδή απαιτείται µόνο απόφαση του
Προεδρείου. Να αντικαθίστανται το µέλος της «Α » από τον επιλαχόντα µε
απόφαση του Προεδρείου χωρίς έγκριση του Σώµατος. Σε περίπτωση
που µετά το πρώτο…, αυτό είναι διαφορετικό.
Συνάδελφοι όσον αφορά την αντικατάσταση, αυτή τη στιγµή ξέρετε
πως είναι η διαδικασία, το Προεδρείο καλεί τον απόντα να δικαιολογήσει
τις απουσίες του. Εάν κρίνει το Προεδρείο ότι είναι δικαιολογηµένες δεν
το φέρνει στο Σώµα και το Σώµα όµως µπορεί να φέρει αντιρρήσεις, έτσι;
Αυτό που είπα προηγουµένως, ότι οι αποφάσεις του Προέδρου αίρονται
από το Προεδρείο και οι αποφάσεις του Προεδρείου αίρονται από το
Σώµα και µπορεί να προχωρήσουµε σε ψηφοφορία. Η αντικατάσταση
γίνεται µε απόφαση του Σώµατος, δηλαδή µπορεί να µην τις θεωρεί
δικαιολογηµένες και να σου λέει εγώ δεν τον αντικαθιστώ, δικαίωµα του.
∆ηλαδή δεν αποφασίζει το Προεδρείο, γιατί κακώς επικρατεί η αντίληψη
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αυτή τη στιγµή ότι αποφασίζει το Προεδρείο, δεν αποφασίζει το
Προεδρείο.
Η πρόταση είναι, να αποφασίσει το Προεδρείο την αντικατάσταση
χωρίς να γίνεται ψηφοφορία εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η πρώτη
εξαιρετική περίπτωση είναι αν υπάρχουν λόγοι υγείας. Ε πόµενο είναι,
όπως αυτό που κάναµε προηγουµένως το Προεδρείο αποφάσισε για τη
συνάδελφο τη Χαρά Τριαµατάκη και για τη Τζούλια Μπαρτολότσι ότι δεν
συντρέχανε λόγοι.Συµφωνείτε ή διαφωνείτε να είναι απόφαση του
Προεδρείου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Όχι η δεύτερη λέει το εξής, εάν
κάποιος απουσιάζει, πρόσεξε να δεις…
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:
που ισχύει;

Ξέρω, κατάλαβα τι λέει η δεύτερη, η πρώτη τι λέει, αυτό

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι η πρώτη λέει να αντικαθίστανται µε
απόφαση του Προεδρείου, όχι µε απόφαση του Σώµατος, κάτι που δεν
ισχύει σήµερα.
Η δεύτερη πρόταση είναι, εάν κάποιος µετά το πρώτο δωδεκάµηνο
από τη συγκρότηση των οργάνων οι απουσίες του είναι περισσότερες,
δηλαδή παράδειγµα εµείς συνεδριάσαµε δώδεκα φορές τον πρώτο χρόνο,
εάν κάποιος έχει εφτά – οκτώ απουσίες και οι υπόλοιπες παρουσίες, να
θεωρείται εκτός, σηµαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι, εγώ λέω τη δυνατότητα, έχει
πολλές δουλειές ο άνθρωπος και δεν έχει τη δυνατότητα, και µια στιγµή
για να είναι συνεπής µε τους ψηφοφόρους του δεν θέλει και να
παρατηθεί. Λοιπόν και συζητάµε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Το να ισχύει το σηµερινό δηλαδή δεν το συζητάµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άµα καταψηφιστεί όλο αυτό θα ισχύει
το σηµερινό, επόµενο είναι. Αυτή είναι πρόταση τροποποίησης, αν δεν
τροποποιηθεί παραµένει ως έχει.
Λοιπόν συµφωνείτε να είναι πρόταση του Προεδρείου ή όχι;
Αποφασίστε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι αλλάζει τώρα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Γίνεται πιο εύκολα η διαδικασία, αύριο
θα σας φέρω πέντε εγώ ψηφοφορίες και θα κάτσετε εδώ να ψηφίζετε
πέντε ώρες, να σου πω εγώ, γιατί υπάρχουν, έχω στείλει…
Εσύ πιστεύεις ότι θα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Προεδρείο, υπάρχει Προεδρείο που θέλει να εκδικηθεί τα µέλη;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Που θέλει να;

υπάρχει
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εκδικηθεί τα µέλη και να τα διαγράφει;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Άρα τι θα κάνεις Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ τους παίρνω τηλέφωνο όταν έχουν
δύο απουσίες, βάζω τη γραµµατεία και τους λέει παιδιά κινδυνεύετε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Ωραία τις κάνανε τρεις,
υποχρεωµένος να τον διαγράψεις τότε;

