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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 1η
Της «Α» του Τµήµατος
Της 14 η ς Ιανουαρίου 2009
Ηµέρα Τετάρτη και Ώρα 18: 00

ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΑ∆Η

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ,
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΥΡΩΝ
ΜΟΝΙΑΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΒΛΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΝΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ,
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΗΝΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΛΥ∆ΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ,
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ
ΠΟΒΑΣΚΗ,
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ,
ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ,
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΝ∆ΡΙΣΤΑΚΗ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΙΡΗ ΑΛΕΞΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΚΟΡΓΚΟΥΛΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΙΑ∆Η,
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ,
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΑΦΑΣ, ΙΟΥΛΙΑ
ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ,
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΪΛΑΚΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΟΛΑΨΑΚΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕΟΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ανακοινώσεις Προεδρείου.
Ενηµέρωση δραστηριότητος ∆.Ε.
Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε.
Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών
µε τη δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε.
Προτάσεις τροποποιήσεως κανονισµού λειτουργίας της «Α»
Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε..
Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν. 1486/1984 στη
συνάδελφο Ε. Μαστοράκη.
Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν. 1486/1984 στο
συνάδελφο Ε. Γρηγοράκη.
Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν. 1486/1984 στο
συνάδελφο Ι. Παπαδάκη.

--------------------
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα σας και καλή
χρονιά. Η ώρα είναι 19:50, αρχίζει η τακτική συνεδρίαση, είναι παρόντα
30 µέλη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισµού
λειτουργίας της «Α » Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε. σε συνδυασµό
µε το άρθρο 7§9 του Ν.1486/1984 έχουµε απαρτία.
Τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης είναι:
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Ενηµερώσεις δραστηριότητος ∆.Ε..
3. Έ λεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε ..
4. Προτάσεις – τοποθετήσεις – παρατηρήσεις επί θεµάτων σχετικών µε τη
δραστηριότητα και λειτουργία του Τ.Ε.Ε ..
5. Προτάσεις
τροποποιήσεως
κανονισµού
λειτουργίας
της
«Α »
Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε ..
6. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στη
συνάδελφο Ε λένη Μαστοράκη.
7. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο
συνάδελφο Ε υάγγελο Γρηγοράκη.
8. Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 7§12 του Ν.1486/1984 στο
συνάδελφο Ιωάννη Παπαδάκη.
Λοιπόν, στο Προεδρείο έχει κατατεθεί από την ∆Κ Μ ψήφισµα για τη
ποινικοποίηση του επαγγέλµατος του µηχανικού.
Tο κείµενο του
ψηφίσµατος σας κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, δεν ξέρω πάλι αν το
πήρατε, το πήρατε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το πήραµε, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το πήρατε.
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 14 του κανονισµού
λειτουργίας το Προεδρείο αποφάσισε ότι το κείµενο αποτελεί ψήφισµα και
σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 θα συζητηθεί µετά το πρώτο θέµα –
ανακοινώσεις Προεδρείου, η διάρκεια της συζήτησης δεν θα υπερβεί τα
25 λεπτά.
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 τα ψηφίσµατα συζητούνται και
ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει για τα υπόλοιπα θέµατα.
Το Προεδρείο θεώρησε ότι είναι ψήφισµα σύµφωνα µε το κατατεθέν
συνοδευτικό από τη ∆ΚΜ στις 07.01.2009. Συζητώντας µε τη συνάδελφο
Σφακιανάκη, έχουν καταθέσει και µια άλλη πρόταση επί του ιδίου θέµατος
δεν ξέρω αν το πήρατε από το πάνελ και προτείνει η συνάδελφος
Σφακιανάκη να συζητηθεί ως θέµα και όχι ως ψήφισµα. Εάν συζητηθεί
ως θέµα θα πάει στην επόµενη συνεδρίαση για να είσαστε πιο
ενηµερωµένοι, να τα πάρετε να τα µελετήσετε, εάν συζητηθεί ως ψήφισµα
θα συζητηθεί τώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, εσείς αποφασίστε πως θέλετε
να συζητηθεί, εµείς το θεωρήσαµε ψήφισµα, θα σας διαβάσω το έγγραφο.
Σας υποβάλλω εκ µέρους της ∆Κ Μ εισήγηση µε θέµα
«ποινικοποίηση επαγγέλµατος των µηχανικών». Το σχέδιο ψηφίσµατος
της εισήγησης επιθυµούµε όπως συζητηθεί εκτός ηµερησίας διατάξεως
στη συνεδρίαση της «Α » Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ. που έχει προγραµµατιστεί για τις
14.01.2009.
Λοιπόν, είναι κάπως περίεργα γραµµένο διότι τα ψηφίσµατα δεν
πάνε εκτός ηµερησίας διάταξης, τα ψηφίσµατα συζητιόνται ως έρχονται.
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Τώρα η διαφορά ψηφίσµατος µε απόφαση, έγκειται στο εξής: Το
ψήφισµα, εκδίδοµε µια απόφαση – ένα ψήφισµα για ένα θέµα άπαξ και
διαπαντός και τελείωσε. Οι αποφάσεις, εκδίδοµε µια απόφαση και από
‘κεί και πέρα παρακολουθούµε τη πορεία του θέµατος.
Λοιπόν, θα τεθεί σε ψηφοφορία συνάδελφοι εάν θέλετε να συζητηθεί
ως θέµα ή ως ψήφισµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
θέµα.

Εµείς πάντως σαν ∆ΚΜ συµφωνούµε να συζητηθεί ως

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ως θέµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εσείς, η Α ΜΑΚ το ίδιο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εµείς έχουµε κάνει εισήγηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, το είδα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ως θέµα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν, η ∆Κ Μ που το προτείνει
επιθυµεί να συζητηθεί ως θέµα, συµφωνεί η ΠΑΣΚ;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνεδρίαση.

Ά ρα

θα

συζητηθεί

στην

επόµενη

ΘΕ ΜΑΤΑ ΗΜΕ ΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσε ις Προε δρε ίου
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι κοινοποιήθηκε αρµοδίως το ψήφισµα
κατά της υπ’ αριθµ. 10060/24750/1952/29.09.2008 απόφασης της κ.
Υπουργού Απασχόλησης και Κ οινωνικής Προστασίας µε την οποία
αποκλείστηκαν οι εκπρόσωποι της ΠΕΣΕ∆Ε από τα όργανα διοίκησης του
ΕΤΑΑ .
Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
12.11.2008, ειδικής και τακτικής, έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του
Τµήµατος.
Ο συνάδελφος Ε µµανουήλ Φραγκιαδάκης απουσίασε από τρεις
ης
ης
συνεχόµενες συνεδριάσεις, δηλαδή της 12 /01.10.2008, της 13 /12.11.
ης
2008 και 14 /12.11.2008. Σύµφωνα µε τη παράγραφο 12 του άρθρου 7
του Ν.1486/1984 – όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2187/1994 – µέλη της
«Α»
που
απουσιάζουν
αδικαιολόγητα
από
τρεις
συνεχόµενες
συνεδριάσεις αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του
ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκαν.
Η αντικατάσταση γίνεται µε
απόφαση της «Α ».
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Με το 5085/18.11.2008 έγγραφο, ο Πρόεδρος της «Α» ζήτησε από
το συνάδελφο να µας γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους δεν
κατέστη δυνατή η παρουσία του στις εν λόγω συνεδριάσεις.
Ο
συνάδελφος απάντησε µε το από 25.11.2008 έγγραφο το οποίο σας
διαβάζω:
Προς το Πρόεδρο της «Α» κ. Ριχάρδο Ποβάσκη.
Σας υποβάλλω συνηµµένα ιατρική γνωµάτευση στην οποία
βεβαιώνεται ότι στις 12.11..2008 ήµουν ασθενής και δεν µπορούσα να
προσέλθω στη συνεδρίαση της «Α» του Τ.Ε .Ε./Τ.Α .Κ .. Από πίσω έχει
την ιατρική γνωµάτευση ο συνάδελφος.
Λοιπόν, επειδή από τα υποβληθέντα καλύπτονται οι απουσίες από
δύο συνεδριάσεις που έγιναν την ίδια µέρα – 12.11.2008 – το Προεδρείο
κρίνει ότι οι απουσίες του συναδέλφου είναι δικαιολογηµένες και δεν
συντρέχουν λόγοι εφαρµογής της ως άνω διάταξης.
Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
9§3 του κανονισµού λειτουργίας, οι αποφάσεις του Προέδρου της «Α »
κατά τη διαδικασία αίρονται µε απόφαση του Προεδρείου, οι αποφάσεις
αφετέρου αίρονται µε απόφαση του Σώµατος. Τονίζουµε ότι, εάν υπάρχει
έστω και ένας συνάδελφος ο οποίος έχει αντίρρηση επί της
προηγουµένης απόφασης θα προχωρήσοµε σε επόµενη συνεδρίαση στην
εφαρµογή της διάταξης που προβλέπει την αντικατάσταση.
Επειδή στο παρελθόν επί παροµοίου θέµατος αµφισβητήθηκε εκ
των υστέρων από ορισµένους η νοµιµότητα της απόφασης του
Προεδρείου, αν υπάρχει αντίρρηση να τεθεί τώρα Α π’ ότι διαπιστώνω
δεν υπάρχει, αν ακούτε.
Ενηµερώνοµε το Σώµα ότι σε µια πρόσφατη συνάντηση µε το
Νοµάρχη Λασιθίου κ. Ιωσήφ Α ναστασάκη, συζητήσαµε το ενδεχόµενο να
γίνει µια έκτακτη συνεδρίαση της «Α» µε µοναδικό θέµα τα αναπτυξιακά
προβλήµατα του νοµού Λασιθίου και εισηγητή τον ίδιο.
Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση προς τούτο να προχωρήσουµε στην
υλοποίηση, σε συνεννόηση µε τη Ν.Ε. Λασιθίου. ∆υστυχώς αυτή τη
στιγµή δεν υπάρχει κανένας από το Λασίθι, όχι, είναι η συνάδελφος, από
το Λασίθι είσαι.
Υπάρχει καµιά αντίρρηση να γίνει αυτή η έκτακτη
συνεδρίαση µ’ αυτό το θέµα και εισηγητή το Νοµάρχη;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αρκεί να ‘χουµε την εισήγηση εγκαίρως για να µπορούµε
να τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ναι, πες το.

Θα το θέσουµε θέµα, βεβαίως.

Ναι,

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Λέω ότι, επειδή αυτό το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό
και µπαίνει έτσι πολύ απότοµα ότι, ασφαλώς και να το κάνουµε αλλά
θέλει µια προετοιµασία, θέλει να ’χουµε την εισήγηση αρκετά έγκαιρα να
µπορούµε να ξέρουµε πως θα τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στη προηγούµενη συνεδρίαση έγιναν
ορισµένες άστοχες παρατηρήσεις για το τρόπο λειτουργίας της «Α» από
συνάδελφο της ΠΑ ΣΚ -Σ. Για να µην σας κουράσω θα αναφερθώ µόνο
στη παρατήρηση ότι, καθυστερούµε να ολοκληρώσουµε τις εργασίες για
να µείνουµε λιγότεροι και να πετύχουµε το αποτέλεσµα που επιθυµούµε.
Αλήθεια ποιοι άραγε και τι επιθυµούµε;
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Η παρατήρηση ήταν άστοχη και προσβλητική για τα µέλη του
Σώµατος, άστοχη διότι η ΠΑ ΣΚ-Σ µε τη καθυστερηµένη προσέλευση της
συνέβαλε στη περαιτέρω καθυστέρηση της συνεδρίασης. Αντί λοιπόν να
σιωπήσει ή να ζητήσει συγνώµη από τα υπόλοιπα µέλη που περίµεναν,
προβαίνει σε διαµαρτυρία προσβλητική, διότι προσέδωσε δόλο στις
ενέργειες των µελών του Σώµατος και ιδιαίτερα του Προέδρου της «Α».
Επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά ότι, η εύρυθµη λειτουργία του
Σώµατος επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή του κανονισµού λειτουργίας, τον
οποίο πρέπει να µελετήσοµε όλοι. Το άρθρο 10§5 δίνει τη δυνατότητα
στο Πρόεδρο να επιβάλλει κατά τη κρίση του, περιορισµό χρόνου οµιλίας
στους εισηγητές εφόσον υπάρχουν περισσότερες από µια εισηγήσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η παρουσία µας στις συνεδριάσεις
προϋποθέτει διάθεση προσφοράς χωρίς ιδιαίτερες απολαβές και κακώς
θεωρείται από ορισµένους καταναγκαστική εργασία.
ΘΕΜΑ 2

ο

Ενηµ έ ρωση δραστηριότητος ∆ .Ε .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Προχωρούµε συνάδελφοι στο επόµενο
θέµα, το οποίο είναι η ενηµέρωση δραστηριότητος της ∆.Ε.;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι, συνάδελφοι, θα γίνει µια
παρέµβαση η οποία δεν θα καταγραφεί στα πρακτικά, θέλει ο συνάδελφος
Γενικός Γραµµατέας του Προεδρείου της «Α » να σας ενηµερώσει για ένα
θέµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τώρα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τώρα, δυο λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
∆ιοικούσας έχεις το λόγο.

Λοιπόν,

συνάδελφε

Πρόεδρε

της

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Συνάδελφοι καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή
χρονιά σε όλους µας για ό,τι επιθυµούµε. Μια χρονιά που δυστυχώς δεν
ξεκίνησε καλά, µια χρονιά η οποία βρίσκει τη γνωστή ιστορία των
αδύνατων να δέχεται επίθεση από τον δυνατό – που διαχρονικά ζει η
ανθρωπότητα και την οποία τη ζήσαµε και στο πρόσφατο παρελθόν. Τη
ζούµε και σήµερα µε τον πλέον τραγικό τρόπο βλέποντας τα κατεχόµενα
στη λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό λαό να δέχεται µια επίθεση
ανελέητη, κυριολεκτικά ανελέητη µε θύµατα χιλιάδες παιδιά, αθώους,
γυναικόπαιδα και τη διεθνή κοινή γνώµη, το σύγχρονο δυτικό ευρωπαϊκό
κόσµο να παρακολουθεί απλά τα γεγονότα και οι όποιες ενέργειες
γίνονται – γίνονται απλά για τα µάτια του κόσµου.
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και θα την χάσουν
ακόµα περισσότεροι και νοµίζω ότι σ’ αυτή την υπόθεση δεν µπορεί να
είναι κανείς απαθής, δεν µπορεί να είναι κανείς θεατής. Γι’ αυτό το
Τεχνικό Επιµελητήριο συµµετείχε στο φορέα ο οποίος διοργανώθηκε απ’
όλους τους επιστηµονικούς παραγωγικούς φορείς πριν από µια βδοµάδα
περίπου, δόθηκε µια συνέντευξη τύπου, βγάλαµε δελτίο τύπου σαν ∆.Ε.
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και καλούµε όλους τους συναδέλφους µηχανικούς να συνδράµουν µε
όποιο τρόπο κρίνεται πρόσφορο και µέσα από πορείες και µέσα από
κινητοποιήσεις
και
µέσα
από
τη
συλλογή
τροφίµων
και
ιατροφαρµακευτικού υλικού για να αποσταλεί στη Γάζα.
Νοµίζω ότι είναι το ελάχιστο για να δείξουµε ότι δεν θα γίνουµε
απλοί θεατές, δεν θα παραµείνουµε κωφοί και άλαλοι σ’ αυτά τα οποία
διαδραµατίζονται τακτικά, περιοδικά και που πλήττουν κάθε ελεύθερο
άνθρωπο, κάθε δηµοκράτη σε όλο το κόσµο.
Μετά απ’ αυτή τη σύντοµη εισαγωγή να πω ότι, για τα θέµατα της
∆.Ε. από 11.11.2008 έως και 13.01.2009 – σας έχει µοιραστεί και το
σχετικό δισέλιδο που βγάζουµε από την υπηρεσία. ∆εν έχουµε πάρα
πολλά να αναφέρουµε, ήταν κυρίως διαδικαστικά διεκπεραιώσεις και
κάποια γράµµατα τα οποία κάναµε σε συνεργασία κυρίως µε το σύλλογο
αγρονόµων – τοπογράφων.
Να πω ότι εκδόθηκε σ’ αυτό το διάστηµα η άποψη του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Τµήµατος Α νατολικής Κ ρήτης για τα ειδικά χωροταξικά, για
τα τρία ειδικά χωροταξικά τα οποία έχουν µπει σε διαβούλευση από το
ΥΠΕ ΧΩ∆Ε,
και
η
αντίδραση
µας
εκφράστηκε
µε
τον
πλέον
κατηγορηµατικό τρόπο – ειδικότερα για το ειδικό χωροταξικό του
τουρισµού, αφού θεωρούµε ότι αυτό το ειδικό χωροταξικό του τουρισµού
ανοίγει την κερκόπορτα να αλωθεί ότι έχει αποµείνει κυρίως στο
νησιωτικό χώρο, µη βάζοντας κανένα φραγµό σ’ αυτό που λέµε το νέο
κύµα καταστροφής του περιβάλλοντος, του πολιτισµού και της
παράδοσης της χώρας µας µέσα από το µαζικό παραθεριστικό τουρισµό.
Σ’ αυτό λοιπόν εµείς, όπως έκαναν και όλα τα Περιφερειακά
Τµήµατα, όπως έκανε και το Τ.Ε.Ε. κεντρικά, εκφράσαµε µε τον πλέον
σαφή και τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο τη θέση µας, το οποίο
στείλαµε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, σε όλες τις Νοµαρχίες της Κ ρήτης, σε όλα τα
Περιφερειακά Τµήµατα και στο Τ.Ε.Ε. κεντρικά µέσα και από µια
συνέντευξη τύπου την οποία δώσαµε στις 13/11 ο υ του 2008.
Ταυτόχρονα ένα από τα ίσως σηµαντικά θέµατα τα οποία
αντιµετωπίσαµε αυτό το διάστηµα, ήτανε το αίτηµα του Αγίου Νικολάου
για την ίδρυση σχολής Πανεπιστηµίου, και µάλιστα συγκεκριµένα την
ίδρυση Σχολής ∆ιοίκησης Ε πιχειρήσεων – Σ∆Ε Κ στο Λασίθι στο ∆ήµο
Αγίου Νικολάου, όπου εµείς εκεί πολύ προσεκτικά και µε σαφήνεια θα
µπορούσα να πω δώσαµε το στίγµα του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου ότι, δεν
είναι νοητό και δεν είναι επιθυµητό σε καµία των περιπτώσεων να
συνεχιστεί η δηµιουργία σε κάθε πόλη, σε κάθε κωµόπολη της Ελλάδας
σχολών Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, αλλά εάν και εφόσον υπάρχουνε οι
προϋποθέσεις στο ∆ήµο Α γίου Νικολάου για την ίδρυση της
συγκεκριµένης.., όχι στο ∆ήµο Α γίου Νικολάου, στο νοµό Λασιθίου όπως
είπαµε συγκεκριµένα στο κείµενο µας, εµείς δεν θα είχαµε αντίρρηση
εφόσον θα ήτανε κάτω και από την εποπτεία και την υποστήριξη του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Όπως βλέπετε και σήµερα µετά από τρία χρόνια και µετά από µια
µεγάλη προσπάθεια, σήµερα γίνεται η εθελοντική αιµοδοσία, η οποία
νοµίζω πήγε αρκετά καλά – µπορούσε να πάει σίγουρα καλύτερα. Ένα
αίτηµα της «Α» εδώ και τρία χρόνια γίνεται πράξη σήµερα και νοµίζω ότι
είναι στο χέρι µας να το συνεχίσουµε. Να µην µείνουµε σ’ αυτές τις 20
φιάλες αίµα τις οποίες θα µαζέψουµε σήµερα, αλλά να το
συστηµατικοποιήσουµε και αν όχι κάθε τρεις και τέσσερις φορές που θα
µπορούσαµε να κάνουµε αυτή την εθελοντική αιµοδοσία, τουλάχιστον δύο
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φορές το χρόνο θα µπορούσαµε να το κάνουµε και έτσι να φτάσουµε την
τράπεζα αίµατος σε ένα καλό επίπεδο, της τάξης των 80 µε 100 φιάλες
στάνταρ απόθεµα.
Για όλα τα άλλα τα οποία είναι γραµµένα αν θέλετε, µπορείτε να
µας ρωτήσετε και να µε ρωτήσετε αν υπάρχει κάποιο θέµα να
εξηγήσουµε.
Να σας πω µόνο για τις ηµερίδες, για την (...) βλέπετε ακόµα τη
σχετική αφίσα από την ηµερίδα που διοργανώσαµε µε το σύλλογο, τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών η οποία στέφθηκε από µεγάλη
επιτυχία και ήτανε µια εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν αρκετοί
συνάδελφοι, η αίθουσα ήταν γεµάτη και τις δύο µέρες, και τη Κ υριακή
µάλιστα – τη Κυριακή το πρωί. Στέφθηκε από πολύ σηµαντική επιτυχία
και που µας δείχνει ότι, όταν πραγµατικά ακουµπάµε επαγγελµατικά
θέµατα, θέµατα που ενδιαφέρουν τον ελεύθερο επαγγελµατία κυρίως,
όσες φορές το έχει πράξει το Τεχνικό Ε πιµελητήριο αυτό είτε µέσα από
ηµερίδες, είτε µέσα από σεµινάρια – όπως αυτό που ετοιµάζουµε µέσα
στο Γενάρη για τους ενεργειακούς επιθεωρητές – αυτό αγκαλιάζεται απ’
όλους τους συναδέλφους.
Και θα κλείσω αυτή τη σύντοµη ενηµέρωση µε τις δύο επόµενες
εκδηλώσεις, ήδη σας έχουν µοιραστεί οι εκδηλώσεις για τη κοπή της
πίτας. Φέτος γίνονται όλα λίγο πιεσµένα και λίγο βιαστικά, δεν έχουµε το
χρόνο έτσι να την προπαγανδίσουµε και να τη προετοιµάσουµε όπως
είχαµε άλλες χρονιές, γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα όλους – µε όποιο
τρόπο κρίνετε εσείς πρόσφορο βέβαια – για την οµαλή διεξαγωγή και την
επιτυχή έκβαση της πρωτοχρονιάτικης πίτας, η οποία θα γίνει όπως
είδατε στο κέντρο Α ναδροµές στις Αρχάνες, µε τιµή πρόσκλησης 20
ευρώ.
Και όπου η απόφαση της ∆.Ε . φέτος ήταν µε αφορµή αυτή την
εκδήλωση να τιµήσουµε όλους τους συναδέλφους, τους µελλοντικούς
µάλλον για την ακρίβεια συναδέλφους µηχανικούς από την ανατολική
Κρήτη. Τα παιδιά που µπήκαν µε άλλα λόγια στις πολυτεχνικές σχολές
της Ε λλάδας τη χρονιά που µας πέρασε.
Και η άλλη εκδήλωση είναι την Κυριακή, την επόµενη Κ υριακή
αµέσως 1 Φλεβάρη και ώρα 12:00 το πρωί για τα παιδιά των µηχανικών,
στον ίδιο χώρο που µε επιτυχία διοργανώσαµε πέρυσι, στο LIDO
SOCCER την εκδήλωση για τα παιδιά. Μια εκδήλωση η οποία πέρυσι
ήτανε απόλυτα επιτυχηµένη, πέρασαν καλά και τα παιδιά και εµείς που
συµµετείχαµε και σας ενηµερώνω και για τους φίλους σας και για σας
τους ίδιους – όσους έχετε µικρά παιδιά – να συµµετέχετε.
Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, συνάδελφοι προχωρούµε στο
στάδιο των ερωτήσεων, ανοίγει κατάλογος για ερωτήσεις, ποιος θέλει να
ρωτήσει; Ο Ορφανός, άλλος; Υπάρχει άλλος ο οποίος θέλει να ρωτήσει;
Κλείνει ο κατάλογος, συνάδελφε Ορφανέ στο βήµα.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
Πρώτη ερώτηση, τι θέση πήρατε στο θέµα της ίδρυσης
Σχολής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Κ ρήτης στο Λασίθι και την αποστείλατε
στο ∆ήµαρχο Α γίου Νικολάου; Έ να.
Και δεύτερο, πως χειριστήκατε τη συνέχιση της συζήτησης του
θέµατος του Πολιτιστικού Κέντρου µε τη συζήτηση που κάνατε µε
κάποιους µηχανικούς;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πρόεδρε έχεις το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Λοιπόν, σε ότι αφορά το Σ∆Ε Κ στο ερώτηµα
το οποίο µας έθεσε ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου, δεν ξέρω αν το έχουµε
κιόλας.., αν το έχω µαζί µου, µπορώ να το διαβάσω αν θέλετε και αν
κρίνετε σκόπιµο όλο, αλλά πάντως απαντήσαµε θετικά στην ίδρυση της
σχολής αυτής µε τη λογική και την αιτιολόγηση ότι υπάρχουν – και
εφόσον υπάρχουν µάλλον οι προϋποθέσεις του χώρου, εφόσον θα µπορεί
να τεθεί υπό την εποπτεία του Πανεπιστηµίου Κ ρήτης, εφόσον καλύπτει
γνωστικά αντικείµενα τα οποία η αγορά της Κρήτης τα έχει ανάγκη – και
όχι µόνο η αγορά της Κρήτης – και ολόκληρη η χώρα ενδεχοµένως, τότε
δεν θα ‘χαµε αντίρρηση.., και έτσι νοµίζω το εκφράσαµε Ζαχάρη.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ:
κοινωνιών.