δεν

σε

ακούσανε,

είσαι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αυτό λέω, να είσαι υποχρεωµένος,
δεν θα του ζητάς το λόγο. Ε µένα, πρόσεξε να δεις κάτι, Μύρωνα…
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Παρ’ όλο που συµφωνώ µαζί σου, γιατί έτσι θα είχαµε
διαγράψει και µερικούς ακόµα…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πρόσεξε, εγώ δεν ζήτησα από τη Χ αρά
τίποτα, η Χαρά µετά που ολοκληρώθηκε ο κύκλος ήρθε εδώ, υπέβαλλε
µια αναφορά και λέει κύριοι ήµουν άρρωστη, πάρε και τα αποδεικτικά. Η
Τζούλια µου έστελνε κάθε δυο και τρεις ένα χαρτί και µε ενηµέρωνε, δεν
ζητούσα εγώ ενηµέρωση γιατί λείπεις. αυτό θα είναι ευθύνη του µέλους
να µου πει ξέρεις εγώ απουσιάζω, διότι έχω ένα πρόβληµα. Ε γώ θεωρώ
ότι είναι πολύ µεγάλη διαδικασία, εάν θέλετε…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Θα ενεργοποιηθεί και το Σώµα καλύτερα έτσι, θα
ενεργοποιηθεί καλύτερα το Σώµα, διότι καθένας σου λέει δεν µε
διαγράφουν, δεν πάω, αν ξέρει όµως ότι θα τον διαγράψουν σου λέει θα
πάω τουλάχιστον, αλλιώς θα παραιτηθώ να πάει ο επόµενος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα είναι υποχρεωµένο το Προεδρείο να
τον διαγράφει, προσέξτε αυτό, θα είναι υποχρεωµένο, θα έχει κυρώσεις
αν δεν τον διαγράψει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και ξέρει ο άλλος ότι διαγράφεται γιατί (…) τουλάχιστον
για να γίνονται και οι συνεδριάσεις του Σώµατος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν λέγετε, αποφασίστε ναι ή όχι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να ψηφίσουµε λοιπόν…
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Πρώτη και δεύτερη θα µπούνε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
τελείως.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Όχι,

η

δεύτερη

είναι

ανεξάρτητη

ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Α νεξάρτητη είναι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε άν δεν περάσει αυτή ισχύει το ισχύον,
αυτό που λέει ο νόµος το Σώµα αποφασίζει.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η δεύτερη είναι άλλη, δεν προβλέπεται
αυτή τη στιγµή η δεύτερη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Η δεύτερη είναι συµπληρωµατική.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η δεύτερη λέει το εξής, ότι αν κάποιος
τον πρώτο χρόνο που ξεκινάµε έχει περισσότερες απουσίες δεν
ενδιαφέρεται.
Λοιπόν ψηφίστε, ποιοι είναι υπέρ του να διαγράφεται από το
Προεδρείο; ∆έκα, και οι άλλοι πόσοι είναι;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μανόλη τι ψήφισες εσύ; Έντεκα είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τους, παρών δύο.

Ά ρα περνάει µε πλειοψηφία, για µέτρα

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε απαρτία δεν έχουµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορείς να υποβάλεις ένσταση, καµία
αντίρρηση δεν έχω, καµία…, όταν ξεκινάει η διαδικασία, δυστυχώς…,
προηγουµένως µε άκουσες τι σου είπα; Ότι υπάρχουν κάτι απίστευτα
πράγµατα µέσα, και ξέρεις ποιο είναι το απίστευτο πράγµα; Λέει µέσα,
και εγώ θέλω να µου εξηγήσει κάποιος από σας διότι εγώ δεν το
καταλαβαίνω, λέει µέσα, όταν έχει ξεκινήσει ψηφοφορία δεν χωρεί
ένσταση απαρτίας, ο δικός µας νόµος.
Ο 2690 λέει κάθε απόφαση πρέπει να έχει απαρτία, τώρα σε ρωτάω
απ’ ευθείας ποιο είναι το πιο σωστό από τα δύο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Κ αι κάτσε ένα λεπτό, δηλαδή απόψε εµείς θεωρούµαστε
ότι είµαστε από την πρώτη στιγµή σε διαδικασία ψηφοφορίας;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι σε κάθε θέµα, να είναι και η
Τζούλια εδώ. Για µέτρα τους, ένα λεπτό Τζούλια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Μόλις βάλεις θέµα…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν περνάει η πρόταση; Υπέρ, ναι.
Η δεύτερη πρόταση µε το…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κατά, ψηφίστε κατά.
πλειοψηφία πέρασε, αυτό είπα, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
δεν βάζω νούµερο, ναι, πες µου.

Αυτό λέω, κατά

Όχι, γι’ αυτό βάζω κατά πλειοψηφία,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι µε συγχωρείς, κοίταξε να δεις κάτι,
όχι δεν αίρονται, εδώ µπορείς να πας στο δικαστήριο, εµείς είµαστε
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νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, πας στο δικαστήριο και καταγγέλλεις
και τελείωσε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να ψηφίσουµε και το δεύτερο τώρα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τις περισσότερες απουσίες;