Ναι, εφόσον υπάρχει η σύµφωνη γνώµη τοπικών

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Και αν και εφόσον υπάρχουν και οι
σύµφωνες γνώµες και.., γιατί είναι γνωστό το τοπικό πρόβληµα που
υπάρχει µε τους τρεις ∆ήµους στο νοµό Λασιθίου, τότε και µόνο τότε
είµαστε σύµφωνοι και εµείς σαν Τεχνικό Ε πιµελητήριο για την ίδρυση στο
νοµό Λασιθίου της συγκεκριµένης σχολής.
Α υτή ήταν η οµόφωνη
απόφαση της ∆.Ε ..
Τώρα για το γνωστό θέµα του Πολιτιστικού, µετά από δύο πολύ έτσι
δύσκολες συνεδριάσεις, µετά από πολύ έντονη συζήτηση που έγινε και
στη πρώτη – εφόσον καλέσαµε τον κ. Λατρώνη, το συνάδελφο Λατρώνη
και τους συναδέλφους Μαµουλάκη και Αναστασάκο, εφόσον τους
ακούσαµε και µας καταθέσανε µάλιστα και σχετικά υποµνήµατα, και σε
µια δεύτερη συζήτηση µετά η οποία ακολούθησε στην ∆.Ε. το θέµα είναι
ακόµα ανοιχτό, δεν έχει παρθεί απόφαση, δεν έχει καταλήξει σε κάποιο
κείµενο. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις τις οποίες όµως ακόµα δεν έχουν
τεθεί στη ∆.Ε. για το.., ναι, ίσως την επόµενη Πέµπτη να µπει στην ∆.Ε.,
για το πώς θα χειριστούµε το θέµα.
Πάντως απ’ ότι φάνηκε η πλειοψηφία της ∆.Ε . – και να ‘µαι εδώ
ξεκάθαρος – η πλειοψηφία επαναλαµβάνω της ∆.Ε. έκρινε ότι το θέµα δεν
πρέπει να το δούµε στενά στα όρια της αντιπαράθεσης, της πολύ µεγάλης
αντιπαράθεσης που έχει αποκτήσει αυτό το διάστηµα, το τελευταίο
διάστηµα στο ∆ήµο µέσα, αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να µπει σε
ένα γενικότερο επίπεδο, σε ένα επίπεδο να εξετάζουµε το θέµα πως αυτή
τη στιγµή υπάρχουν παράθυρα, ποια παράθυρα είναι εκείνα τα οποία
µπορούν και ανοίγονται έτσι ώστε η κάθε αρχή, είτε δηµοτική – είτε
οποιαδήποτε άλλη αρχή, µπορεί και ορίζει τη προϊσταµένη αρχή, το οποίο
οδηγεί και σε µεγάλα προβλήµατα, σε τεράστια προβλήµατα.
Καταστάσεις ενοχλητικές και για τους συναδέλφους που δουλεύουν και
ζούνε µέσα σ’ αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και που πολλές φορές – όπως
έγινε και µε το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου – κινδύνεψε να τινάξει ένα
τόσο σηµαντικό έργο στον αέρα.
Σ’ αυτή τη λογική η πλειοψηφία της ∆.Ε. επαναλαµβάνω, σκέφτεται
ότι θα έχει τη δυνατότητα να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και προς το
Τεχνικό Ε πιµελητήριο Ε λλάδος, όπου θα θέσουµε κάποια ερωτήµατα,
γιατί απ’ ότι πληροφορηθήκατε οι σχετικές αιτήσεις και του συναδέλφου
του Στέλιου του Ορφανού και του Θεόφιλου του Τρουλλινού

σ ελ ί ς 1 1 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

απορρίφθηκαν από την Ε πιτροπή του Άρθρου 18 και αυτό είναι ένα
ζήτηµα.
Ε ίναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα το οποίο φέρνει σε
αντιδιαστολή αν θέλετε τις θέσεις τις οποίες εξέφρασε κεντρικά το
Τεχνικό Επιµελητήριο και εδώ θα πρέπει να το δει πολύ σοβαρά το
Τεχνικό Ε πιµελητήριο πως αυτή τη στιγµή εφόσον.., όπως έλεγε και το
γράµµα του Γιάννη του Α λαβάνου, αυτή τη στιγµή καταπατήθηκε ο νόµος
περί δηµοσίων έργων, πως από την άλλη η Ε πιτροπή του Άρθρου 18 δεν
δικαίωσε τους δύο συναδέλφους οι οποίοι προσφύγανε.
Εκεί λοιπόν έχουµε κάποιες σκέψεις τις οποίες θα τις συζητήσουµε
στη ∆.Ε . και να το βάλουµε το θέµα στη γενικότερη του διάσταση και όχι
µόνο στο επίπεδο αν θέλετε της σκοπιµότητας που µπορεί να υπάρχει σε
επίπεδο ∆ήµου Ηρακλείου.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν, ανοίγει
τοποθετήσεις, ποιος θέλει να τοποθετηθεί συνάδελφοι;

κατάλογος

για

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο Ορφανός.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ορφανός, άλλος;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Η Βάνα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άλλος;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Φανουράκης, Μπριλάκις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άλλος;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Κλείνει ο κατάλογος, θέλει κανείς άλλος;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν ο κατάλογος.., και εγώ θέλω να
τοποθετηθώ, λοιπόν σας διαβάζω το κατάλογο, Ασσαριωτάκης, Ορφανός,
Σφακιανάκη, Φανουράκης, Μπριλάκις, Ποβάσκη, υπάρχει άλλος; Έκλεισε
ο κατάλογος, συνάδελφε Ασσαριωτάκη στο βήµα.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Κ αλησπέρα. Ε γώ θέλω να µιλήσω για το θέµα του
Πολιτιστικού που αναφέρθηκε προηγουµένως ο Πρόεδρος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πιο δυνατά, πιο κοντά.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Θέλω να αναφερθώ στο θέµα του Πολιτιστικού. Όντως
έγινε η πρώτη συνεδρίαση, µια έκτακτη συνεδρίαση της ∆ιοικούσας όπου
ήρθαν οι κ.κ. Μαµουλάκης, Αναστασάκος και Λατρώνης και έγινε µια
δεύτερη συνεδρίαση στη συνέχεια στην οποία συνεδρίαση ως παράταξη
κατεβάσαµε µια εισήγηση.
Επειδή όλο το προηγούµενο διάστηµα
ακούγαµε ότι το θέµα δεν πρέπει να περιορίζεται στην αποποµπή του κ.
Λατρώνη – εγώ επιµένω στον όρο, έτσι; Γιατί αυτό το πράγµα είναι, από
την υπηρεσία και ότι δεν είναι θέµα προσωπικό κ.λ.π.. Κ ανένας δεν είπε
ότι είναι θέµα προσωπικό, κανένας δεν κρίνει συναδέλφους και ούτε
µπορούµε να τους κρίνουµε, κρίνουµε διαδικασίες όµως και κρίνουµε
καταστάσεις και νοµίζω ότι πρέπει να τις κρίνουµε.
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Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτή η φιλοσοφία ότι δεν το βλέπουµε το
θέµα συνολικά, σαν παράταξη κάναµε ένα κείµενο, φτιάξαµε ένα κείµενο,
το οποίο είναι τελείως άχρωµο. Έ να κείµενο το οποίο περιλαµβάνει το
ιστορικό του έργου – µόνο γεγονότα χωρίς καµία αναφορά σε πρόσωπα
αλλά µόνο µε το θεσµικό τους ρόλο, από το ’76 αν θυµάµαι καλά που
πήρε απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη δηµιουργία του Πολιτιστικού
Κέντρου µέχρι σήµερα. Μόνο γεγονότα τίποτα άλλο, κανένα σχόλιο.
Αν διαβάσει κανένας αυτές τις δύο σελίδες µε το ιστορικό,
ανεξάρτητα σε ποια παράταξη είναι – ανεξάρτητα τι πιστεύει, θα
διαπιστώσει ότι µε τις ενέργειες του ο ίδιος ο ∆ήµος διαχρονικά έχει
ευθύνη γι’ αυτό που γίνεται σήµερα. ∆εν µπορεί να κατασκευάζεται το
µεγαλύτερο δηµόσιο έργο στη Κρήτη χωρίς να υπάρχει χρηµατοδότηση,
να δηµοπρατείται δηλαδή χωρίς να υπάρχει, να ‘χει εξασφαλιστεί η
χρηµατοδότηση, απαράδεκτο.
∆εν µπορεί να ορίζει για το µεγαλύτερο δηµόσιο έργο προϊσταµένη
αρχή τη ∆ΕΠΤΑ Η στελεχωµένη από ένα µόνο µηχανικό, και µέχρι σήµερα
– µέχρι που ήτανε ο κ. Λατρώνης – ένας µηχανικός ήτανε, όλοι οι
επιβλέποντες που είναι – είναι µε συµβάσεις έργου δεν υπάρχει..,
απουσιάζει η δηµόσια διοίκηση από το έργο.
Για να µην σας κουράζω, µε αυτά τα χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας
αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά καταλήγαµε σε κάποια συµπεράσµατα –
κατά τη γνώµη µου – εντελώς απονευρωµένα. Ο καθένας µας θα έβγαζε
πολύ διαφορετικούς συλλογισµούς µόνος του, προκειµένου να έχουµε ένα
κοινό τόπο για να ψηφιστεί από τη ∆ιοικούσα, αυτό δεν έγινε.
Απόψε ακούµε το Πρόεδρο ότι θα το φέρει την επόµενη Πέµπτη,
πέρασε αρκετό διάστηµα. ∆εν ξέρω πως µπορεί να συσχετιστεί και γιατί
φοβόµαστε.., µε αφορµή αυτό το µεγάλο δηµόσιο έργο στη Κ ρήτη και τη
πρακτική που έχει ακολουθηθεί, γιατί φοβόµαστε να µιλήσουµε για το
συγκεκριµένο έργο, δεν αντιλαµβάνοµαι για ποιο λόγο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ορφανός.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ξεκίνησε ο Πρόεδρος µε µια αναφορά στην επίθεση του
Ισραήλ στη Παλαιστίνη, την ανελέητη όπως είπε και υπογράµµισε την
ανάγκη να µην µείνουµε κωφοί και άλαλοι σ’ αυτά τα γεγονότα, και
ανέφερε την απόφαση της ∆ιοικούσας να συµµετέχει µε το Τ.Ε.Ε . σε
κάποιες εκδηλώσεις φορέων εδώ. Ε γώ νοµίζω σε τέτοια γεγονότα – τα
οποία είναι πολύ µεγάλη και τραγική η διάσταση τους – αποκαλύπτεται ο
ρόλος, αλλά και επιβάλλεται ταυτόχρονα να παίρνει ο καθένας θέση γύρω
από το ρόλο των διαφόρων παραγόντων που δηµιουργούν το πρόβληµα.
Νοµίζω ότι το να εκφράζει κανείς µόνο τα συναισθήµατα του, τα
συναισθήµατα οργής και θλίψης για την επίθεση και για τις δολοφονίες
που γίνονται, δεν είναι αρκετό. Νοµίζω ότι θα πρέπει, εκτός από το ρόλο
του Ισραήλ, να επισηµανθεί και ο ρόλος των Ηνωµένων Πολιτειών.
Παρακολουθούµε όλοι και του Μπους και του Οµπάµα τις δηλώσεις, αλλά
ταυτόχρονα να δούµε τι γίνεται και πιο κοντά, δηλαδή είτε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που τηρεί τακτική ίσων αποστάσεων, αλλά και πιο
κοντά, ακόµα στην Ελλάδα. Και έχει υποχρέωση ο κάθε πολίτης να
τοποθετηθεί στο ρόλο που έχουν για το τι γίνεται στο Ισραήλ σήµερα οι
διάφορες πολιτικές δυνάµεις στην Ε λλάδα.