Ναι, το δεύτερο τώρα, συµφωνείτε µε

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συµφωνείτε και σ’ αυτό, Μύρωνα εσένα
µιλάω, ξέρεις γιατί απευθύνοµαι σ’ εσένα; Ε πειδή το έχουµε δουλέψει
µαζί το ξέρεις πιο καλά, και η Βάννα το ξέρει, δεν λέω, αλλά δεν τη
βλέπω τη Βάννα γι’ αυτό. Λοιπόν συµφωνείτε; Υπέρ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, µα πρέπει να κλείσει, τώρα από
‘δω και πέρα είναι εύκολα, δεν ξέρω τι θέλετε; Ά µα θέλετε το σταµατάµε,
δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν αυτό έχει αποσυρθεί. Που είναι
ο Πρόεδρος, Πρόεδρε, ένα λεπτό, εδώ κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγµή
µέσα εδώ τρεις παρατάξεις έχουν το 100% των µελών τους, (…) τη δική
σου την παράταξη, τη ∆Κ Μ και την ΠΑΣΚ , τρεις παρατάξεις είµαστε το
100%, εγώ 100%, η ∆ΕΜ 100% και η Πανεπιστηµονική 100%,
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν συµφωνείτε;
Βάννα,
συµφωνείτε µε την πρόταση του Προέδρου τα υπόλοιπα θέµατα να τα
κλείσουµε; Ναι έγινε εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ, να τελειώνουµε, µα αυτό
λέω και εγώ. Η ∆ΚΜ τι λέει παιδιά;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για να σας δώσω να καταλάβετε και
κάτι, για να µη νοµίζετε ότι θα κάνω ό,τι θέλω, ο κορµός, η βασική
εισήγηση θα είναι η απόφαση του 2005. ∆εν θα προσπ αθήσω να αλλάξω
εγώ την άποψη του τµήµατος, γιατί ορισµένα απ’ αυτά που ζητήσαµε
έχουν υιοθετηθεί, αυτά που έχω µε κίτρινο ήδη έχουν περάσει, γι’ αυτό τα
έβαλα µε κίτρινο.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συµφωνεί η ∆ΚΜ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συµφωνείτε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Η ΠΑΣΚ συµφωνεί; Η ΠΑ ΣΚ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ά ρα από τη ∆ΚΜ θα παραµείνει η
Λυδάκη ούτως ή άλλως, για να τα κουβεντιάσουµε τα υπόλοιπα.
Λοιπόν συνάδελφοι έχουµε κλείσει 9, 10, 11…, έχουµε κλείσει 12
άρθρα, αλλά έχει µετά και κάτι άλλα, λίγα είναι. Να σας πω µόνο ένα
βασικό σηµείο που διαφοροποιείται, που την έφερα την πρόταση εγώ και
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δεν το ήξερε κανένας, όχι, ούτε η Αθήνα δεν το ήξερε αυτό. Στο Ανώτατο
Πειθαρχικό δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος ει µη µόνο κάτοικος της
πρωτευούσης, στο Ανώτατο Πειθαρχικό υποψήφιος πρέπει να είσαι
κάτοικος πρωτευούσης, κάτι το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο.
Όταν
κάναµε…
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αυτό είναι αντισυνταγµατικό, εάν προσέφευγε ποτέ κανείς
θα το ακύρωνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άµα δεν κατέβεις υποψήφιος πως θα…,
λοιπόν, ο καθένας το έβλεπε και δεν κατέβαινε. Όταν το είπα σε µια
συνάντηση των Προεδρείων που είχαµε, που έγινε στην Α θήνα, όταν
είπα κανείς δεν το ήξερε, 50 άνθρωποι, έτσι; Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει
καµιά…, αυτό δεν είναι τροµερό;
Ε γώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό,
δηλαδή στις επιστηµονικές επιτροπές εντάξει ψηφίζεται από την Αθήνα,
βάλε το και εδώ και ψηφίστε Αθήνα, αλλά άσε τον άλλο να κατέβει.
Τώρα διαδικαστικά τι έχουµε κάνει;
Ναι, εσείς θα προτείνετε, εσείς θα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
προτείνετε, η ∆ΚΜ έβαλε τη Λυδάκη, εγώ αναγκαστικά, ο Κασαπάκης
αναγκαστικά…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να βάλουµε τον Μπάκιντα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τώρα;

Θα σε βάλουµε εδώ, καλά που πας

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
είναι εδώ.

Ο Μύρων εντάξει, ούτως ή άλλως θα

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει παιδί µου, θα βρούµε µια µέρα
µα δεν επείγει να το στείλουµε την Τρίτη, µια στιγµή θα το κλείσουµε.
Εγώ πρώτα απ’ όλα θα το διαµορφώσω, θα στο στείλω και εσένα, µπορεί
να έχει γίνει κανένα λάθος και µπορεί κάτι…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα θα τα βγάλω τώρα, θα τα βγάλω,
κατ’ αρχάς ούτως ή άλλως το 2002…, (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
εκτός µικροφώνου). Ο Μύρωνας, η ΠΑ ΣΚ δεν µου είπε. Ο Σπύρος δεν
υπάρχει.
Λοιπόν συνάδελφοι η συνεδρίαση έληξε, η ώρα είναι 23:00.
Καληνύχτα.

ΤΟ ΠΡΟΕ ∆ΡΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ ∆ΡΟΣ: ΡΙΧ ΑΡ∆ ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ
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