σ ελ ί ς 1 3 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

∆εν είναι τυχαίο σε σχέση µε τη Κ υβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
το ότι υιοθετεί τη τακτική των ίσων αποστάσεων ανάµεσα στο θύτη και το
θύµα της Ε υρωπαϊκής Έ νωσης, θέση υποκριτική όµως µε την έννοια ότι η
ίδια η Νέα ∆ηµοκρατία εφαρµόζοντας.., πράγµα που εφαρµόσανε
προηγούµενα οι Κυβερνήσεις του ΠΑ ΣΟΚ, διαθέτει το λιµάνι του Αστακού
ή άλλες εγκαταστάσεις στον ελληνικό χώρο για να διακινείται ο
εξοπλισµός στο Ισραήλ.
Φαίνεται δηλαδή ότι η τακτική των ίσων
αποστάσεων είναι µόνο η βιτρίνα για λαϊκή κατανάλωση, για
επικοινωνιακούς λόγους, γιατί στην ουσία υπάρχει µια ενεργή υποστήριξη
της επίθεσης του Ισραήλ από πλευράς Κυβέρνησης.
Και πρέπει ο καθένας.., απευθύνοµαι και στους συναδέλφους που
υποστηρίζουν τη Νέα ∆ηµοκρατία, να βγάλει συµπεράσµατα και να
διαχωρίσει τη θέση του απ’ αυτή τη πολιτική. ∆ηλαδή είναι εντελώς
υποκριτικό να κλαις για τις µανάδες και τα παιδιά του Ισραήλ και
ταυτόχρονα να λες, υποστηρίζω τη πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Παρόµοια υποκριτική είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ.
Ξέρετε όλοι νοµίζω και όσοι δεν το ξέρετε καλά είναι να το µάθουµε
ότι, Υπουργός Άµυνας του Ισραήλ – δηλαδή επικεφαλής των
στρατιωτικών επιχειρήσεων γενοκτονίας που γίνεται αυτή τη στιγµή στο
Ισραήλ είναι ο Γιαχούτ Μπάρακ Α ντιπρόεδρος της σοσιαλιστικής διεθνούς
µε Πρόεδρο τον Γιώργο τον Παπανδρέου. ∆εν είναι δυνατόν δηλαδή ένας
συνάδελφος µηχανικός εδώ µέσα να µου λέει – εγώ είµαι ΠΑ ΣΟΚ και
εκφράζω τη θλίψη µου για τη γενοκτονία και να µην διαχωρίζει
ταυτόχρονα τη θέση του από το Γιώργο το Παπανδρέου – που υιοθετεί
και αυτός υποκριτικά την τακτική ίσων αποστάσεων, στην ουσία όµως
ανέχεται και δεν έχει σχολιάσει καθόλου το ότι ο Αντιπρόεδρος της
σοσιαλιστικής
διεθνούς
είναι
ο
επικεφαλής
των
στρατιωτικών
επιχειρήσεων των δολοφονιών.
Γι’ αυτό λέω εγώ, σε τέτοια µεγάλης σηµασίας και τραγικότητας
γεγονότα κρίνεται ο καθένας µε ποιον είναι και ποιον αφήνει, δεν αρκούνε
– να το πω αλλιώς λαϊκά – οι κλάψες, εδώ χρειάζεται υπεύθυνη πολιτική
θέση από όλους.
Οι εκδηλώσεις κάποιων φορέων του Ηρακλείου, του Εργατικού
Κέντρου για παράδειγµα, της Ε ΛΜΕ...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ταβερναράκης.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
...όπου συµµετείχε και το Τεχνικό Ε πιµελητήριο, είναι
εκδηλώσεις συγκάλυψης στην ουσία αυτών των ευθυνών που έχει η
ελληνική πολιτική ηγεσία που εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα
∆ηµοκρατία, από τη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, χωρίς καµία
καταγγελία.
Γίνεται µια προσπάθεια από τους συναδέλφους που
υποστηρίζουν πολιτικά αυτούς τους χώρους να συγκαλύψουν, χωρίς ποτέ
να αποδοκιµάσουν δηλαδή τη τακτική αυτών των πολιτικών ηγεσιών,
κάνοντας υποτίθεται κάποιες λαϊκές εκδηλώσεις που δείχνουνε τη λαϊκή
οργή. Λαϊκή οργή χωρίς ταυτόχρονη θέση πάνω σ’ αυτά που ανάφερε
προηγούµενα, είναι άδεια και υποκριτική.
Το δεύτερο που θέλω να πω αναφέρεται στην αποστολή των
απόψεων για τη Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο Λασίθι που άκουσα ότι
είναι οµόφωνη η θέση της ∆ιοικούσας.
Νοµίζω ότι εδώ και χρόνια
σχολιάζεται αρνητικά στη κοινή γνώµη – και είχα την εντύπωση ότι
παρόµοια θέση θα εξέφραζε και το Τεχνικό Ε πιµελητήριο – η άποψη που
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λέει, όπως έλεγε και η Χούντα, κάθε χωριό και στάδιο, πως το ‘λεγε, κάθε
χωριό και γυµναστήριο, κάθε πόλη στάδιο, κάθε χωριό και γυµναστήριο,
κάθε...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ασλανίδης.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Του Α σλανίδη, κάθε χωριό λοιπόν τµήµα του ΤΕΙ, κάθε πόλη
τµήµα του Πανεπιστηµίου, προκειµένου να τονώσουµε τη τοπική
οικονοµία και τα διάφορα γνωστά επιχειρήµατα.
∆εν θέλω να αδικήσω τη ∆ιοικούσα και τις παρατάξεις που
οµόφωνα υποστήριξαν αυτή την άποψη, γιατί διαπίστωσα ότι είχατε βάλει
πάρα πολλά αν και αν και αν και όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή αν
γίνει και τούτο, αν γίνει και το άλλο, αν συµβεί και το άλλο, πράγµα που
τελικά δηλαδή λέει ότι, δική µου ερµηνεία, θα µπορούσε µάλλον να
ερµηνευτεί και έτσι, ότι είµαστε αντίθετοι αλλά δεν το λέµε, ή λέµε πάρα
πολλές προϋποθέσεις προκειµένου να αποφύγουµε να πούµε για λόγους
τακτικής ότι είµαστε αντίθετοι.
Νοµίζω ότι σε τέτοιες τοπικές δυνάµεις, όπως είναι η Αυτοδιοίκηση,
που έχεις αυτό το παιχνίδι.., δηλαδή της αποδοχής του κάθε χωριό, κάθε
πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυµναστήριο σε σχέση µε την ανώτατη
εκπαίδευση, θα ‘πρεπε το Τεχνικό Ε πιµελητήριο να µην είναι τόσο
διπλωµατικό, αν είναι να το πω και έτσι δηλαδή, τόσο διπλωµατικό να
βάλει εκατό προϋποθέσεις προκειµένου να πει ένα όχι ή να πει ένα ναι, ή
ένα ναι που δεν ξέρεις αν είναι ναι ή αν είναι όχι, θα ‘πρεπε να ‘ναι πιο
κάθετο γιατί το ‘χουνε κάνει ψωµοτύρι τις τελευταίες δεκαετίες – ιδιαίτερα
οι δυνάµεις.., κάποιες δυνάµεις στη Τοπική Α υτοδιοίκηση να λένε θέµε
και στη πόλη µας µια Πανεπιστηµιακή Σχολή. ∆εν γίνεται, είναι ένας από
τους παράγοντες που έχουνε υποβαθµίσει την ανώτατη εκπαίδευση.
Πριν από δυο µήνες συζητήσαµε εδώ πέρα και κάποια ζητήµατα για
την ανώτατη εκπαίδευση, συζητήσαµε για µια προσπάθεια που γίνεται
συστηµατικά από ορισµένες δυνάµεις, επιχειρηµατικές και άλλες
πολιτικές δυνάµεις να υποβαθµιστεί η ανώτατη εκπαίδευση µε
κατευθύνσεις της Ε υρωπαϊκής Έ νωσης. Εάν και εµείς υιοθετούµε και δεν
υψώνουµε ένα µέτωπο αντίδρασης, αντίστασης σε τέτοιες επιθυµίες, να
γεµίσει η Ελλάδα Πανεπιστηµιακές Σχολές χωρίς ένα προγραµµατισµό,
χωρίς καµία ανταπόκριση στην αγορά – όπως ονοµάζεται, χωρίς καµία
ανταπόκριση στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας ε, τότε δεν
κάνουµε καλά το ρόλο µας.
Εγώ έχω τη γνώµη και θα διαφωνήσω κατά συνέπεια στην οµόφωνη
τοποθέτηση της ∆ιοικούσας, ότι έπρεπε να υπάρξει αρνητική
τεκµηριωµένη τοποθέτηση στο αίτηµα του ∆ήµου Α γίου Νικολάου. Ο
∆ήµος Αγίου Νικολάου θα πάρει το χαρτί του Τ.Ε.Ε. – µαζί και µε άλλα
δέκα χαρτιά που θα γνωµοδοτούνε έτσι µε υπο-προϋποθέσεις συµφωνία
για την ίδρυση της σχολής και θα πάει στο Υπουργείο και θα λέει, να –
ορίστε να ιδρυθεί σχολή, ή στο Πανεπιστήµιο Κ ρήτης και θα λέει να
ιδρυθεί σχολή, δεν συµφωνώ.
Ήθελα να πω τρίτο για το Πολιτιστικό Κέντρο, εγώ νοµίζω πως µε
ευθύνη της ΠΑΣΚ στη προηγούµενη συνεδρίαση το θέµα παραπέµφθηκε
στις καλένδες.
Το Τεχνικό Ε πιµελητήριο είναι ένας φορέας που θα
‘πρεπε να πάρει θέση, είναι ένα τεχνικό έργο, πώς να το κάνουµε; ∆εν
είναι καµία προσωπική διαφορά κανενός Λατρώνη και κανενός
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Αναστασάκου, είναι ένα ζήτηµα πολύ σοβαρό σε σχέση µε το πώς
εκτελούνται τα δηµόσια έργα.
Πρόκειται για µια σαφέστατη παραβίαση, ακόµα και της νοµοθεσίας
για τα δηµόσια έργα. Όταν δηλαδή υπάρχει το πόρισµα των επιθεωρητών
δηµοσίων έργων που λέει ότι είναι άκυρες οι αποφάσεις του ∆ήµου
Ηρακλείου που χειρίζεται µ’ αυτό το τρόπο την εκτέλεση του Πολιτιστικού
Κέντρου – και έχω και πληροφορίες ότι θα υπάρξει και συµπληρωµατική
τοποθέτηση του Σώµατος των επιθεωρητών που θα λέει ότι, είναι
απαράδεκτες και.., απαράδεκτος και προσβλητικός ο τρόπος που όργανα
διοίκησης όπως ο ∆ήµος και η Περιφέρεια χειρίστηκαν αυτό το πόρισµα,
είναι λοιπόν απαράδεκτο εµείς να ποιούµε τη νήσσα και το Τεχνικό
Επιµελητήριο στην ουσία να µην παίρνει θέση.
Κοιτάξτε, δεν είναι επιχείρηµα αυτό που είπε ο Πρόεδρος, ότι
δηλαδή η Περιφέρεια απέρριψε τη προσφυγή του Ορφανού και του
Τρουλλινού, δεν είναι επιχείρηµα, γιατί εδώ έχει προκύψει και άλλο ένα
σηµαντικό πολιτικό θέµα που δυσκολεύει τη δουλειά των τεχνικών στα
δηµόσια έργα, δηλαδή τι; Έχει εκδοθεί στο ενδιάµεσο, δηλαδή το δίµηνο
το τελευταίο, µια γνωµοδότηση του νοµικού συµβουλίου του κράτους η
οποία υιοθετήθηκε από τον Παυλόπουλο τον Υπουργό Εσωτερικών και
την έστειλε σε όλες τις Περιφέρειες και στους ∆ήµους που λέει, δεν
µπορεί να κάνουνε προσφυγή σε θέµατα αποφάσεων ∆ηµοτικών
Συµβουλίων οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ή οι επικεφαλείς των παρατάξεων,
εάν δεν έχουνε έννοµο συµφέρον. Αυτό λέει αυτή η γνωµοδότηση η
οποία είναι απαράδεκτη, θα ‘πρεπε και σ’ αυτήν να πάρει θέση το Τεχνικό
Επιµελητήριο.
Τι λέει δηλαδή στην ουσία; Ότι εµένα που µε ‘χουνε ψηφίσει ξέρω
‘γω κάποιες χιλιάδες δηµοτών για να υπερασπιστώ τα συµφέροντα της
πόλης, για να ελέγχω εάν τα λεφτά των φορολογουµένων πολιτών
διαχειρίζονται από τη ∆ηµοτική Αρχή όχι απλά µε τρόπο σύννοµο, αλλά
µε τρόπο που συµφέρει τη πόλη και δεν γίνεται διασπάθιση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε έχεις ένα λεπτό ακόµα.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...του δηµοσίου χρήµατος, λέει – εσύ δεν έχεις δικαίωµα για
να οµιλείς στην ουσία, λέει αυτή η εγκύκλιος. Είναι φασιστική αυτή η
εγκύκλιος, δηλαδή ποιοι έχουνε έννοµο συµφέρον να τοποθετούνται σε
δηµόσια θέµατα; Αυτοί που έχουνε προσωπικό συµφέρον, δηλαδή αυτοί
που εµπλέκονται µε την εταιρεία, δηλαδή αν ήµουνα εγώ τώρα µηχανικός
της ∆οµικής που συµµετέχω στην κοινοπραξία κατασκευής και κάπου
προσβάλλεται η τσέπη µου, τότε θα µπορούσα να κάνω προσφυγή σε µια
απόφαση του ∆ήµου, αλλιώς αν δεν θίγοµαι προσωπικά δεν δικαιούµαι
για να οµιλώ.
Πήρε λοιπόν αυτή την απαράδεκτη απόφαση η Περιφέρεια και είπε
η Περιφέρεια, απορρίπτεται η ένσταση του Ορφανού και η ένσταση του
Τρουλλινού, διότι δεν έχουνε έννοµο συµφέρον, όπως έλεγε και ο
µακαρίτης ο Κουτσόγιωργας δεν δικαιούστε για να οµιλείτε.
Τι είπε
δηλαδή που το λέει ο Πρόεδρος σαν επιχείρηµα; Τι είπε η Περιφέρεια;
Είπε ότι ο Ορφανός δεν έχει δίκιο επί της ουσίας; Ότι εδώ δηλαδή ένα
τεχνικό έργο εκτελείται καλά – σύννοµα; Ότι υπάρχει χρηστή διοίκηση;
Τίποτα απ’ αυτά δεν είπε, δεν µπήκε καθόλου στην ουσία, είπε ότι εσύ
δεν δικαιούσαι για να οµιλείς, γιατί παρακαλώ δεν δικαιούµαι για να
οµιλώ; ∆ιότι ο άλλος πήρε το 73% και το ερµηνεύει ότι πήρε εντολή να
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διαχειρίζεται τα λεφτά δηλαδή του Ηρακλείου µε παράνοµο τρόπο προς
όφελος κάποιων εταιρειών; Γι’ αυτό δεν δικαιούµαι για να οµιλώ και γι’
αυτό δεν δικαιούται και το Τεχνικό Ε πιµελητήριο να οµιλεί; Πότε θα
µιλήσει το Τεχνικό Επιµελητήριο;
Πότε θα οµιλήσει το Τεχνικό
Επιµελητήριο αν δεν οµιλήσει σ’ αυτό το θέµα;
Εγώ νοµίζω και σ’ αυτό το θέµα του εννόµου συµφέροντος θα
πρέπει να πάρει το Τεχνικό Επιµελητήριο θέση.
Να πω όµως
συµπληρωµατικά και το εξής, λυπούµαι που εµφανίζεται αυτή τη στιγµή
να φορτώνοµαι στη πλάτη µου ένα µεγάλο µέρος της διαχείρισης αυτής
της υπόθεσης, λυπούµαι, γιατί θα ‘πρεπε το Τεχνικό Επιµελητήριο να
πάρει θέση, κατέθεσα και µήνυση στην ∆ηµοτική Α ρχή...
(αλλαγή
κασέτας)
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ...και λέει ο νόµος, ότι αυτές οι συµβουλευτικές επιτροπές
παρακολούθησης έχουνε ευθύνη για την εποπτεία και πάνω στη µελέτη
του έργου, και να γνωµοδοτούνε πάνω σε όλες τις τροποποιήσεις του
έργου, και να παρακολουθούν το χρονοδιάγραµµα του έργου, και να
παρακολουθούν το κόστος του έργου, και να παρακολουθούνε µέχρι και
τη περαίωση του έργου τα πάντα, και εγώ είµαι µέλος...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφε επιτάχυνε.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Τελειώνω, είµαι µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και
λέω, έγινε αυτή η αλλαγή διοίκησης µε το Λατρώνη κ.λ.π. όχι για κανένα
άλλο λόγο, αλλά επειδή ήθελε η ∆ηµοτική Αρχή να εξασφαλίσει ευνοϊκή
µεταχείριση του εργολάβου. Ε άν λέω ψέµατα και ένα λέω λάθος θα
‘πρεπε αυτή τη στιγµή να µου ‘χουνε υποβληθεί.., γιατί το λέω έτσι
ξετσίπωτα και ωµά και κυνικά το λέω, δεν το λέω διατυπωµένα
διπλωµατικά, ότι η ∆ηµοτική Αρχή ήθελε µε αυτή την αλλαγή να πετύχει
την ευνοϊκή µεταχείριση του εργολάβου και την έχει ήδη πετύχει.
Έχουνε εµφανίσει µέσα σε 1,5 µήνα εκτελεσθείσες εργασίες 3
εκατοµµύρια ευρώ, όταν στα 2,5 χρόνια τα προηγούµενα συνολικά είχανε
εκτελεστεί µόνο 7,5 εκατοµµύρια ευρώ, σε 1,5 µήνα 3 εκατοµµύρια ευρώ.
Και το Υπουργείο Πολιτισµού δεν ενέκρινε αυτούς τους λογαριασµούς,
γιατί περιλαµβάνουνε εργασίες υπερσυµβατικές µη εγκεκριµένες σε ΑΠΕ,
που έχει ξαναγίνει αυτό το πράγµα σε δηµόσιο έργο;
Και ζητάω εγώ σαν µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης να µου
χορηγηθούν αντίγραφα των λογαριασµών και µου απαντούνε – δεν στα
χορηγούµε. ∆ηλαδή αυτή η αλαζονεία στη διαχείριση ενός δηµοσίου
έργου ότι είµαστε το 73% και ό,τι θέλουµε κάνουµε, µε συγχωρείτε που
θα το πω, γαµάµε και δέρνοµε, απαντάει δηλαδή η ∆ηµοτική Αρχή και
γράφουµε στα παλιότερα των υποδηµάτων και τις Επιτροπές
Παρακολούθησης και το Τεχνικό Ε πιµελητήριο και τους πάντες, τέτοιος
φασισµός δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί. Εγώ είµαι σίγουρος ότι αν αυτή..,
και µπείτε µπροστά, αν αυτή τη στιγµή εµφανίζοµαι εγώ να σηκώνω ένα
µεγάλο µέρος του φορτίου αυτής της υπόθεσης στη πλάτη µου, είναι
επειδή εσείς δεν µπαίνετε µπροστά, δεν τολµάτε να µπείτε µπροστά
επειδή έχετε πολιτικές δεσµεύσεις και άλλες δεσµεύσεις, µπείτε µπροστά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τελείωσε ο χρόνος σου συνάδελφε. Η
συνάδελφος Σφακιανάκη.

σ ελ ί ς 1 7 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συνάδελφοι εγώ νοµίζω ότι γενικώς δεν πάµε καλά, θα
ξεκινήσω και εγώ από το θέµα της Γάζας. Ωραία τα ‘πε ο Πρόεδρος,
ωραία µας τα ‘πε και στη ∆ιοικούσα, µε δική του πρωτοβουλία
συζητήσαµε ένα ψήφισµα για τη Γάζα και τι έλεγε αυτό το ψήφισµα;
Έλεγε ότι καλούµε όλους τους µηχανικούς, ότι µετέχοµε στο συντονιστικό
των φορέων και καλούµε όλους τους µηχανικούς να πάρουνε µέρος,
µάλιστα έλεγε Στέλιο, σε οτιδήποτε κινητοποιήσεις γίνουνε γι’ αυτό το
θέµα.
Από ‘κεί και πέρα τη ∆ευτέρα ήτανε οι κινητοποιήσεις των φορέων
και ήτανε εκεί πέρα απ’ όλο το Ηράκλειο ένας από κάθε φορέα και
διάφοροι από τη νεολαία, είµαστε τρεις και ο κούκος, εκ των οποίων τρεις
και ο κούκος µηχανικοί. ∆εν καταλαβαίνω γιατί αν τόσο πολύ µας πονάει
η Γάζα – πέρα απ’ όλα τα άλλα που είπε ο Στέλιος – δεν το ‘χουµε πρώτο
θέµα στην ιστοσελίδα µας, δεν έχουµε βοµβαρδίσει τους συναδέλφους µε
µηνύµατα απ’ αυτά που κυκλοφορούνε κατά συρροή στις εφηµερίδες και
στο διαδίκτυο και δεν τους καλέσαµε να κατέβουν τη ∆ευτέρα; ∆ηλαδή
που είναι τελικά αυτή η συνέπεια των λόγων και έργων; Πως ξεκινάµε
και τραβάµε κάποια ζητήµατα που λέµε ότι τα αποφασίζουµε και τα
εννοούµε;
Πάω παρακάτω στο Πολιτιστικό, το θέµα του Πολιτιστικού είναι
όπως τα ‘πε ο Ζαχαρίας, αυτά και µερικά άλλα ακόµα έχοµε γράψει στην
εφηµερίδα µας που τυπώνεται και θα τη πάρετε, γιατί εµείς προφανώς
δεν έχοµε τη θέση που εδώ πέρα είπε ο Πρόεδρος ότι διαµορφώνεται
σαφές τις πλειοψηφίες, και µάλιστα από τις αρχές του ∆εκέµβρη
ζητήσαµε από τη ∆ιοικούσα, εφόσον δεν της αρέσει αυτή η εισήγηση και
το σχέδιο απόφασης που κατεβάσαµε εµείς, το οποίο ήταν η ποιότητα του
προκειµένου µήπως και ψηφιστεί, να φέρει ένα άλλο, και έχοµε µέσα του
Γενάρη.
Ανεξάρτητα τώρα απ’ αυτό το ζήτηµα όµως θα ήθελα να πω κάτι
άλλο, δύο ζητήµατα µάλλον, ότι ήτανε να συζητήσουµε το ψήφισµα για
τους µηχανικούς, είπαµε να το πάµε την άλλη φορά σαν απόφαση, τι λέει
µέσα;
Έ χουµε µαζέψει µέσα όλα αυτά που λέµε τώρα και δεκαετία
τουλάχιστον για τα θέµατα των δηµοσίων έργων, κατεβάσαµε στη
∆ιοικούσα όχι ένα, αλλά δυο και τρία έγγραφα παλιότερα του
Επιµελητηρίου, όπου υποδεικνύανε και ζητούσανε συγκεκριµένα
πράγµατα από τη ∆ηµοτική Αρχή για το Πολιτιστικό Κέντρο που
συνοψίζονται στο εξής ένα, κάνε προσλήψεις και κάνε το σωστά σαν
δηµόσιο έργο.
Έχοµε υποτίθεται να τρέχει αυτή τη πολιτική των µελετών και των
έργων έτσι που να ‘χουµε ποιοτικά έργα που τι λέει µέσα; Ότι πρέπει τα
έργα να γίνονται µε πλήρεις µελέτες, µε τη δηµόσια διοίκηση, τρία –
τέσσερα πράγµατα λέει, ε, αυτά είχαµε στο σχέδιο απόφασης, δεν είχαµε
και τίποτα παραπάνω.
Πέρα απ’ αυτό όµως να πω κάτι που δεν το ‘πε ο Στέλιος και που
είναι πάρα πολύ σηµαντικό κατά τη γνώµη µου, επειδή έχουµε και µια
λογική του αποτελέσµατος.
Αυτή τη στιγµή γνωρίζετε ότι πολλά
προγράµµατα πήρανε µια παράταση για ένα εξάµηνο και σήµερα γράφει
πανηγυρικά η εφηµερίδα ότι µέχρι τον Ιούνιο και µε τα λεφτά που
χρειάζεται θα ολοκληρωθεί το Πολιτιστικό Κέντρο.
Ό ταν όµως
συζητούσαµε το Νοέµβριο και το ∆εκέµβριο η υποχρέωση ήτανε και
υποτίθεται.., αυτό δήλωνε και η ∆ηµοτική Αρχή ότι θα κάνει, ότι µέχρι
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τέλος ∆εκεµβρίου έπρεπε το έργο έστω µε τις µεθοδεύσεις που έκανε να
είναι ολοκληρωµένο. Ε , πηγαίνετε να δείτε συνάδελφοι, εγώ πήγα και το
φωτογράφησα κιόλας, πηγαίνετε να δείτε.
∆ηλαδή αυτός ο παραλογισµός ότι µπορούσε αυτό το έργο να
τελείωνε µέχρι τέλος του ∆εκέµβρη και που τελικά έδειχνε ολοκάθαρα ότι
θα γινότανε τέτοια που λέει ο Στέλιος, άλλα, οτιδήποτε, ε! επιβεβαιώθηκε.
∆ηλαδή δεν µπορούµε πια να συζητάµε ότι θα αποφασίσουµε από τώρα
και ύστερα για ένα πράγµα που από κάθε άποψη έχει αποδειχθεί ότι είναι
εκπρόθεσµο και αποδεδειγµένο, ότι ούτε καν µε τα µέσα που
χρησιµοποιηθήκανε δεν µπορούσε να γίνει. Ε, µηχανικοί είµαστε, πώς να
το κάνουµε τώρα, µην τρελαθούµε.
Θέλανε να βάλουνε, να προλάβουνε να βάλουνε έστω τα παράθυρα
να τα κλείσουνε να δουλεύουνε µέσα, µας το ‘πανε καθαρά και οι
συνάδελφοι που ενηµερώσανε στη ∆ιοικούσα. ∆ηλαδή δεν καταλαβαίνω,
τόσο έξυπνοι είµαστε ή τόσο κρέµεται η ζωή µας από ένα κτίριο για.., όχι
για να κοροϊδεύουµε όλο το κόσµο, αλλά να κοροϊδεύουµε και τον εαυτό
µας και να κάνουµε γαργάρα όλα αυτά που υποτίθεται ότι προωθούµε ως
Επιµελητήριο; ∆εν καταλαβαίνουµε ότι ζηµιώνουµε τους συναδέλφους;
Σήµερα είναι ο Λατρώνης, αύριο θα ‘ναι ένας άλλος.
Πάµε παρακάτω, σήµερα πήρα τηλέφωνο το Πρόεδρο των
τοπογράφων για να τον ρωτήσω για τη παρέµβαση που αποφασίσαµε να
κάνοµε µε πρόταση του στις αρχές του ∆εκέµβρη για το κτηµατολόγιο.
Πριν τα Χριστούγεννα κάναµε µια συζήτηση µε εισήγηση του Προέδρου
των τοπογράφων – που είχανε ήδη πάει µε το Πρόεδρο του Τ.Ε .Ε. να
δουν τι γίνεται – και είπανε ότι, η κατάσταση είναι τραγική στο
κτηµατολόγιο, αυτά που εν τω µεταξύ γράφουνε όλες οι εφηµερίδες, ότι ο
χώρος δεν επαρκεί, ότι το προσωπικό δεν επαρκεί. Είπαµε λοιπόν να
δηµοσιοποιήσουµε ένα δελτίο τύπου να ζητηθεί παράταση, να ζητηθεί να
προσλάβουνε και να βοηθούν το κόσµο, να υποβοηθηθούνε σ’ αυτή τη
δουλειά από δικηγόρο και µηχανικό τουλάχιστον και να βρούνε και ένα
καλύτερο χώρο να µην γίνονται οι ουρές. Σήµερα γράφει η εφηµερίδα ότι
από τη νύχτα πάει ο κόσµος να πιάσει σειρά και δεν προλαβαίνει µέσα
στη µέρα.
Εκτός απ’ αυτό όµως, υπάρχουνε καταγγελίες που εµένα µου ‘χουνε
έρθει από συναδέλφους, ότι η κατάσταση είναι ακόµα τραγικότερη, ότι τα
στοιχεία δεν συµφωνούνε, ότι δηλαδή άλλα στέλνουν στο κόσµο, άλλα
έχουνε στα αρχεία τους και ένας Θεός ξέρει τι θα γίνει στο τέλος.
Υπάρχουν λοιπόν εισηγήσεις από συναδέλφους να συνεχίσουµε το
θέµα, να δούµε αν µπορούµε να κάνουµε µια συνεργασία µε τους
δικηγόρους και τους συµβολαιογράφους, να τα διασφαλίσουµε αυτά τα
πράγµατα, γιατί σήµερα και πάλι γράφει η εφηµερίδα – και ας ‘καναν τη
παρέµβαση οι καθ’ ύλην αρµόδιοι οι τοπογράφοι και το Τ.Ε.Ε./ΤΑΚ – ότι
µε παρέµβαση των Β ουλευτών και του ∆ηµάρχου θα γίνουνε.
Ε γώ
αναρωτιέµαι, ο ∆ήµαρχος και οι Β ουλευτές ξέρουνε εξειδικευµένα τι να
ζητήσουνε ότι πρέπει να γίνει; Μην τρελαθούµε πια σ’ αυτή τη πόλη.
Και ένα ακόµα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
εδώ ακούγεσαι.

Βάννα ένα λεπτό, Ταβερναράκη µέχρι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μέχρι εδώ ακούγεσαι, πιο σιγά µίλα, µε
κλειστή τη πόρτα ακούγεσαι.

σ ελ ί ς 1 9 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κ αι ένα τελευταίο θέµα για τώρα τουλάχιστον, γιατί τα
θέµατα είναι πάρα πολλά.
Πάλι αρχές του ∆εκέµβρη είχαµε µια έκρηξη ενηµέρωσης των
Μέσων Μαζικής Ε νηµέρωσης σχετικά µε µια πραγµατογνωµοσύνη σοβαρή
που έκανε ο Κ ώστας ο Μπάκιντας.
Είχε ζητήσει ο Σύνδεσµος των
βενζινοπωλών να γίνει µια πραγµατογνωµοσύνη για ένα πρατήριο υγρών
καυσίµων που κατά τη γνώµη του έπασχε από νοµιµότητα και άνοιξε στην
Αλικαρνασσό απέναντι από τη ΣΕΑΠ.
Ο συνάδελφος ασχολήθηκε όλο το καλοκαίρι, έκανε µια
πραγµατογνωµοσύνη, τη παρέλαβε το Τεχνικό Επιµελητήριο ότι είναι
εντάξει και σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και ξαφνικά έγινε χαµός στις
ειδήσεις, διότι τι περίεργο; Ανακάλυψε ο συνάδελφος ότι τελικά όλα ήταν
παράνοµα, ευθύνονται υπηρεσίες, ευθύνονται συνάδελφοι, ευθύνονται
διάφοροι, και ξαφνικά βγήκαν απάνω όλοι να αγανακτούνε και να τα
βάζουνε µε τη πραγµατογνωµοσύνη και µε τον πραγµατογνώµονα.
Θέλω να πω το εξής, επειδή η πραγµατογνωµοσύνη είναι µια
σοβαρή υπόθεση και δεν είναι µέσο για να µοιράζοµε λεφτά, θα πρέπει το
Τ.Ε .Ε ./ΤΑ Κ να δει πολύ σοβαρά το θέµα, να υπερασπιστεί το θεσµό των
πραγµατογνωµοσυνών. Ενδέχεται αυτή τη στιγµή να γίνει και µήνυση στο
συνάδελφο, αλλά και χωρίς να γίνει µήνυση νοµίζω πως πρέπει να ’χουµε
µια πολιτική να απαντούµε αµέσως σε τέτοιου είδους συµπεριφορές όταν
είναι σοβαρές και θίγονται πραγµατογνωµοσύνες που έχουµε παραλάβει
και έχουµε παραδώσει, γιατί η πραγµατογνωµοσύνη δεν είναι του
Μπάκιντα είναι του Τ.Ε.Ε ./ΤΑΚ .
Χρειάζεται λοιπόν να δείχνουµε µια µεγάλη ευαισθησία και να
‘χουµε αντανακλαστικά έτσι.., γιατί θα το ξαναπώ, γίνεται γραφικό στο
τέλος αλλά τελικά όλα εκεί συγκλίνουνε, έτσι καταρρακώνεται το κύρος
του φορέα. Θα πρέπει άµεσα να βγαίνει το Τ.Ε.Ε./ΤΑΚ και να λέει – σιγά
κύριοι, το είδαµε, το ελέγξαµε, το αποδεχτήκαµε, το παραδώσαµε και
όποιος δεν γουστάρει να πάει στον Εισαγγελέα, έτσι, αυτό και µόνο, αλλά
θα πρέπει να το λέει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Φανουράκης.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Συνάδελφοι για το παλαιστινιακό λίγα πράγµατα θα πω.
Έχουµε µια αυξηµένη ευθύνη και σαν τοπικό τµήµα αλλά.., παλαιστινιακό
θέµα, και σαν τοπικό τµήµα και σαν πανελλαδικό επειδή στο παρελθόν
είχαµε αναπτύξει κάποιες σχέσεις µε τους Παλαιστίνιους µηχανικούς, έτσι
δεν είναι; ∆εν ξέρω ακριβώς τι είχαµε κάνει, ένα είναι αυτό.
Και δεύτερον, είµαστε στη περιοχή ανατολική Μεσόγειο, οπότε
δηλαδή η θέση – ο ρόλος µας είναι αυξηµένος ως προς τα γεγονότα αυτά,
να ‘ρθουµε σε επαφή και µε τους συναδέλφους τους Ισραηλινούς.
∆ηλαδή θα µπορούσαµε να κάνουµε µια κίνηση να ’ναι πιο ουσιαστική και
όχι µόνο µια απλή καταδίκη και να κάνουµε µια προσπάθεια να
βοηθήσουµε προς την ειρήνευση, και βέβαια την ανάδειξη των
πραγµατικών προβληµάτων. Έ να αυτό.
Ως προς το Πολιτιστικό Κ έντρο ήθελα να πω ότι, θα µπορούσε
κανείς µε µια άποψη να δικαιολογήσει τις ενέργειες του ∆ήµου, που κατά
τη γνώµη του έτσι προωθούσε ένα έργο. Αυτό όµως που εµένα µπορώ
να σας πω µε εξοργίζει περισσότερο είναι οι λόγοι της απόρριψης που
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επικαλείται η Περιφέρεια, δεν έχεις έννοµο συµφέρον, δηλαδή ποιος έχει
έννοµο συµφέρον; Α υτός που πάει οργανωµένα και ξέρει και βάζει τα
θέµατα σωστά, αυτόν τον πετάει πέρα και ταυτόχρονα ακούω – βλέπω
στη τηλεόραση τον Περιφερειάρχη να λέει ότι, επειδή πιθανόν λέει να µην
είναι καλή η διαχείριση...
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ: Επειδή µπορεί να µην είναι καλή η διαχείριση λέει θα
κάνουµε έλεγχο, και επειδή λέει ο ∆ήµος δεν θέλει να φανεί µας είπε να
το κάνουµε.., να µας ζητήσει αυτός να πάµε να κάνουµε τον έλεγχο,
δηλαδή φαίνεται ότι δεν είχε συνείδηση του τι έλεγε στο κάτω – κάτω.
∆ηλαδή ο ελεγκτής και ο ελεγχόµενος σε συµπαιγνία, σε εισαγωγικά εν
πάση περιπτώσει, πότε θα ελέγξει ο ένας τον άλλο. Α ν τα πάρει κάποιος
άνθρωπος σοβαρός και ένας ελεγκτής αυτό δηλαδή είναι γελοιότητα όπως
µπαίνει το θέµα. Το έννοµο συµφέρον ενός πολίτη που προσφεύγει ποιο
είναι δηλαδή;
Τώρα το τελευταίο θέµα που να θέσω είναι, σχετικά µε την ηµερίδα
που κάναµε συνάδελφε Πρόεδρε για τους ευρωκώδικες, το θέµα που
εµείς κάπως το κινήσαµε δεν το βάλαµε, το ‘βαλε ο Καθηγητής ο
Γιαννόπουλος και το ‘βαλε και ο συνάδελφος ο Χατζηδάκης από το
Ρέθυµνο. ∆ηλαδή τι; Πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε, δεν µπορεί ο
πολιτικός µηχανικός να κάνει βήµα αν δεν έχει πρόσβαση τους
ευρωκώδικες. Βέβαια αν θέλουµε να τα ξεχάσουµε οτιδήποτε µάθαµε και
οτιδήποτε επιστηµονικό θέµα και να ασχολούµαστε µόνο µε ένα
πληκτρολόγιο αυτό είναι ένα άλλο θέµα, αλλά είναι πολύ βασικό και δεν
το συνειδητοποιούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: κ. Γενική Γραµµατεύς της ∆ιοικούσας.
ΦΑΝΟΥ ΡΑΚΗΣ:
Κ αι επιµένω ότι θα πρέπει να το παλέψουµε
περισσότερο το θέµα της πρόσβασης στους ευρωκώδικες. Νοµίζω ότι και
ο κ. Γιαννόπουλος τοποθετήθηκε πολύ καθαρά και είναι και µια απαίτηση
και µια ανάγκη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ωραία, ο συνάδελφος Μπριλάκις.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Μακάρι να µπορούσαµε να τα σχολιάσουµε όλα, όλα όσα
ελέχθησαν. Ε γώ θα σχολιάσω µόνο δύο πράγµατα, δυο λέξεις µόνο για
το Πανεπιστήµιο στον Ά γιο Νικόλαο και µετά για το θέµα του Πολιτιστικού
που ανέλαβα κατά κάποιο τρόπο να κάνω κάποια ενέργεια και...
Για το θέµα του Πανεπιστηµίου είχαµε πει τότε στη συζήτηση στη
∆ιοικούσα και θυµίζω όσοι ήτανε παρόντες ότι, πράγµατι υπάρχει µια
κακή συνήθεια, κακός πολιτισµός θα έλεγα εγώ στην Ελλάδα, και δεν
κάνουµε από την αρχή οργανωµένες δουλειές και σωστές. Και ξεκινάµε
και κάνουµε Πανεπιστήµια στη Πάτρα. Ε γώ όταν πήγα να ορκιστώ σαν
πολιτικός µηχανικός ο Χωραφάς έλειπε για να κάνει λέει την ίδρυση, τα
εγκαίνια του Πανεπιστηµίου Πατρών, δεν υπήρχε τότε, το ’66 το
∆εκέµβριο, µάλλον τέλος Νοεµβρίου ιδρύθηκε το Πανεπιστήµιο στη
Πάτρα, σήµερα είναι ένα τεράστιο πράµα, φυσικά το πρώτο καιρό ήτανε
ελεεινό και τρισάθλιο.
Λοιπόν, και είπαµε τότε ότι δεν µπορούµε να ξεκινήσουµε την
αλλαγή του πολιτισµού στην Ελλάδα από τον Ά γιο Νικόλαο, γιατί
αδικούµε το τόπο µας. Λοιπόν αυτά.
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Τώρα το άλλο το θέµα του Πολιτιστικού, είχε φέρει µια εισήγηση ο
Ζαχαρίας ο Α σσαριωτάκης και αντέδρασα εγώ, θα έκανα την απάντηση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αφρώ και Λυδάκη.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Θα έκανα την απάντηση αλλά µετά είχα ένα τροχαίο και
µπήκα στο Πανεπιστηµιακό και καθυστέρησα, ήρθανε και µετά οι γιορτές
και ακόµα δεν έχει περάσει το πόδι µου. Η εισήγηση υπάρχει αυτή τη
στιγµή και αν το θέσουνε θέµα θα το συζητήσουµε αύριο στη ∆ιοικούσα.
Το θέµα είναι για µένα.., δεν είναι ακριβώς η οπτική γωνία η σωστή,
η οπτική γωνία του θέµατος είναι ότι η δηµόσια διοίκηση είναι ένα
ξεχαρβαλωµένο πράµα και πάνω σ’ αυτό το ξεχαρβαλωµένο πράµα ο
καθένας µπορεί να ασχηµονεί, ο καθένας, ακόµα και εµείς εδώ µέσα
µπορούµε, έχουµε την ευχέρεια.
Λοιπόν, άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να βάλοµε κεντρικό µας
θέµα είναι η δηµόσια διοίκηση που πρέπει να γίνει καλύτερη και έχουµε
κάνει και παλιότερα εισηγήσεις, τις γράψανε όλοι, δεν τις κουβέντιασε
κανείς, δεν τις συζήτησε, θέµατα σοβαρά, πανελλήνια, νοµοθετικά και
µετά έρχεστε και µου λέτε να κουβεντιάσουµε για ένα έργο. Κ αι ρωτάω
εγώ το Ζαχαρία – γιατί εγώ ξέρω από δηµόσια έργα, δεν γίνονται τα ίδια
σκατά σε όλα τα έργα;
Εγώ να σου πάω φυλακή όλους τους
επιβλέποντες, ουδενός εξαιρουµένης σε όλη την Ελλάδα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και όλους τους εργολάβους.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
Όλους, και όλους τους εργολάβους, φυλακή, ποινικό
αδίκηµα, κανείς δεν µπορεί να κάνει µ’ αυτή τη ξεχαρβαλωµένη διοίκηση
τη δουλειά του σωστά.
Αυτή για µένα είναι η θέση µου και νοµίζω ότι πρέπει να ‘ναι
ολονών η θέση, ή να κοιτάξουµε να φτιάξουµε το τόπο αυτό ή να
αρχίσουµε να λέµε – ο κακός ο ∆ήµαρχος που άµα αλλάξει και έρθει ο
άλλος θα γίνει καλός.
Την έχουµε πατήσει, αλλάζουµε, αλλάζουµε,
αλλάζουµε και τα ίδια χάλια είναι.
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ: Φάνηκε κάτι τέτοιο από το κείµενο µας;
Όχι, δεν λέω για σένα λέω.., αναφέροµαι σε άλλη
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
κουβέντα, του Στέλιου του Ορφανού. Κάνει ο καθένας τον αγώνα του δεν
πειράζει, εγώ δεν έχω παράπονο και ο καθένας αυτό, αλλά θα πω και
κάτι άλλο για την εισήγηση του Ζαχαρία στη ∆ιοικούσα.
Μας έφερε πράγµατι κάποιες πληροφορίες, τη τάδε εποχή έγινε
αυτό, τη τάδε εποχή έγινε εκείνο, πήρε µια απόφαση ο ∆ήµαρχος, πήρε
µια απόφαση το συµβούλιο, δεν ξέρω τι. Ε γώ ξέρω ότι οι πληροφορίες
για να συζητήσει το Πολιτιστικό Κέντρο είναι πολλαπλάσιες, µέχρι και
απόφαση της ∆ιοικούσας είδα του 2005, τυχαία τη βρήκα στο γραφείο
µου, του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου για το Πολιτιστικό. Να µπλέξοµε σ’
αυτή τη συζήτηση; Να µπλέξοµε, αλλά να το βάλουµε χωριστό θέµα,
άλλο η δηµόσια διοίκηση και άλλο το Πολιτιστικό Κ έντρο. Να το βάλουµε,
όπως το ‘βαλε και ο Στέλιος ο Ορφανός ότι εδώ πήγαν να κάνουν
λοβιτούρα, αλλά για µένα το πιο σοβαρό είναι η δηµόσια διοίκηση που
είναι ο µεγάλος ασθενής σήµερα.
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Εγώ την έχω την εισήγηση έτοιµη άµα θέλετε να σας τη διαβάσω
κιόλας.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Για τι τώρα, για τη δηµόσια ή.., (δεν αποδίδεται καθαρά)..,
για τη δηµόσια διοίκηση...
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Για τη δηµόσια διοίκηση λέω έχω έτοιµη εισήγηση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Είπα ότι εγώ δεν έκανα την εισήγηση λόγω του τροχαίου
ατυχήµατος, την οποία έχω τώρα έτοιµη και αν το βάλει ο Πέτρος αύριο
θέµα θα συζητηθεί, να την, την κρατάω στα χέρια µου. Λοιπόν, αν θέλετε
σας τη διαβάζω και τώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Για να ενηµερωθείτε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, λοιπόν, τελείωσες συνάδελφε;
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Λοιπόν, εγώ παίρνω το λόγο
συνάδελφοι.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι συνάδελφε Πρόεδρε της ∆ιοικούσας
και όλοι οι συνάδελφοι της ∆ιοικούσας που µιλήσατε µέχρι σήµερα για το
Πολιτιστικό, µάλλον δεν αντιλαµβάνεστε τι ψηφίζετε εδώ µέσα. Υπήρξε η
πρόταση του συναδέλφου Κ ρασανάκη η οποία είπε, να παραπεµφθεί το
θέµα στη ∆.Ε. ούτως ώστε να διαµορφώσει γνώµη και να φέρει εισήγηση
στην «Α». Και εσύ συνάδελφε Πρόεδρε βγαίνεις απάνω και λες για το
χειρισµό του θέµατος, να χειριστείτε τι; Την εισήγηση που θα φέρετε
εδώ;
Η απόφαση η οποία υιοθετήθηκε από την ΠΑΣΚ ως επίσηµη
πρόταση ήταν του Κ ρασανάκη, µάλιστα εγώ διαφώνησα µε τον
Κρασανάκη και τον ρώτησα και είναι γραµµένο στα πρακτικά, του λέω –
µέχρι σήµερα τα 10 χρόνια καµία ∆ιοικούσα δεν έχει φέρει εισήγηση,
δεσµεύεσαι Κρασανάκη ότι η ∆ιοικούσα θα φέρει εισήγηση; Και λέει, εγώ
για τη ∆ιοικούσα θα δεσµευτώ; Είναι έτσι συνάδελφε ή δεν είναι; ∆εν
µπορώ εγώ να δεσµευτώ για τη ∆ιοικούσα.
Η ψηφοφορία που βγήκε – 19 που ψηφίσατε εσείς και µάλιστα
είχατε αντίρρηση και για το ένα που δεν άλλαζε τίποτα, το 17 ή το 16 που
ψήφισε ο Στέλιος ο Ορφανός, ήταν ότι θα φέρετε εισήγηση. Κ αι µάλιστα
έθεσα θέµα τότε και είπα ότι, για να ενηµερωθούν τα µέλη της «Α» να
τους δοθούν τα πρακτικά των συζητήσεων που θα γίνουν στη ∆ιοικούσα,
και µε τα λύπης µου πληροφορήθηκα ότι δεν µαγνητοφωνήσατε τη
συζήτηση που έγινε. Α παράδεκτο γεγονός, όποιος φοβάται να µιλήσει να
µην πηγαίνει να µιλήσει, γιατί απ’ ότι έµαθα ήταν αίτηµα ενός που ζήτησε
να µην καταγραφούν αυτά τα πράγµατα, απαράδεκτη η θέση από ένα
Όργανο.
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∆εν είναι µια συζήτηση καφενείου συνάδελφοι, ήταν µια επίσηµη
πρόσκληση που έγινε από τη ∆ιοικούσα σε ορισµένα µέλη, τα οποία
ζητήσατε όλοι εσείς να ακούσετε τις απόψεις τους και αυτοί οι άνθρωποι
φοβήθηκαν να καταγραφούν οι απόψεις τους για να έρθουν στο Σώµα.
∆εν κατάλαβα τι σόι συνεδρίαση κάνατε εκείνη την ηµέρα και αν στο
τέλος τη βαφτίσατε συνάντηση και όχι συνεδρίαση.
∆ ηλαδή είναι
απίστευτα πράγµατα αυτά που γίνονται.
Μίλησες προηγουµένως Πρόεδρε και είπες µια αντιπαράθεση
µεταξύ του Ορφανού, του άλφα ή του βήτα, εγώ δεν βλέπω καµία
αντιπαράθεση, το θέµα ήρθε εδώ πέρα για να εξεταστεί η νοµιµότητα του
θέµατος, και το Τεχνικό Ε πιµελητήριο των Αθηνών – που λέτε για τον
Αλαβάνο – εξέτασε τη νοµιµότητα.
Όσον αφορά δε την Επιτροπή του Άρθρου 18 εδώ θα γελάσοµε,
βλέποµε όλες τις δικαστικές αποφάσεις, βλέποµε πως λειτουργεί αυτό το
κράτος, βλέποµε τα πάντα, ε, να δεχτούµε και τις αποφάσεις της
Επιτροπής του Άρθρου 18.
Όσον αφορά τώρα το Πανεπιστήµιο, είχα ξεκινήσει και είχα πει τότε
– γιατί έτυχε να ‘µαι στη συνεδρίαση – ότι διαφωνώ κάθετα µε το να γίνει
και συµφωνώ απόλυτα µ’ αυτά που είπε ο Στέλιος Ορφανός
προηγουµένως. ∆εν υπάρχει καµία λογική κάθε µικρή πόλης.., γιατί ο
Άγιος Νικόλαος είναι µικρή πόλη, δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα
στους φοιτητές, ιδρύοµε σχολές την µία πίσω από την άλλη και εσείς οι
ίδιοι φωνάζετε ότι δεν υπάρχουν δικαιώµατα στους συναδέλφους µας, για
µας δηλαδή δεν υπάρχουν – για τους άλλους θα υπάρχουν και εγκρίνουµε
και συµφωνούµε; Όχι, θα ‘πρεπε να ‘χουµε το θάρρος να πούµε – όχι
κύριοι διαφωνούµε, µια δεδοµένη στιγµή θα πρέπει να διαφωνούµε και
όχι να µην παίρνουµε θέση για να µην χαλάσοµε τις σχέσεις µε τον ένα
και µε τον άλλο.
Τελείωσα, ευχαριστώ.
Πρόεδρε έχεις τη δυνατότητα να
δευτερολογήσεις αν θες.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Μια παρέµβαση δυο δευτερολέπτων για το Πολιτιστικό,
δυο δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει, έλα.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ:
∆ιοικούσα...

Επειδή δεν αναφέρθηκε κανένας στη συζήτηση στη

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα και εγώ επί της διαδικασίας µίλησα.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Μου επιτρέπεις Γιάννη; Να ενηµερώσω το Σώµα επειδή
δεν αναφέρθηκε από κανένα προηγουµένως, δεν το ‘κρινα στην αρχή
σκόπιµο αλλά µετά τη συζήτηση το κρίνω σκόπιµο, ότι εγώ αποχώρησα
από τη ∆.Ε . όταν συζητήθηκε το θέµα για το Πολιτιστικό – εκτός των
άλλων – αντιδρώντας για το τρόπο προσέγγισης του θέµατος από τη
πλειοψηφία της ∆.Ε., όπως αυτή εκφράστηκε µέσω του Προέδρου, γιατί
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το θεώρησα και απαράδεκτο και προσβλητικό και για µας που είµαστε
εκεί και για όλους τους συναδέλφους µηχανικούς και για το Τ.Ε.Ε ./ΤΑΚ .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πράγµατι ήταν
Λοιπόν, συνάδελφοι το θέµα έκλεισε της ενηµέρωσης.
ΘΕΜΑ 3

δευτερολέπτων.

ο

Έλε γχος – ε ρωτήσεις –
ε περωτήσεις προς τη ∆.Ε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Προχωρούµε στο επόµενο θέµα το
οποίο είναι, ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη ∆.Ε..
Σύµφωνα µε το άρθρο 8§2 του κανονισµού λειτουργίας της «Α »
Περιφερειακού Τµήµατος διατυπώνονται δυο επερωτήσεις από το
Πρόεδρο της «Α» σε σχετικές ερωτήσεις που έγιναν προς τη ∆.Ε. του
Τµήµατος. Ε πειδή δεν εδόθη καµία έγγραφη απάντηση σας διαβάζω τις
σχετικές ερωτήσεις.
Πρώτον, ερώτηση υποβληθείσα µε το έγγραφο µε αριθµό
πρωτοκόλλου 5333/08.12.2008. Η παρούσα υποβάλλεται σύµφωνα µε το
άρθρο 8§1 του κανονισµού λειτουργίας της «Α » Περιφερειακού Τµήµατος
του Τ.Ε.Ε ., όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 18.03.1989. Α υτό να το
ακούσει και ο συνάδελφος Κρασανάκης για τις αντιρρήσεις που είχα στη
προηγούµενη πρόταση.
Στη συνεδρίαση της «Α» του Τµήµατος που έγινε την 21.01.2008
αποφασίστηκε η παραποµπή προς επεξεργασία στις αρµόδιες µόνιµες
επιτροπές των θεµάτων:
1. ∆ιασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία στην ενωµένη Ευρώπη,
πρόταση ΠΑ ΣΚ µηχανικών.
2. Προτεινόµενες
από
το
∆ιοικητικό
Συµβούλιο
του
ΤΣΜΕ∆Ε,
τροποποίηση του Ν.3518/2006.
3. Καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τη διάθεση
αποβλήτων, πρόταση ∆ηµοκρατικής Πανεπιστηµονικής Κ ίνησης
Μηχανικών.
4. Απλοποίηση υπολογισµού αµοιβών µηχανικού πρόταση ∆ηµοκρατικής
Πανεπιστηµονικής Κ ίνησης Μηχανικών.
Με τα 1267/14.02.2008, 1268/14.02.2008, 1272/14.022008 και
1273/14.02.2008 έγγραφα, διαβιβάσαµε στη ∆.Ε . τα απ οσπάσµατα των
πρακτικών των εν λόγω θεµάτων µε τα των σχετικών εισηγήσεων για τις
περαιτέρω ενέργειες.
Επειδή ήδη έχουν παρέλθει δέκα µήνες χωρίς
καµία σχετική ενηµέρωση, ερωτάται η ∆ιοικούσα αν έχουν υλοποιηθεί ή
όχι οι αποφάσεις που έλαβε το Σώµα.
Παρακαλείται ο Πρόεδρος ή
οποιοδήποτε άλλο µέλος της ∆ιοικούσας αν υπάρχει σχετική προς τούτο
απόφαση να απαντήσει επί του θέµατος.
Θα ήθελα επίσης να µε ενηµερώσετε εάν συζητήθηκε το θέµα στη
∆ιοικούσα και σε καταφατική περίπτωση, πότε;
∆εν ξέρω ποιος θα
απαντήσει, εσύ, δεν ξέρω τι.., υπάρχει απόφαση;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: Όχι, απλώς µπορώ να απαντήσω, απλά δεν
ξέρω αν θέλετε να διαβάσετε και το δεύτερο...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, να µου απαντήσεις αυτό και µετά
θα πάµε στο δεύτερο.
Ένα λεπτό να συνεχίσω κάτι να πω, υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε
τον κανονισµό λειτουργίας της «Α» η γενίκευση της συζήτησης επί του
θέµατος δεν επιτρέπεται, παρά µόνο εάν αποφασίσει το Σώµα χωρίς
συζήτηση. Ε ρωτάται το Σώµα – επιθυµεί ή όχι γενίκευση της συζήτησης;
∆εν επιθυµείτε, άρα δεν θα µιλήσει κανένας, έτσι συνάδελφοι;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Για ποιο, για το συγκεκριµένο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Για το συγκεκριµένο, ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Πρόεδρο «Α »)

(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ.

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, γι’ αυτό τα διαχωρίζω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Γι’ αυτά τα τέσσερα δηλαδή ερωτήµατα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
αυτό που διάβασα.

Ναι, για το συγκεκριµένο ερώτηµα,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:
Λοιπόν συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε
από τις συζητήσεις που κάνουµε στην «Α » του Τµήµατος το πλήθος των
θεµάτων τα οποία καλείται ένα επιστηµονικό όργανο, ένας φορέας ο
οποίος είναι σύµβουλος της πολιτείας, ένας επαγγελµατικός, ένας
συνδικαλιστικός φορέας – όπως είναι το Τεχνικό Ε πιµελητήριο – είναι
απίστευτα µεγάλος.
Όταν διαχειρίζεσαι καθηµερινότητα, όταν διαχειρίζεται καθηµερινά
προβλήµατα και ακούω.., άκουσα µε πολύ προσοχή τα ζητήµατα που
έβαλε η Β άνα η Σφακιανάκη σήµερα, όπως για παράδειγµα οι
πραγµατογνωµοσύνες, όπου κάθε πραγµατογνωµοσύνη είναι ένα θέµα
τεράστιο και που πραγµατικά διακυβεύεται και η αξιοπιστία του Τεχνικού
Επιµελητηρίου σε κάθε περίπτωση, και τα δύο τελευταία χρόνια
τουλάχιστον που είµαι εγώ προσπαθήσαµε όσο το δυνατόν περισσότερο
να τα αντιµετωπίζουµε µε τη µεγαλύτερη σοβαρότητα και συνέπεια και µε
το τρόπο που κάνουµε την ανάθεση, αλλά και όσο µπορούµε να είναι
άνθρωποι µε εµπειρία και στο τρόπο µετά που τις παραλαµβάνουµε, δεν
τις υπογράφω εγώ θα τις υπογράψει πάντα κάποιο µέλος της ∆ιοικούσας
ο οποίος έχει σαφέστατα γνώση για το αντικείµενο το οποίο έχει εξετάσει
ο πραγµατογνώµονας, είναι ένας κυκεώνας κυριολεκτικά ζητηµάτων
απίστευτης έντασης και αυξοµείωσης αυτής της έντασης.
Να σας πω άλλα δέκα θέµατα πολύ σηµαντικά που το Τεχνικό
Επιµελητήριο θα ‘πρεπε να ‘χει πάρει θέση και που καµιά φορά και εγώ
έρχοµαι σε δύσκολη θέση σαν Πρόεδρος που δεν προλάβαµε ή δεν
είχαµε την άποψη την οποία θα έπρεπε να έχουµε;
Σήµερα, ανατολικό πολεοδοµικό, πήγα εγώ στη σύσκεψη, για
κάποιους λόγους δεν προλάβαµε, δεν µπορούσε η Κ αίτη η Τσουκαλά ο
εκπρόσωπος µας να πάει, σηκώθηκα έφυγα, που είχαµε σήµερα «Α »,
φτιάχναµε µε τον Νίκο τον Τσικαλάκη τις απαντήσεις, είχαµε την
αιµοδοσία, σηκώθηκα και πήγα εγώ για το ανατολικό πολεοδοµικό.
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Ήτανε η δεύτερη οριστική µελέτη η οποία έπρεπε να συζητηθεί σήµερα µε
τους φορείς, δεν είχαµε καταθέσει, δεν προλάβαµε να καταθέσουµε
άποψη, παρόλο που το συζητήσαµε, και σωστά αν θέλετε και ο Γιάννης ο
Περτσελάκης το ανέφερε µέσα ότι έγινε συζήτηση στο Τεχνικό
Επιµελητήριο και δεν πήρα ουδέποτε απάντηση, και είχαµε να πούµε
πράγµατα και είπαµε στη ∆ιοικούσα πράγµατα.
Συζητήσαµε λοιπόν, ακούστηκαν διάφορες απόψεις στη τεράστια
προσπάθεια.., που από τη πρώτη στιγµή που ανάλαβα Πρόεδρος στη
∆.Ε. του Τεχνικού Επιµελητηρίου έχω ξεκινήσει για σύνθεση απόψεων,
ακούσαµε κάποια πράγµατα πολύ σηµαντικά από τη Φανή την
Κουτσουµπού, είπαµε Φανή γράψε σ’ αυτά που έχει πει και η Κ αίτη, δεν
καταφέραµε να τα συνθέσουµε στο χρόνο που είχαµε, δεν προλάβαµε να
καταθέσουµε την άποψη µας.
Να σας πω για τα απορρίµµατα; Που έγινε επίσης σοβαρότατη
δουλειά και από την µόνιµη Επιτροπή Περιβάλλοντος, να σας πω για το
πράσινο Ηράκλειο; Που ο ∆ήµαρχος τώρα θα βγει και θα πει σε τρίµηνο
– τετράµηνο ότι έχω καλέσει όλους τους φορείς να πάρουν θέση και δεν
είδα κανένα επιστηµονικό φορέα...
Συνάδελφε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
θέµατος, µε συγχωρείς.

Πρόεδρε

είσαι

εκτός

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι, θα ‘ρθω...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εδώ έχει γίνει µια σαφέστατη ερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι, θα ‘ρθω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
αυτού.

...µε τέσσερις υπο-επερωτήσεις έπ’

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Θα ‘ρθω Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν µιλάµε τώρα για το τι λέει η Βάνα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...τι λέει ο ένας – τι λέει ο άλλος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε είναι σαφέστατα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είναι σαφέστατα δεν επεκτεινόµεθα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι, εσύ µου έβαλες τέσσερα θέµατα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τέσσερα ερωτήµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ε γώ θα σου βάλω 14 λοιπόν.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: 500 να µου βάλεις.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: 14 θα σου βάλω εσένα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α υτές είναι αποφάσεις της ∆ιοικούσας,
της «Α ».
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: ...πολύ πιο σηµαντικά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν µιλάµε για γενικά θέµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πολύ πιο σηµαντικά απ’ ότι για παράδειγµα
τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία, την οποία θέση την
οποία έφερε η ΠΑΣΚ .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η ΠΑΣΚ την έφερε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Λοιπόν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτό είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ωραία, θέλεις να το κάνουµε τυπικά; ∆ηλαδή
να µου στέλνεις γράµµατα – να σου στέλνω γράµµατα από τη στιγµή που
παρακολουθείς καθηµερινά το τεράστιο αγώνα που κάνει το Τµήµα µε την
έλλειψη προσωπικού, µε τη µη διάθεση η οποία παρατηρείται απ’ όλους
τους συναδέλφους µηχανικούς;
Συνάδελφοι αυτοί είµαστε, αυτές τις
δυνάµεις έχουµε, αυτά µπορούµε να κάνουµε και είσαι ο πρώτος που το
ξέρεις γιατί είσαι καθηµερινά εδώ µέσα, ο πρώτος που βλέπεις πως
έχουν τα πράγµατα, κινδυνεύουµε να µείνουµε µε ένα µόνιµο υπάλληλο.
Ο Νίκος ο Τσικαλάκης για να µου βγάλει αυτή την απάντηση που
ζήτησες εσύ σήµερα έκατσε τρία 24ωρα, θέλετε να το πάµε εκεί στο
τυπικό;
Να σου κάνω εγώ απάντηση 40 σελίδες και να µου
ανταπαντήσεις εσύ;
Να το διαλύσουµε το Τεχνικό Επιµελητήριο, να
είµαστε στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις για γραφειοκρατικές
διαδικασίες και να µην προχωράει τίποτα, να είµαστε στα γράµµατα, και
να µπούµε στη διαδικασία να αποµαγνητοφωνούµε τα πρακτικά της
∆ιοικούσας γιατί το ‘πε.., εκεί που µπήκε το κόµµα, γιατί δεν µπήκε
παρακάτω, να γίνουµε ένας γραφειοκρατικός µηχανισµός πλήρης, εκεί
οδεύουµε. Και µετά προβληµατιζόµαστε γιατί η «Α» αυτή δεν µας αξίζει,
γιατί δεν είναι «Α» αυτή που θα θέλαµε, και γιατί απέχουν, και γιατί η
Νοµαρχιακή του Λασιθίου αυτή τη στιγµή δεν λειτουργεί και διάφορα άλλα
πράγµατα τα οποία συζητάµε.
Ωραία, εγώ τα έχω γραµµένα, να σου απαντήσω ένα προς ένα.
Άλφα, λόγω του µεγάλου.., όχι, αυτό είναι το δεύτερο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν ζητάω εγώ τις αιτίες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Το δεύτερο, λοιπόν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Απαντήσεις υπάρχουν κάθε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: ...διασυνοριακή και διαπεριφερειακή...
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Για κάθε θέµα υπάρχει µια δικαιολογία

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ: ...συνεργασία. Εστάλη στη µόνιµη επιτροπή
βιοµηχανίας – έρευνας και νέων τεχνολογιών και έργων ανάπτυξης µε το
1414/22.02.2008 έγγραφο. Η Μ.Ε. έργων ανάπτυξης συµπεριέλαβε το
θέµα στο πρόγραµµα δράσης της, προτείνοντας τη σύσταση οµάδας
εργασίας και η «Α » θα ενηµερωθεί όταν θα συσταθεί η οµάδα εργασίας
και όταν θα ‘χουµε απόφαση.
∆εύτερον, προτεινόµενες από το ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε τροποποίηση
του Ν.3518/2006, εστάλη στη Μ.Ε . θεµάτων ασφαλιστικού µε το
1416/22.02.2008 έγγραφο.
Γάµα, καταδίκη Ηρακλείου από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τη
διάθεση των αποβλήτων.
Ε στάλη στη Μ.Ε . Περιβάλλοντος µε το
1415/22.02.2008 έγγραφο. Η Μ.Ε. περιβάλλοντος συνέταξε εισήγηση για
της τεχνολογίας επεξεργασίας απορριµµάτων, η οποία αφού συζητήθηκε
στη ∆.Ε. εστάλη µε το 3874/16.07.2008 έγγραφο στο Πρόεδρο του
ΕΣ∆Α Κ Γιάννη Κ ουράκη.
∆έλτα, απλοποίηση υπολογισµού αµοιβών µηχανικών. Εστάλη στη
µόνιµη επιτροπή µελετών έργων και ιδιωτικού τοµέα µε το 1413 έγγραφο.
Η Μ.Ε. απάντησε µε το µε από ηµεροµηνία 07.04.2008 έγγραφο της
σχετικά, και µε την ίδια ηµεροµηνία έγγραφο µε το θέµα κατάθεσης
αµοιβών µηχανικών.
Σχόλιο από τον συνάδελφο Νίκο Τσικαλάκη, είναι σε όλους γνωστό
ο νέος τρόπος κατάθεσης αµοιβών µηχανικών, που εκτός από την αύξηση
αµοιβών στηρίζεται στον on line πρόγραµµα υπολογισµού αµοιβών και
έκδοσης κωδικών πληρωµής που πλέον απαιτούνται για τη κατάθεση
οποιαδήποτε αµοιβής µηχανικού στην Εθνική Τράπεζα.
∆εδοµένου ότι οι εξελίξεις µετά την εφαρµογή του νέου συστήµατος
ήταν ραγδαίες και δεδοµένου επίσης ότι το on line πρόγραµµα του Τ.Ε .Ε.
παρέχεται δωρεάν – όχι µόνο στους µηχανικούς αλλά και στους
υποµηχανικούς και στηρίζεται στην υπάρχουσα νοµοθεσία και µόλις µετά
βίας σήµερα τείνει να ισορροπήσει, µε την έννοια ότι τα µέλη του
Τµήµατος έχουν εξοικειωθεί – παρόλο που ακόµα και σήµερα υπάρχουν
απορίες – αλλά και το on line σύστηµα υφίσταται βελτιώσεις από το
Τ.Ε .Ε ..
Θεωρείται ουτοπικό να επιδιωχθεί απλοποίηση του τρόπου
υπολογισµού.
Τέλος,
όσον
αφορά
τον
υπολογισµό
αµοιβών,
που δεν
περιλαµβάνονται στη κείµενη νοµοθεσία, η µόνιµη επιτροπή µελετών µε
ηµεροµηνία σηµερινή έγγραφο της προτείνει στη ∆.Ε. για τη σύσταση
οµάδας εργασίας, η οποία θα ενηµερώσει και θα εµπλουτίσει αντίστοιχη
προσπάθεια πινάκια ελαχίστων αµοιβών που έχει γίνει από τη
προηγούµενη ∆.Ε..
Λοιπόν συνάδελφοι, αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτές είναι οι
δυνάµεις που διαθέτουν σήµερα οι µηχανικοί στην ανατολική Κρήτη, αυτό
µπορούµε να κάνουµε. Εάν εµείς θέλουµε να το δυσκολέψουµε είναι στο
χέρι µας, εάν θέλουµε.., και η ∆.Ε . και εγώ προσωπικά το ‘χω αποδείξει
και απέναντι στο Προεδρείο και απέναντι στη ∆ιοικούσα και απέναντι
στην «Α », εάν θέλουµε ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του µε το τρόπο
που ξέρει και που µπορεί, επίσης µπορούµε να το κάνουµε.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
εγώ µια που το ‘θεσα το θέµα.

Μάλιστα, λοιπόν θα δευτερολογήσω

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μου προκαλεί κατάπληξη η τοποθέτηση
του Προέδρου, η απάντηση µάλλον στην επερώτηση.
Η κατάπληξη
έγκειται στο εξής συνάδελφοι, αυτά τα θέµατα έχουν έρθει στην «Α »
καταρχάς όχι από µένα, να εξηγούµεθα, τα έχουν βάλει οι συνάδελφοι.
Επειδή η «Α », ορισµένα µέλη της «Α » δεν έχουν διάθεση να
παίρνουν αποφάσεις, πρόταση.., να µην κάτσω να ψάξω ποιανού ήταν η
πρόταση, να πάνε στις Μ.Ε .. Μέσα εδώ έγινε από µέλη της «Α » η
πρόταση, όσον αφορά την απλοποίηση του υπολογισµού των αµοιβών.
Εκείνη την ηµέρα η συνάδελφος Σφακιανάκη είχε τοποθέτηση να κάνει,
την ίδια απάντηση που έδωσες εσύ Πρόεδρε αυτή τη στιγµή, την είχε πει
η συνάδελφος Σφακιανάκη στη συνεδρίαση εκείνη που είχε τεθεί το θέµα,
αλλά η «Α » πρώτον, βιαζόταν να φύγουν τα µέλη
∆εύτερον, δεν ενδιαφέρονται και θεώρησε την εύκολη λύση να τα
βάζουµε όλα κάτω από το χαλί, ας το παραπέµψουµε στη Μ.Ε.. Ποιος
δυσκολεύει τη λειτουργία του Τεχνικού Επιµελητηρίου;
Το θέµα του Πολιτιστικού συζητήθηκε εδώ πέρα να βγει µια
απόφαση, εξετάζαµε τη νοµιµότητα, δεν κάναµε δικαστήριο και δεν
θέλαµε τις απόψεις, δεν κατηγορούσαµε κανένα τότε, θεωρήσατε ότι
έπρεπε να πάει στο Πολιτιστικό, ποιος αυξάνει το έργο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου η «Α » ή ορισµένα από τα µέλη της «Α » που δεν έχουν
διάθεση να κάτσουν να το κουβεντιάσουν; Ε δώ αυτή τη στιγµή το κοίταζα
και ο Β αϊλάκης είπε – είναι 11 η ώρα και πρέπει να φύγουµε, ο
Κουρλετάκης µίλησε για τα παιδιά του που τον περιµένουν στο σπίτι, πως
αυξάνεται το έργο αυτό του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου;
Βεβαίως και είµαι κάθε µέρα εδώ πέρα και εγώ δεν συζητάω γι’
αυτά που έχει να αντιµετωπίσει το Τεχνικό Επιµελητήριο, για όλη την
γκάµα των θεµάτων, εγώ συζητάω για την υλοποίηση αποφάσεων που
εσείς ζητήσατε, όχι εγώ, τα µέλη εννοώ. Και κάποιος τέλος πάντων θα
πρέπει να ενδιαφερθεί γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγµατα και που
καταλήγουν.
Το ότι υπάρχει φόρτος, υπάρχει φόρτος. Μα Πρόεδρε εξελέγης για
να επιλύσεις ορισµένα θέµατα εδώ πέρα, αν πάροµε τότε που ζήτησες να
εκλεγείς Πρόεδρος και ο κάθε Πρόεδρος, όλοι βγήκατε για να κάνετε
έργο, για να κάνετε έργο και αυτή τη στιγµή όλοι τι συζητάτε; ∆εν έχοµε
τη δυνατότητα, µου θυµίζει τον Πιταριδάκη που είπε ότι, στη Χίο το ‘πε ή
στην Μυτιλήνη, αν δεν έχω εγώ λεφτά θα το κλείσω το Τ.Ε.Ε .. Α υτή ήταν
η κουβέντα που είπε απειλώντας τότε τον Σινάνη. Όχι το Τ.Ε.Ε. πρέπει
να λειτουργήσει και αν δεν έχει λεφτά, δεν είναι τα λεφτά που κάνει το
Τ.Ε .Ε . να λειτουργεί, το Τ.Ε.Ε . πρέπει πάντα να λειτουργεί είτε έχει – είτε
δεν έχει λεφτά, και ξέρετε πολύ καλά ότι θα καταλήξουµε να µην έχοµε
λεφτά, η πορεία µας εκεί είναι και θα το διαπιστώσετε λίαν συντόµως ότι
δεν υπάρχουν λεφτά. Και καθόµαστε εµείς και κάνουµε 200.000 ευρώ...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Συνέδρια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: ...συνέδρια. Λοιπόν, έληξε το θέµα,
προχωρούµε στο επόµενο.
Ερώτηση υποβληθείσα µε το έγγραφο υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου
5380/12.12.2008. Το έγγραφο σας το διαβάζω, γιατί αυτό το έγγραφο
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τώρα συνάδελφοι – επειδή ο Πρόεδρος δεν µπορεί να τα δει τα θέµατα θα
µου αρχίσει να µου απαριθµεί αριθµούς, είναι µεγίστης πολιτικής
σηµασίας για µένα αυτό, από το τρόπο µε τον οποίο κινείται η «Α », τα
µέλη της ∆ιοικούσας, τα Προεδρεία της ∆ιοικούσας, τα Προεδρεία της
«Α», τα πάντα.
Λοιπόν, η παρούσα υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 8§1 του
κανονισµού λειτουργίας της «Α» Περιφερειακού Τµήµατος του Τ.Ε.Ε.,
όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση 18.03.1989 και αφορά στην επέκταση
του κυρίου του Τµήµατος.
Στη συνεδρίαση της «Α » που έγινε τη 10.11.2004 κατά την
ανάπτυξη του θέµατος «Ε νηµέρωση δραστηριότητος της ∆.Ε.» ο
Πρόεδρος της ∆.Ε. αναφέρθηκε στην ανάθεση εκπόνησης της
γεωτεχνικής µελέτης για την επέκταση του κτιρίου, στην ακύρωση του
διαγωνισµού για την προεπιλογή µελέτης, (λόγω αδυναµίας έκδοσης της
οικοδοµικής αδείας) και στη προκήρυξη βάσει του νόµου 716/1977.
Τα µέλη του Σώµατος και ιδιαίτερα ο συνάδελφος Α . Ανηψητάκης
και Π. Καλλιµάνης πρότειναν την αναστολή κοινοποίησης της
προκήρυξης, µέχρι να αποφασίσει το Σώµα για το τρόπο εκπόνησης της
µελέτης. Αυτό έγινε στη συνεδρίαση 10.11.2004.
Στις 12.11.2004 εθεωρήθη από τη ∆.Τ.Υ.Ν.Α . Ηρακλείου η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το θέµα «Προσθήκη κατ’
επέκταση του κτιρίου του Τ.Ε.Ε .».
Η ενέργεια αυτή έγινε µετά την
απόφαση της «Α » να εξετάσει το θέµα.
Στη συνεδρίαση της «Α » που έγινε την 24.11.2004 κατά την
ανάπτυξη του θέµατος ο Πρόεδρος της ∆.Ε . ισχυρίστηκε ότι, αφού η ∆.Ε.
αποφάσισε οµόφωνα τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
και
αφού
προϋπήρχε
η
έγκριση
του
τριετούς
προγράµµατος δράσης, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσοµε σε
ψηφοφορία, πολύ δε περισσότερο να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Θέση
πολιτικά άστοχη, γνωστικά και δεοντολογικά εσφαλµένη, διότι δεν
σεβάστηκε την «Α » η οποία θα συνεδρίαζε για να συζητήσει το θέµα
σύµφωνα µε την 3002/12.11.2004 πρόσκληση του Προέδρου της.
Παράκαµψη της κείµενης νοµοθεσίας – εσκεµµένη ή µη – όπου
καθορίζεται ο ρόλος της «Α » ως ανωτάτου οργάνου, γεγονός το οποίο
διασαφηνίζεται στο 22592/4/13.01.2005 έγγραφο του κ. Α λαβάνου περί
δικαιώµατος του Σώµατος να επανεξετάσει θέµατα τα οποία ήδη έχει
εγκρίνει. Έ χω την αίσθηση.., σας την έχω στείλει αυτή πάλι.
Σηµειωτέον
ότι
η
πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
δηµοσιεύτηκε
την
22.11.2004,
δηλαδή
είχαµε
συνεδρίαση
να
κουβεντιάσουµε το θέµα 24.11 και 22.11 βγήκε στον αέρα η πρόσκληση
για να κάνουµε τη µελέτη.
Παρ’ όλες τις πιέσεις της ηγετικής οµάδας της ∆.Ε . προς τα µέλη
του Σώµατος για το επιθυµητό γι’ αυτούς θετικό αποτέλεσµα, η
ψηφοφορία κατέληξε ισόβαθµη αλλά όχι ισοδύναµη, 13 – 13 χωρίς ο
Πρόεδρος της «Α» να κάνει χρήση του δικαιώµατος που απορρέει από
τον Κ.∆.∆. άρθρο 15 του Ν.2690/1999. Θα µπορούσα συνάδελφοι εκείνη
τη στιγµή να πω – η δική µου ψήφος µετράει για δύο οπότε απορρίπτεται
να γίνει, να βγει.., απορρίπτεται οποιοδήποτε αποτέλεσµα της
δηµοσίευσης αυτής, δεν έκανα χρήση αυτού του δικαιώµατος.
Η σύµβαση υπεγράφη στις 13.05.2005. Η οµάδα µελέτης µε το
1377/11.05.2006 έγγραφο της επισηµαίνει την ύπαρξη ορισµένων πολύ
σοβαρών προβληµάτων τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την
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τελική απόφαση για την κατασκευή υπογείου γκαράζ. Το πρόβληµα δεν
θα έπρεπε να προβλεφθεί και να αντιµετωπιστεί νωρίτερα; Ε ρώτηση.
Έκτον, σύµφωνα µε τη δεύτερη εντολή πληρωµής η συνολική
δαπάνη του έργου έχει ανέλθει στα 92.674,39€, έχουν καταβληθεί
92.641,50€ και το υπόλοιπο των εγκρίσεων ανέρχεται στο ποσό των
53.043€, παράλληλα για την γεωτεχνική έρευνα έχουν δαπανηθεί 6.608€,
το µέχρι σήµερα δαπανηθέν ποσό ανέρχεται συνολικά στα 99.249,50€.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Η γεωτεχνική µελέτη είναι η δυο τρύπες
που έχει απέξω άµα τις έχετε δει.
Κατά την άποψη µου υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες για το
χειρισµό του θέµατος και διερωτώµαι αν θα συνεχιστούν ή θα
αντιµετωπίσουµε το θέµα µε τη δέουσα προσοχή.
Ερωτάται η ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε ., τι προθέσεις έχει για την αντιµετώπιση
των θεµάτων που τίθενται µε το 1377/11.05.2006 έγγραφο της οµάδας
µελέτης; Όσον αφορά τα γκαράζ είναι αυτά, οι θέσεις στάθµευσης.
Ποιες είναι οι οικονοµικές υποχρεώσεις του Τ.Ε .Ε. για την
ολοκλήρωση της µελέτης και την έκδοση οικοδοµικής αδείας;
Τι ποσά υπολείπονται για τις οικονοµικές υποχρεώσεις του Τ.Ε .Ε.
προς τους µελετητές;
Ποιες οι προθέσεις της για το µέλλον του εγχειρήµατος;
Και µήπως ασκόπως δαπανήθηκε το ποσό των 100.000€. όπου
συχνάκις γίνεται µε τα χρήµατα των συναδέλφων; Ε µένα η αίσθηση µου
συνάδελφοι είναι ότι κάναµε µια µελέτη για να την κάνοµε και ακούστηκε
η άποψη ότι, ε, θα έχουµε την µελέτη.
∆εν σας κρύβω συνάδελφοι ότι ως.., εγώ πήρα το εργολαβικό µου
δίπλωµα το ’77 και το ’90 µου ζητήθηκε να εφαρµόσω µελέτη του ’68,
εσείς θεωρείτε ότι µετά από 30 χρόνια αυτή η µελέτη θα είναι επίκαιρη;
Και εδώ είναι το θέµα συνάδελφοι, παίρνουµε αποφάσεις, ζηµιώνουµε το
Επιµελητήριο και από ‘κεί και πέρα είναι πολιτική απόφαση, ενώ υπήρχε
προσπάθεια από την «Α» να σταµατήσει τη µελέτη. Υπήρχαν οι διάφορες
προτάσεις και από τον Α νηψητάκη και από τον Κ αλλιµάνη, αλλά γινότανε
αυτό που γίνεται συνήθως εδώ πέρα, συλλογικές αποφάσεις προσπαθούν
να επιβάλλουν τις απόψεις στους συναδέλφους. Αυτό είναι το µεγάλο
πρόβληµα που έχουµε εδώ πέρα, η οµαδοποίηση πίσω από τις
αποφάσεις και όχι η ελεύθερη έκφραση γνώµης του κάθε συναδέλφου, να
ψηφίσει κατά συνείδηση τέλος πάντων για να δούµε που βαδίζουµε και τι
κάνουµε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να κάνω µια ερώτηση διευκρινιστική;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό, παρακαλείται ο Πρόεδρος ή
οποιαδήποτε άλλο.., να τελειώσω και θα την κάνεις, ευχαρίστως.
Παρακαλείται ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο µέλος της ∆.Ε . εάν
υπάρχει σχετική προς τούτο απόφαση να απαντήσει επί του θέµατος.
Θα ήθελα επίσης να µε ενηµερώσετε εάν έχει συζητηθεί το θέµα στη
∆ιοικούσα και σε καταφατική απάντηση πότε, έτσι; Και στο προηγούµενο
δεν απάντησες Πρόεδρε αν εισήχθη το θέµα στη ∆ιοικούσα, δηλαδή αν
εισήχθη το θέµα στη ∆ιοικούσα αυτές οι επιστολές, τα έγγραφα δεν
απευθύνονται σε σένα, απευθύνονται στη ∆ιοικούσα.
Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της «Α »
η γενίκευση της συζήτησης επί του θέµατος δεν επιτρέπεται, παρά µόνο
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εάν αποφασίσει το Σώµα χωρίς συζήτηση. Ερωτάται το Σώµα, επιθυµεί ή
όχι γενίκευση της συζήτησης;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
πλειοψηφία;

Η

απόφαση

αυτή..,

(δεν

αποδίδεται

καθαρά)..,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε, αυτό θέλει πλειοψηφία βασικά.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Με οµόφωνη γνώµη µπαίνει ή µε απλή πλειοψηφία;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Με απλή πλειοψηφία, όταν...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να κάνω εγώ µια ερώτηση;
Έ να λεπτό, αν θέλετε να κάνετε
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ερωτήσεις σηµαίνει ότι θέλετε να γενικευτεί η συζήτηση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι, όχι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ε πειδή µου υπέδειξες να ρωτήσω πριν περίπου 15 µέρες
ποια είναι η ηγετική οµάδα, πες την...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βεβαίως θα την πω, η ηγετική οµάδα
ήταν ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας ο συνάδελφος Κ ολυβάκης, η
Αντιπρόεδρος Τσουκαλά και ο Γενικός Γραµµατέας ο Γιάννης Β αϊλάκης.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Οι οποίοι συµµετείχαν στη µελέτη;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, λέω η ηγετική οµάδα προσπάθησε
να.., πίεζε τους συναδέλφους.., είναι γραµµένα στα πρακτικά άµα θες,
είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα, λέει ότι.., είναι η απάντηση αυτή, δεν
δικαιούται το Σώµα να ανακαλέσει µια απόφαση της ∆ιοικούσας, τη
στιγµή που είχε συζητηθεί να συζητηθεί το θέµα και είχε φύγει η
πρόσκληση στα µέλη, όχι απλώς είχε συζητηθεί, είχε φύγει η πρόσκληση
και είχε δύο εισηγήσεις – µία του Ανηψητάκη και µία του Παντελή του
Καλλιµάνη.
Και επειδή ο κάθε Πρόεδρος εδώ πέρα.., συνάδελφοι ξέρετε που
έχει καταλήξει το θέµα; (αλλαγή κασέτας)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συγνώµη µια δήλωση µπορώ να κάνω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μόνο µια δήλωση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ναι, εάν θέλετε µπορούµε να τη
γενικεύσουµε, εσείς αποφασίζετε, εγώ δεν έχω πρόβληµα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το θέµα είναι πολύ σηµαντικό και θα άξιζε γενίκευση της
συζήτησης αν όµως είχαµε αυτό από πιο µπροστά, να ‘χουµε
προετοιµαστεί και να ‘χουµε τα στοιχεία, γι’ αυτό...
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μισό λεπτό, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μισό λεπτό, γι’ αυτό προτείνω να µην κάνουµε σήµερα
αυτή τη γενική συζήτηση, παρόλα αυτά επειδή άκουσα τι διάβασες θέλω
να κάνω την εξής δήλωση, η απόφαση αυτή στη ∆ιοικούσα σαφώς δεν
ήταν οµόφωνη, όχι µόνο διαφωνήσαµε.., γιατί κάπου µιλάς...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ...για οµόφωνη απόφαση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ το διάβασα στα πρακτικά της «Α ».
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Όχι µόνο διαφωνήσαµε αλλά και έντονα και µάλιστα
κρατήσαµε και συγκεκριµένη στάση, είµαστε αντίθετοι χίλια τα εκατό σ’
αυτή τη δηµοσίευση της προκήρυξης για πάρα πολλούς λόγους, που δεν
θα τους πω τώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, εγώ...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αλλά παρακαλώ αυτό να διορθωθεί ή αλλιώς να µας
δώσεις τα στοιχεία από πού προκύπτει ότι αυτή ήταν οµόφωνη απόφαση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Από µέσα από τα πρακτικά, είναι
δήλωση του Κολυβάκη ότι δεν µπορεί η «Α » να ανατρέψει οµόφωνη
απόφαση...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε ίναι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...της ∆ιοικούσας.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
όµως αυτή...

∆εν ξέρω αν το ‘πε γενικά ο Κολυβάκης, η απόφαση

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν ξέρω.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ...να γνωρίζετε όλοι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πάντως το ‘πε σε εκείνο το σηµείο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ...κάθε άλλο παρά οµόφωνη ήτανε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θέλετε...

Το είπε σε εκείνο το σηµείο, εάν

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Κ αταρχάς δεν δέχοµαι συνάδελφε
Σφακιανάκη ότι δεν το λάβατε αυτό, διότι εγώ το απηύθυνα στη ∆ιοικούσα
στις 12.12.2008.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε , δεν το πήραµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Τώρα αν δεν το πήρατε δεν είναι
ευθύνη δική µου, όπως είπε η συνάδελφος Κενδριστάκη – η οποία λείπει
– ότι δεν έλαβε το E-mail, δεν είναι ευθύνη δική µου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εµείς το πήραµε...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πρώτον δεν το πήραµε, δεύτερον...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ...µέλη της «Α »...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
στέλνονται.

Α, τα µέλη.., µα οι επερωτήσεις δεν

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πρόεδρε και να το παίρναµε στη ∆ιοικούσα εγώ λέω ότι,
τόσο σοβαρό θέµα θα ‘πρεπε και τα µέλη της «Α » να το γνωρίζουν ως
θέµα για να συζητηθεί, αυτό είπα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θέµα.

Εάν θέλετε συµφωνείτε να έρθει ως

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Β εβαίως.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε να ‘ρθει ως θέµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συµφωνείτε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε σείς, η ∆Κ Μ τι θέλει; Να το βάλουµε
κάτω από το χαλί, όχι...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συµφωνείτε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Είπαµε να το βάλουµε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
κουβεντιάσουµε.

Όχι, γιατί η Χαρά είπε.., ε, όχι να το

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε ναι, οµόφωνα.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θέµα.

Λοιπόν, άρα συµφωνείτε να µπει ως

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Οµόφωνα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θέµα συνάδελφοι...

Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρούµε στο 4 ο

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πρόεδρε, αν θέλει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να µπει θέµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: ...µπορώ να πω όµως πέντε πράγµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι άσε το, αφού θα µπει θέµα θα τα
πεις τότε και να είσαι και πιο καλά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Βαϊλάκης.

Μα είναι ο Β αϊλάκης εδώ, είναι ο

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παραιτηθεί.

Εδώ είναι, από την «Α» δεν έχει

ΛΥ∆ ΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι µε συγχωρείτε, θα µπείτε µέσα στο
INTE RNET να πάρετε εκείνη τη συνεδρίαση και θα τα διαβάσετε όλα, ο
καθένας δεν µπορεί να λέει ό,τι θέλει, τα γραπτά µένουν. Υπάρχουν
καταγεγραµµένες αυτές οι συζητήσεις µέσα στα πρακτικά τα οποία είναι
ανηρτηµένα στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, γράφω τις ηµεροµηνίες
συνεδριάσεων και να το δείτε.
Λοιπόν συνάδελφοι παρακαλώ, οπότε στην επόµενη συνεδρίαση θα
µπει ως θέµα.
ΘΕΜΑ 4 ο
Προτάσε ις – τοποθετήσε ις – παρατηρήσε ις
ε πί θε µ άτων σχε τικών µε τη
δραστηριότητα και λ ειτουργία του Τ.Ε .Ε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρακαλώ συνάδελφοι, έχω να θέσω
εγώ ένα θέµα µε τίτλο, “Άσκηση επαγγέλµατος µηχανικού µέλος του
Τ.Ε .Ε .”. Πρόεδρε απευθύνοµαι σε εσένα τώρα, µ’ ακούς Πρόεδρε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι σχέση έχει...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι είναι αυτό;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτό, θέλω να θέσω ένα θέµα, έχοµε
πει ότι στο 4 ο θέµα θα µπαίνουν διάφορα µικροθέµατα τα οποία δεν αξίζει
το κόπο να συνταχθεί εκ των προτέρων µια εισήγηση.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Α, το 4 της ηµερήσιας λες;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το 4 ο της ηµερήσιας διάταξης.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιο είναι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το θέτω εγώ, άσκηση επαγγέλµατος
µηχανικού µέλος Τεχνικού Ε πιµελητηρίου Ελλάδος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε ίναι σχετικό µ’ αυτό που είπε και η
Βάννα µε τη πραγµατογνωµοσύνη του Μπάκιντα, αλλά εγώ το
προσεγγίζω από διαφορετικό σηµείο.
Πρόσφατα σε τοπικό τηλεοπτικό σταθµό παρακολούθησα ένα θέµα
σχετικό µε τη λειτουργία ενός πρατηρίου υγρών καυσίµων στη λεωφόρο
Ικάρου στο ∆ήµο Νέας Αλικαρνασσού. Το ρεπορτάζ αναφερόταν στο
πόρισµα πραγµατογνωµοσύνης που έγινε από τον κ. Κωνσταντίνο
Μπάκιντα κατόπιν αιτήµατος του Συνδέσµου πωλητών πετρελαιοειδών
νοµού Ηρακλείου.
Στην όλη υπόθεση µου προκάλεσε απορία η διαφοροποίηση που
υπάρχει στα τοπογραφικά σχέδια µε τα υπάρχοντα κτίσµατα που
υπεβλήθησαν για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών και του
πραγµατογνώµονα. ∆εν ξέρω, µπορεί να κάνω και λάθος, εδώ είναι ο
συνάδελφος, αν και έχω πάρει τη πραγµατογνωµοσύνη και τη διάβασα.
Επειδή στη προκειµένη περίπτωση αναφερόµεθα σε δεδοµένα
στοιχεία και όχι επιστηµονική µελέτη – είναι αδύνατον να µην υπάρχει
ταύτιση των δύο σχεδίων. Όποιος µηχανικός και αν µετρήσει αυτή την
επιφάνεια εδώ µέσα θα πρέπει να την βγάλει το ίδιο – άντε να ‘χει κανένα
χιλιοστό διαφορά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θεωρώ ανεπίτρεπτη τη συµπεριφορά
αυτού του είδους από συνάδελφο µηχανικό η οποία αντίκειται στο άρθρο
30 του Ν.∆. 783/1970, “Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της υπό
του Τ.Ε .Ε. τηρουµένης πειθαρχικής διαδικασίας”.
Στη προκειµένη περίπτωση θεωρώ ότι ενδεχοµένως να έγινε
παράβαση των εδαφίων (γ) και (ε) της πρώτης παραγράφου του άρθρου
30, δηλαδή:
(γ) Α ποδεδειγµένη πληµµέλεια περί την εκτέλεση των επαγγελµατικών
καθηκόντων και υποχρεώσεων, και
(ε) Α συµβίβαστη προς την επιστηµονική αξιοπρέπεια διαγωγή.
Οι εν λόγω παραβάσεις επιφέρουν πειθαρχικές ποινές, δεν µπορεί
οι δυο µηχανικοί να βγάζουν άλλα ντ’ άλλων. Κ άποιος έχει κάνει κάτι το
οποίο δεν έπρεπε να το έχει κάνει;
ΤΡ ΙΑΜΑΤΑΚΗ: Ποιος είναι ο άλλος µηχανικός;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν µε ενδιαφέρει, δεν ξέρω, δεν µε
απασχολεί ποιος είναι, εδώ εξετάζουµε τα θέµατα θεσµικά, δεν
εξετάζουµε ποιος είναι και ποιος δεν είναι, δεν µε ενδιαφέρει ποιος είναι.
Επειδή στις υποχρεώσεις των µελών του Τ.Ε.Ε. είναι και η συµβολή στην
εκπλήρωση των σκοπών του, θεωρώ ότι δεν µπορούµε να οµιλούµε για
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προαγωγή της επιστήµης όταν µέλη µας συµπεριφέρονται κατά αυτό το
τρόπο.
Εφόσον τέτοιου είδους συµπεριφορές γίνονται αντιληπτές από τα
όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ε ., θα πρέπει άµεσα να αποστέλλονται για
πειθαρχικό έλεγχο. Την ευθύνη όµως για τη παραποµπή την έχετε εσείς
κ. Πρόεδρε της ∆.Ε . και αυτοβούλως το Πειθαρχικό Συµβούλιο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν µπορούµε να βγάζουµε.., εδώ είναι
ο Μπάκιντας, .., εγώ άκουσα ότι υπήρχε ένα κτίσµα µέσα το οποίο δεν
απεικονίστηκε. Κάποιος φέρνει την ευθύνη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Για ένα πρατήριο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Για ένα πρατήριο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μπορώ να...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, θέλει να ρωτήσει κανείς τίποτα,
είναι εδώ και ο συνάδελφος που έχει κάνει τηΝ πραγµατογνωµοσύνη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Περισσότερες λεπτοµέρειες για το θέµα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Μπάκιντας, συνάδελφε στο βήµα.

Θα

µας

τις

πει

ο

συνάδελφος

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν, τον Ιούνιο ήταν που µου ανατέθηκε η διενέργεια
αυτής της πραγµατογνωµοσύνης από το Πρόεδρο της ∆ιοικούσας και
αφορούσε, αφορά τη νοµιµότητα των διαφόρων αδειών που είχαν
χρησιµοποιηθεί για να βγει η άδεια τελικά ίδρυσης ενός πρατηρίου υγρών
καυσίµων και λιπαντηρίου, πλυντηρίου κ.λ.π., στην λεωφόρο Ικάρου
απέναντι από τη ΣΕΑΠ. Ένα πρατήριο το οποίο δεν έχει λειτουργήσει
πρακτικά
ακόµα,
είναι
έτοιµο,
και
µετά
τη
διενέργεια
της
πραγµατογνωµοσύνης πήρε και άδεια λειτουργίας.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες που κλήθηκα να την κάνω
αυτή τη πραγµατογνωµοσύνη ήταν κακές.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆ίπλα στη ∆Ε ΚΕ , πως την λένε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆Ε ΣΕ .
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ∆ίπλα ακριβώς στη ∆ΕΣΕ , µάλιστα στο ίδιο ακίνητο είναι,
ιδιοκτησιακά ανήκουν όλα στο ίδιο ακίνητο, ένα τεράστιο κληροτεµάχιο
είναι, το υπ’ αριθµόν τέσσερα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ιδιοκτησίας;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ιδιοκτησίας ∆ήµου Νέας Αλικαρνασσού, έτσι; Η ∆Ε ΣΕ
αναφέρεται ως καταπατητής για το ∆ήµο Νέας Αλικαρνασσού, και το
αεροδρόµιο ως καταπατητής – η ΥΠΑ , και οι ιδιώτες που είναι δίπλα οι
οποίοι έχουν αγοράσει από το ελληνικό δηµόσιο ως καταπατητές, και το
ΚΤΕΛ που ήτανε εκεί ως καταπατητής, και κέρδισε ο ∆ήµος Νέας
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Αλικαρνασσού το δικαστήριο απέναντι στο Κ ΤΕΛ ............ότι είναι δικό του
το ακίνητο, έτσι;
Λοιπόν, γιατί λέω ότι οι συνθήκες ήταν κακές, εγώ δέχτηκα να κάνω
αυτή τη πραγµατογνωµοσύνη διότι µόλις πριν είχα πει όχι σε µια άλλη
πραγµατογνωµοσύνη, είχε γίνει λίγο.., λέω να τη πάρουµε αυτή να την
κάνουµε.
Από την αρχή είδα βέβαια ότι ναι µεν είναι ξεκάθαρο το ότι δεν
έπρεπε να ‘χε γίνει – βγει η άδεια ίδρυσης για το βενζινάδικο, αλλά
ταυτόχρονα ήταν ξεκάθαρο και ότι όλοι που εµπλέκονταν µε κάποιο
τρόπο ήθελαν να παρουσιαστεί ότι είναι ας πούµε, δηλαδή όλοι
θεωρούσαν α, είναι.., µια χαρά είναι όλα, είναι µια χαρά ας πούµε, όλα
είναι µια χαρά.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Συγνώµη, εκτός σχεδίου είναι αυτό;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αυτό είναι εκτός σχεδίου.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: Κυκλοφοριακή σύνδεση έχει νόµιµη;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κατά τη ∆ΕΣΕ όχι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να µας τα πείτε αυτά, δεν τα ξέρουµε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ωραία, συγκεκριµένα λοιπόν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό να
ξεκαθαρίσουµε κάτι, εγώ συνάδελφε δεν υπεισέρχοµαι σε λεπτοµέρειες
της νοµοθεσίας, εγώ...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, για µένα η ουσία είναι η εξής...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Την ουσία.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε
τον κ. Πρόεδρο «Α»)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
∆ηλαδή υπεβλήθη ένα τοπογραφικό
που δεν έχει το κτίσµα µέσα. Το τοπογραφικό αυτό το υπέγραψε ένας
συνάδελφος µηχανικός, και ρωτώ εγώ τον οποιοδήποτε πολίτη αυτής της
χώρας όπου ο κάθε συνάδελφος κάνει µια µελέτη θα πρέπει να είναι
σωστή τουλάχιστον.., δεν µιλάω για µελέτη επιστηµονική που ο καθένας
έχει τη δική του άποψη, µιλάω για ένα σχέδιο, µια...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Βγάζεις µια φωτογραφία και αφαιρείς
από µέσα κάτι, τώρα µε το photoshop γίνεται και αυτό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Πρόεδρο «Α »)

(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ.

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α υτή είναι η ουσία και λέω ότι, όποιος
κάνει µια τέτοια δουλειά και υποπίπτει στην αντίληψη του Τεχνικού
Επιµελητηρίου θα πρέπει τα όργανα διοίκησης να το στέλνουν για
πειθαρχικό έλεγχο.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εντάξει Πρόεδρε αλλά ο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν λέω εγώ να τον καταδικάσουν,
προσέξτε, για πειθαρχικό έλεγχο – τι κάνεις;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συνάδελφε αν επιτρέπεται µια µικρή παρένθεση, για να
καταλάβουµε...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Για να καταλάβουµε, έχει σηµασία η ουσία, ναι, εντάξει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Η νοµιµότητα της λειτουργίας του πρατηρίου έχει να κάνει
µε κάποια συγκεκριµένα πράγµατα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ωραία.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Α υτό που λες έχει να κάνει αν είναι σωστό το πρατήριο,
πρώτον, έχει νόµιµη κυκλοφοριακή σύνδεση;
∆εύτερον, έγινε σωστά η διαδικασία της αδειοδότησης;
Αυτά
θεωρούµε...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ωραία, εντάξει, επί της ουσίας λοιπόν για το.., όσον αφορά
δηλαδή τη πραγµατογνωµοσύνη έχουµε το εξής, το ακίνητο..,
ιδιοκτησιακά καταρχάς, το ακίνητο είναι ένα τεράστιο ακίνητο 400
στρεµµάτων.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πόσα;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: 400, έχει µέσα το µισό αεροδρόµιο, έχει µέσα τη ∆Ε ΣΕ,
έχει µέσα τις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ , έχει µέσα διάφορα πράγµατα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ανήκει που αυτό;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Στο ∆ήµο Νέας Αλικαρνασσού, και µε βάση µια απόφαση
δικαστηρίου – όπου κέρδισε ο ∆ήµος Αλικαρνασσού – επικαλείται ότι
είναι ο ιδιοκτήτης, και πράγµατι είναι δηλαδή, έδιωξε – απέβαλλε το
ΚΤΕΛ µε δικαστική απόφαση κ.λ.π., έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συγνώµη ποιο ΚΤΕ Λ το αστικό ή το υπεραστικό;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το αστικό.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το αστικό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Γιατί...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και η ∆ΕΣΕ του πληρώνει ενοίκιο δηλαδή;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συγνώµη...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι, η ∆ΕΣΕ είναι καταπατητής σύµφωνα µε το ∆ήµο Νέας
Αλικαρνασσού.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Παλιότερα δεν το είχε αγοράσει το οικόπεδο αυτό;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το Κ ΤΕΛ το ‘χε αγοράσει από το ελληνικό δηµόσιο ναι.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Κ αι το ‘χαν στα δικαστήρια, διότι το ελληνικό δηµόσιο.., τα
δικαστήρια δέχτηκαν ότι το ελληνικό δηµόσιο το είχε παραχωρήσει πρώτα
στο ∆ήµο Νέας Αλικαρνασσού, στη Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού τότε –
οπότε µετά δεν δικαιούταν να το πουλήσει στο Κ ΤΕ Λ όπως και στους
κατοίκους παραδίπλα, όπως.., κ.λ.π., κ.λ.π.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και τι έγινε δηλαδή, πλήρωσε πράµα το δηµόσιο;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Α υτό όµως.., συγνώµη µισό λεπτό, αυτό όµως.., ναι δεν
θα το τραβήξουµε, δεν έχει σηµασία τώρα να πούµε όλο το ιστορικό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
σηµασία.

ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Αυτές

οι λεπτοµέρειες δεν

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μισό λεπτό, αφήστε µε πέντε λεπτά να σας πω.
ουσίαν ……….......Κατ’ ουσίαν...

έχουν

Κ ατ’

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Περιµένετε να ακούσοµε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Κατ’ ουσίαν αυτό το ακίνητο των 15 στρεµµάτων – όπως
παρουσιάζεται στην οικοδοµική άδεια – δεν είναι αυτόνοµο καταρχάς µε
κανένα τίτλο, δεν είναι αυτόνοµο είναι µεγαλύτερο, είναι τµήµα
µεγαλύτερης ιδιοκτησίας. Παρουσιάστηκε λοιπόν ένας δρόµος αγροτικός
γύρω – γύρω από το ακίνητο, γύρω – γύρω από το ακίνητο στην Ικάρου ο
οποίος δεν υπάρχει, έτσι; Μ’ αυτό το τρόπο θα φαινόταν ανεξάρτητο, δεν
ξέρω αν γι’ αυτό εµφανίστηκε ο δρόµος, αλλά µ’ αυτό το τρόπο θα
φαινόταν ανεξάρτητο. Πάντως δεν υπάρχει αυτός ο δρόµος, δεν υπήρχε
ποτέ, πρώτον.
∆εύτερον, το ακίνητο έχει πρόσωπο στη λεωφόρο Ικάρου, το οποίο
είναι τριτεύον εθνικό οδικό δίκτυο πλέον, δεν πήρε κυκλοφοριακή
σύνδεση ως πρόσωπο στο τριτεύον, αλλά ο ∆ήµος Νέας Αλικαρνασσού,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Α λικαρνασσού πήρε µια απόφαση µε το
σκεπτικό ότι, για να εκµεταλλευτούµε τα ακίνητα µας εκεί να κόψουµε ένα
τµήµα εµβαδού 900 περίπου τετραγωνικών µέτρων – που είναι µπροστά
στο ακίνητο µας – επί της λεωφόρου Ικάρου και να το θέσουµε σε κοινή
χρήση και να το χαρακτηρίσουµε δηµοτικό δρόµο, και έκοψε το πρόσωπο
του ακινήτου επί της Ικάρου, τον ονόµασαν δηµοτικό δρόµο µόνοι τους
σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και πήρε σύνδεση το δηµοτικό.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Για να πάρει σύνδεση το δηµοτικό, δηλαδή τι να πω, όσοι
έχουνε ασχοληθεί µε τα θέµατα αυτά.., έτσι;
Επιπλέον, να σας πω
δηλαδή εν τάχει πέντε βασικά πράγµατα για να δείτε ότι τελικά εδώ πέρα
ο σωστός...

σ ελ ί ς 4 1 ΠΡΑΚΤΙ Κ Α ΑΝ ΤΙ ΠΡΟ ΣΩ Π ΕΙΑΣ ΤΟ Υ Τ. Ε. Ε. / Τ. Α. Κ .

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ο σωστός µηχανικός κυνηγιέται βρε παιδιά, κυνηγιέται.
Εγώ δηλαδή κάθε µέρα µε παίρνουν τηλέφωνο στο γραφείο µου...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιος έδωσε την άδεια λειτουργίας;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το µηχανολογικό, η ∆ιεύθυνση Μεταφορών.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ε, και πως την έδωσε; Έχει πάρει άδεια λειτουργίας;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Οι πληροφορίες λένε ότι άδεια λειτουργίας πήρε ναι, µετά
από τη πραγµατογνωµοσύνη, αυτό που ξέρω εγώ...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Άδεια οικοδοµική.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Είναι άδεια ίδρυσης, και άδεια οικοδοµική πήρε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και άδεια ίδρυσης;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μα ένα λεπτό βρε παιδιά σας λέω, ένα λεπτό, ένα λεπτό
να σας τα πω εγώ και µετά µε ρωτάτε άµα θέλετε κάτι.
Λοιπόν, γίνεται αυτό λοιπόν µε το δρόµο, έτσι;
Κ όβεται το
µπροστινό κοµµάτι, κόβεται, δεν κόβεται, απλά πήρε απόφαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο κόβουµε και έχουµε σε κοινή χρήση αυτό. Η ∆Ε ΣΕ
δίνει σύνδεση του κοµµατιού αυτού του δηµοτικού δρόµου µε την εθνική
οδό, µε την Ικάρου, δίνει σύνδεση του δρόµου µε την Ικάρου, ανεξάρτητη
υποτίθεται µε το πρατήριο, έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Του δρόµου, σύνδεση του δρόµου.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι, έτσι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι σύνδεση δηλαδή; Για κάνε το πιο λιανά.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το πώς θα βγαίνει υποτίθεται στην Ικάρου, θα µπαίνει και
θα βγαίνει στην Ικάρου, ένα κοµµάτι 100 µέτρων µήκος ας πούµε, πως θα
µπαίνει και θα βγαίνει στην Ικάρου.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι, η σύνδεση δρόµου, δεν είναι σύνδεση πρατηρίου, δεν
είναι σύνδεση εισόδου – εξόδου, δεν είναι σύνδεση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Συνάδελφοι, σταµατήστε ένα λεπτό,
συνάδελφοι κάνετε πολλές ερωτήσεις, το θέµα που έθεσα εγώ είναι
τελείως διαφορετικό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σωστά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κάνει µια ενηµέρωση........µην κάνουµε
ερωτήσεις.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αυτό είναι η ουσία.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι δεν είναι αυτή η ουσία.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λάθος κάνεις.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν Πρόεδρε, Πρόεδρε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ε γώ δεν
παράνοµα ή νόµιµα η άδεια, δεν το θέτω έτσι.

µιλάω

αν

χορηγήθηκε

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πρόεδρε δίκιο έχεις, αλλά έχει και...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, να σταµατήσουν οι ερωτήσεις.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Α λλά θα παρακαλούσα και εγώ.., ναι, να σταµατήσετε τις
ερωτήσεις, θα παρακαλούσα και εγώ να πω δυο – τρία πράγµατα για την
ουσία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πες τα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Γιατί θέλω και εγώ να νοιώθω...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ερωτήσεις.

ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Εσύ

πες

τα,

αλλά

µην

κάνετε

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να νοιώθω ότι γνωρίζει το Σώµα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν είναι το θέµα αυτό.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ...το τι γίνεται.
Μα εδώ το µετατρέψατε
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κουτσοµπολιό το θέµα, το θέµα που έχει τεθεί είναι διαφορετικό.

σε

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
µετά.

∆εν αµφιβάλω, µπορείτε να τα πείτε

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν, ωραία........Λοιπόν, αφήστε µε λίγο να το............
Εγκρίνεται λοιπόν µια σύνδεση του δρόµου του δηµοτικού, που τον είχε
ονοµάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δηµοτικό δρόµο – τον εγκρίνει η ∆Ε ΣΕ –
σύνδεση µε τον εθνικό, πάνω στη σύνδεση αυτή λοιπόν είναι το
βενζινάδικο αυτό, ε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιος είναι ο εθνικός τώρα;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Η Ικάρου.
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Τριτεύον εθνικό ναι, τριτεύον.
Λοιπόν, και κατατίθεται έτσι µια άδεια ίδρυσης στο.., χωρίς
κυκλοφοριακή σύνδεση καθόλου του πρατηρίου, ούτε καν στο δηµοτικό
καθόλου, κατατίθεται έτσι.
Βγαίνει µια οικοδοµική άδεια από τη Πολεοδοµία, από τη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία οικοδοµική άδεια κατατέθηκε δυο –
τρεις φορές ο φάκελος για να βγει, να ο συνάδελφος Μαυρογιάννης µια
από τις φορές τον είχε αναλάβει αλλά συνάδελφε δεν ξέρω γιατί το φύλλο
ελέγχου το άφησες λευκό και απλά την επέστρεψες την άδεια ή εν τέλος
πάντων τη πήραν πίσω, δεν ξέρω, πάντως...
ΜΑΥ ΡΟΓ ΙΑΝΝΗΣ: ∆εν ήταν λευκό.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Πάντως...
ΜΑΥ ΡΟΓ ΙΑΝΝΗΣ: Λευκό δεν ήταν.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι, γράφτηκε.........Πήγε σε άλλη υπάλληλο µετά, η άλλη
υπάλληλος……...Ωραία, υπήρχε και ένα δεύτερο φύλλο ελέγχου το οποίο
έγγραφε πάρα πολλά.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Η ουσία ποια είναι; Ότι τελικά κάποια στιγµή βγήκε η
οικοδοµική άδεια, στην οικοδοµική όµως άδεια αυτή χρησιµοποιούνται
διαγράµµατα όπου δεν δείχνουν...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τη πραγµατικότητα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Περίπου 400 µέτρα δόµησης εξαφανίζονται.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ∆ηλαδή να σας πω.., από κτίσµατα που υπάρχουνε εκεί
πέρα παλιά µικρά, πλακοσκεπές κ.λ.π., από το ΤΟΛ που υπάρχει το
µεγάλο εκεί πέρα, διάφορα τέλος πάντων, πολλές κατασκευές.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
ποιο ΤΟΛ;

(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).., σε

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το ΤΟΛ, υπάρχει ένα ΤΟΛ εκεί πέρα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Της ∆ΕΣΕ είναι το ΤΟΛ ή...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Υπάρχει ένα ΤΟΛ.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το διπλανό, όχι έχει.., του Παπακαλιάτη που είχε φτιάξει,
εκεί ήτανε παλιά το PAPA S, έτσι; Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν η οικοδοµική
άδεια αυτή η οποία δεν έπρεπε να εκδοθεί ξεκάθαρα, ούτε λόγω τίτλων
δεν έπρεπε να εκδοθεί, ούτε λόγω δρόµου, ούτε λόγω.., τίποτα, λόγω
κυκλοφοριακών συνδέσεων κ.λ.π.
Γίνεται µετά κάποια καταγγελία στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών από ένα
άλλο βενζινά, από κάποιους βενζινάδες εκεί πέρα, όχι από το Σύνδεσµο
και...
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μεµονωµένα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Μεµονωµένα, και µέσα σε µια βδοµάδα βγαίνει µια
κυκλοφοριακή σύνδεση από το ∆ήµο Α λικαρνασσού στο δηµοτικό δρόµο,
γιατί η καταγγελία έγινε ότι δεν έχει κυκλοφοριακή σύνδεση και βγαίνει
µια κυκλοφοριακή σύνδεση στο δηµοτικό δρόµο.
Συνεχίζεται βγαίνει η άδεια ίδρυσης κανονικά, βγήκε δεύτερη άδεια
ίδρυσης µάλλον, διορθώθηκε η πρώτη, τροποποιήθηκε η πρώτη.
Το αποτέλεσµα ήταν να πάρει την άδεια ίδρυσης, να µην πληροί
βέβαια διάφορες άλλες προϋποθέσεις, όπως αποστάσεις από διάφορα
πράγµατα που πρέπει να ’χεις για να κάνεις το βενζινάδικο κ.λ.π., τα
οποία είναι δευτερεύοντα ας πούµε ξέρω ‘γω, δηλαδή δεν έφτασα καν στο
σηµείο να ελέγξω µηχανολογικά καθόλου, έτσι και αλλιώς τοπογράφος
είµαι εγώ ας πούµε, αλλά δεν είχε νόηµα καθόλου. Μου ‘φαγε όλο το
καλοκαίρι αυτή η πραγµατογνωµοσύνη, έτσι;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν, στο ακίνητο λοιπόν αυτό ένα µέρος του.., σε ένα
µέρος του λειτουργεί µια άλλη επιχείρηση η οποία δεν φαίνεται πουθενά,
του ίδιου ενοικιαστή ο οποίος.., αυτός έχει ενοικιάσει από το ∆ήµο
Αλικαρνασσού πέντε στρέµµατα, στα πέντε στρέµµατα έχει σκάφη
αναψυχής και βενζινάδικο. Το βενζινάδικο βέβαια φαίνεται ότι είναι σε
όλα τα στρέµµατα και στα πέντε, η οικοδοµική άδεια είναι στα 15, µετά...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι, µετά που πήρε την άδεια ίδρυσης.., µάλλον πριν
πάρει την άδεια ίδρυσης, συγνώµη, πριν πάρει την άδεια ίδρυσης 1,5
στρέµµα από τα 5 πωλείται από το ∆ήµο Νέας Α λικαρνασσού σε ιδιώτη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Στον ίδιο;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σε άλλο.
Στο διπλανό που είναι στο ίδιο το ακίνητο των 15
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
στρεµµάτων και έχει αποθήκη ξυλείας, έτσι; Λοιπόν, σας είπα εν τάχει,
δεν χρειάζεται να πούµε άλλα, έτσι; Σας είπα εν τάχει, καταλάβατε.
Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε, προσέξτε κάτι, όταν έχουν γίνει
αυτά τα πράγµατα δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να πούµε άλλα, το θέµα ποιο
είναι τώρα; Ότι εγώ πήγαινα στο σπίτι µου και έβλεπα απέξω από το
σπίτι µου ας πούµε ένα µηχανάκι εκεί πέρα τυχαία ας πούµε και ήτανε
αυτός ο ιδιοκτήτης ξέρω ‘γω, στο σπίτι του πατέρα µου ξέρω ‘γω και κάτι
τέτοια ας πούµε, έτσι; Τι κάνεις; Κ αλά, πότε θα βγει αυτό, το ένα – το
άλλο και διάφορα πράγµατα τέτοια, συναντήσεις διάφορες.
Και το
φοβερό είναι.., που εκεί ας πούµε πραγµατικά δίνω συγχαρητήρια στο
Πρόεδρο που κάνει παρέµβαση µόνος του ας πούµε, διότι στη τηλεόραση
βρε παιδιά τι έγινε; Βγήκε κάποιος εκπρόσωπος, παρουσιάστηκε µια
θέση εκπροσώπου του ∆ήµου Αλικαρνασσού – χωρίς να βγει κανένας
όµως, δεν είπαν όνοµα, δεν είπαν τίποτα, είπανε από το ∆ήµο Νέας
Αλικαρνασσού.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιος το ‘βγαλε το θέµα στη τηλεόραση;
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ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Το Κ ΡΗΤΗ TV.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιος;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Α , ποιος, οι ιδιώτες που είναι γείτονες εκεί πέρα και δεν το
θέλουν το βενζινάδικο, έτσι; Λοιπόν, και που τους λέει και ο ∆ήµος
καταπατητές.
Λοιπόν, και βγαίνει και λένε άποψη του ∆ήµου Αλικαρνασσού,
εντάξει ο ιδιώτης ο άλλος βγήκε και έλεγε, ο πραγµατογνώµονας που
είναι
άσχετος,
που
είναι
αβάσιµος,
που
είναι
αβάσιµη
η
πραγµατογνωµοσύνη, που εµείς θα κινηθούµε νοµικά εναντίον του και
τέτοια, και καθηµερινά µε παίρνουν στο γραφείο µου εµένα και µου λένε –
σου ‘χουν κάνει ήδη µήνυση, θα σου ‘κάνουν µήνυση, θα το ένα, θα το
άλλο, από ‘δω και από ‘κεί.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν, και βγαίνει λοιπόν ο δηµοσιογράφος, το ρεπορτάζ
και λέει, θέση του ∆ήµου Α λικαρνασσού – χωρίς να πει από ποιον, δεν
βγήκε κανένας επίσηµα, µπορεί να µην είναι θέση βέβαια, έτσι; Α λλά
λέει, είναι αβάσιµη η πραγµατογνωµοσύνη, κινούµαστε νοµικά εναντίον,
κάπως έτσι ας πούµε, δηλαδή.., δεν θυµάµαι ακριβώς πως το έλεγε ας
πούµε για το.., δεν ξέρω Πρόεδρε αν το θυµάσαι ακριβώς, αλλά έλεγε για
άποψη του ∆ήµου Αλικαρνασσού...........εναντίον του πραγµατογνώµονα
και της πραγµατογνωµοσύνης, έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ νας ψαροµάλλης το ‘λεγε αυτό.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι, αυτό το είπαν.., το γράφανε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, αυτός το ‘πε, ότι έχω ήδη αναθέσει
στους νοµικούς µου συµβούλους...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Α, αυτός είναι ο ενοικιαστής...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ...και ο επιχειρηµατίας, αυτός είναι ο επιχειρηµατίας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ευαγγελόπουλος, δεν είναι κρυφό, η πραγµατογνωµοσύνη
υπάρχει εδώ πέρα……........Λοιπόν...........Όπως……….., εδώ λέει τώρα ο
συνάδελφος ο Μονιάκης ότι φτιάχνει βενζινάδικα και τα πουλάει.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ∆εν ξέρω εγώ τι κάνει, έχει σχολή οδηγών, έχει επιχείρηση
σκαφών αναψυχής και βενζινάδικα.
Λοιπόν τώρα, γι’ αυτό που λέει ο Πρόεδρος εγώ έχω να πω το εξής,
βρέθηκαν
διάφορα
σχεδιαγράµµατα
τα
οποία
πραγµατικά
δεν
ανταποκρίνονται στη πραγµατικότητα, στην ίδια υπηρεσία πέντε
διαφορετικά σχεδιαγράµµατα, είτε αυτά ήταν για.., ναι, όταν λέω
διαφορετικά τι εννοώ; Ε ννοώ...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αναλόγως τη χρήση.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Αναλόγως τη χρήση, ακριβώς.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ίδιες ηµεροµηνίες; ∆ηλαδή...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Κ αι χειρότερα, και πιο παλιά, µετά τα πιο καινούργια, µετά
ξανά τα πιο παλιά δηλαδή ένας αχταρµάς ας πούµε γινόταν. Σε εγκρίσεις
υπηρεσιών να συνοδεύονται τα αντίγραφα από διαφορετικά τοπογραφικά,
από διαφορετικά...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πες ποιων.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όλων.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν έχουνε ονόµατα.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
εκτός µικροφώνου)
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Έχουνε, έχουνε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιοι;
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Η ∆ΕΣΕ, η Πολεοδοµία της Νοµαρχίας και το Μεταφορών,
εγώ συνάδελφε Αγαπάκη έγραψα αυτή τη πραγµατογνωµοσύνη και δεν
κώλωσα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν, εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε δώ υπάρχει η πραγµατογνωµοσύνη, η
έκθεση.
ΑΓ ΑΠΑΚΗΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Λοιπόν το θέµα ποιο είναι; Το θέµα είναι ότι κάποιοι
υπάλληλοι ας πούµε του ∆ήµου βρίσκονται στη µέση ενώ εγώ προσωπικά
συνάντησα µια κατάσταση, µια περιρρέουσα ατµόσφαιρα φοβερής πίεσης
και απορώ πως αντέχουνε αυτοί οι υπάλληλοι του ∆ήµου, µηχανικοί,
συνάδελφοι. Πως αντέχουν πραγµατικά να τους βάζουν το µαχαίρι από
πάνω ότι πρέπει να βγει αυτό το πράγµα, έτσι γίνεται συνήθως και στη
συγκεκριµένη περίπτωση πιστεύω ότι υπάρχουν γενικότερα πιέσεις, έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τώρα Πρόεδρε εσύ τι θέµα έβαλες;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν το ζητούµενο είναι το εξής…...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Έχουν υπογράψει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν...
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ∆ιάφορα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιο είναι το ζητούµενο.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α υτά εδώ τώρα ήταν πληροφοριακά για
να περάσει η ώρα σας.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ωραία, το επόµενο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το ζητούµενο από µένα είναι το εξής,
υποτίθεται ότι εµείς είµαστε ένας επιστηµονικός φορέας και έχοµε µέλη
και όταν συζητάµε ότι θέλουµε να προάγουµε την επιστήµη θα πρέπει και
να το πράττοµε, να µην στέλνοµε µόνο επιστολές δεξιά – αριστερά ότι
είµαστε
ο τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας, θα πρέπει να
προστατεύσοµε τους πολίτες από τυχόν άστοχες ενέργειες που κάνουν τα
µέλη µας.
Εγώ άκουσα το εξής στη τηλεόραση, ότι υπήρχαν δύο
σχεδιαγράµµατα, τοπογραφικά διαγράµµατα, ότι το ένα είχε υφιστάµενα
ακίνητα τα οποία δεν ήταν σχεδιασµένα, ένας µηχανικός υπέγραψε αυτό
το τοπογραφικό, αυτό...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Με συγχωρείς, ο Μπάκιντας είπε τέσσερα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τέσσερα – δεκατέσσερα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).., να
κάνεις υποχώρηση τώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τέσσερα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Έ τσι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Καµία αντίρρηση.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: ∆εν είπα τέσσερα, είπα διάφορα, εντάξει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Κατά υπηρεσία...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν έχει σηµασία.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αυτά τα διαγράµµατα που λες και εσύ
λοιπόν, ας δεχτούµε πόσα είναι, ορισµένοι συνάδελφοι ή ένας τα έχει
υπογράψει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Τεχνικό Επιµελητήριο...

Και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει το

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να καλέσει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να καλέσει, διότι ξεκαθαρίζω και λέω,
αυτά είναι καθαρά αριθµητική, δεν είναι µελέτη επιστηµονική να ‘χεις
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άποψη, αποτυπώνεις µια υφισταµένη κατάσταση είτε είναι έτσι – είτε δεν
είναι, εάν δεν είναι για µένα φέρεις ευθύνη, και επειδή εσύ δεν
ενδιαφέρεσαι υπάρχει το Τεχνικό Επιµελητήριο που θα σε ελέγξει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα δεν σου ‘πε για σένα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι εσύ.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Μπορώ να...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ λα απάνω.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στο βήµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στο βήµα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Για να καταγράφονται και να µην ξεχνούµε τι λέµε κάποια
στιγµή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Κ ρασανάκης.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να πω κάτι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Περίµενε να συµπληρώσει κάτι.
Να
συµπληρώσω
κάτι,
όταν
είχα
φέρει
τη
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
πραγµατογνωµοσύνη εδώ και την είχε διαβάσει ο Νίκος ο Τσικαλάκης
κάτω µου ‘χε πει αυτό το πράγµα, ότι κανονικά ας πούµε θα έπρεπε..,
ίσως θα έπρεπε να κινηθούν κάποιες διαδικασίες κ.λ.π., εγώ δεν είµαι
υπέρ αυτής της άποψης.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εγώ αυτό θέλω...
Ε γώ είµαι υπέρ της άποψης όµως.., είµαι υπέρ της
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
άποψης και γι’ αυτό είπα ότι χαίροµαι που µπήκε αυτό το θέµα, είµαι
υπέρ της άποψης της αντίδρασης του Τεχνικού Επιµελητηρίου ως
αντίδραση σ’ αυτό που βγαίνει ας πούµε και λέει ο κάθε ένας ρεπόρτερ ή
∆ήµος ή οτιδήποτε είναι για να καλύψει και εµένα σαν πραγµατογνώµονα
το Τεχνικό Επιµελητήριο όταν βγαίνουν ας πούµε και µε λασπολογούν, ο
άλλος λέει ας πούµε ότι εγώ είµαι απατεώνας, έτσι; Μέχρι εκεί.
Από ‘κεί και πέρα τώρα το να κυνηγήσεις ένα συνάδελφο.., το θέµα
είναι να κυνηγήσεις και το σωστό συνάδελφο, το σωστό τέλος πάντων
άνθρωπο.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
κάνουµε τώρα;

Ε , αυτός που έχει υπογράψει άλλα ντ’ άλλων, τι να

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Λοιπόν να...
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Την υπογραφή µας την βάζουµε εκεί που θέλουµε.
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ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο συνάδελφος Κ ρασανάκης.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε να βάλουµε µερικά πράγµατα στη θέση τους
νοµίζω, το ένα είναι ότι.........Πραγµατογνωµοσύνες έχουµε κάνει όλοι
µας, έχουµε την ευθύνη της πραγµατογνωµοσύνης και έχουµε και όλες τις
νόµιµες συνέπειες, νοµικές συνέπειες της πραγµατογνωµοσύνης εµείς οι
ίδιοι οι πραγµατογνώµονες, δεν µας στηρίζει το Τεχνικό Επιµελητήριο,
έχουµε την ευθύνη της γνώµη µας την οποία διατυπώνουµε, ένα το
κρατούµενο.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει; Αυτό το ένα το κρατούµενο είναι ότι έχουµε την
ευθύνη µας.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ελέγχει το Τεχνικό Επιµελητήριο.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ε λέγχει τη διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
Α πό την άλλη µεριά η ευθύνη της γνώµης µας
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:
παραµένει.
Από ‘κεί και µετά νοµίζω Πρόεδρε εσύ άκουσες κατιτί και κάνεις µια
πρόταση για πειθαρχικό, νοµίζω ότι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιανού; Όχι του πραγµατογνώµονα.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εδώ κάνεις ένα λάθος.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Σαφώς, το ‘χω καταλάβει, νοµίζω ότι αν µπούµε σε ένα
τέτοιο κυκεώνα, αλίµονο µας. Αν τυχόν εισηγηθεί ο πραγµατογνώµονας,
ο οποίος έχει ελέγξει τα στοιχεία ένα προς ένα, εντάξει; Ότι πραγµατικά
πρέπει να προταθεί για πειθαρχικό ο τάδε και ο τάδε συνάδελφος καλώς,
αλλά εµείς από µερικές απόψεις που ακούµε είτε στο τύπο – είτε στη
τηλεόραση ή οτιδήποτε να προχωρήσουµε σε µια διαδικασία πειθαρχικού
νοµίζω ότι θα µπούµε σε ένα κυκεώνα που δεν θα ‘χει άκρη.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ∆ιότι δεν είναι µόνο αυτό το θέµα, είναι πάρα πολλά
θέµατα που περιρρέουνε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μάλιστα.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ:
εντάξει;

Πάρα πολλά θέµατα όχι για τη συγκεκριµένη, γενικά,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν νοµίζω πάντως Πρόεδρε.., (δεν αποδίδεται καθαρά,
µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, ένα λεπτό...
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ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Νοµίζω ότι δεν θα ‘πρεπε να µπούµε σε ένα τέτοιο, γιατί
θα χάσουµε την αξιοπιστία µας και τη σοβαρότητα µας κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν...
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Κ αι µε συγχωρείς που το αναφέρω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ναι, λοιπόν συνάδελφε δεν έγιναν
αντιληπτά ορισµένα πράγµατα, καταρχάς έχω ξεκαθαρίσει και το έχω πει
πάρα πολλές φορές και εδώ και στη ∆.Ε . προχθές που υπήρχε ένα
παρόµοιο θέµα, κανείς δεν νοµιµοποιείται να στείλει κανέναν στο
πειθαρχικό, καµία απόφαση, ούτε «Α » – ούτε ∆.Ε.. Στη προκειµένη
περίπτωση δεν θα ψηφίσει, δεν δικαιούται να ψηφίσει η «Α» – ούτε και η
∆.Ε..
Έχω πει επανειληµµένως ότι τρεις µπορούν να παραπέµψουν
κάποιον στο πειθαρχικό, είναι παραποµπή στο πειθαρχικό προς έλεγχο,
είναι σαν τις µηνυτήριες αναφορές. Η µία είναι ο Πρόεδρος της ∆.Ε., η
δεύτερη είναι αυτόβουλα το Πειθαρχικό Συµβούλιο και τρίτο ο έχων
έννοµο συµφέρον. Ο έχων έννοµο συµφέρον µηχανικός δεν υπάρχει,
διότι δεν έχει έννοµο συµφέρον ο Μπάκιντας.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο Μπάκιντας έκανε µια δουλειά, έκανε
µια πραγµατογνωµοσύνη, νόµιµα είναι η παραποµπή από τον Μπάκιντα,
δεν είναι στη δικαιοδοσία του Μπάκιντα.
Εγώ έθεσα το θέµα προς
γνώση, η απόφαση θα είναι του Προέδρου της ∆.Ε . ή αυτοβούλως του
Π.Σ. για να εξεταστεί από το πειθαρχικό, εγώ δεν µιλάω ούτε για
καταδίκη συναδέλφου – ούτε τίποτα.
Όσον αφορά αυτό συνάδελφε που είπες Κρασανάκη ότι, αλίµονο αν
µπούµε σε τέτοιες διαδικασίες, εγώ ως πολίτης επιθυµώ οι φορείς των
διαφόρων µε τους οποίους συναλλάσσοµαι να µε προστατεύουν, διότι δεν
είναι δουλειά µου να ξέρω όλο το εµπορικό δίκαιο, όλο το νοµικό
σύστηµα της χώρας, την ιατρική, τα πάντα, κάποιος θα πρέπει να µε
προστατεύσει. Όταν εγώ µπω µέσα στο νοσοκοµείο και γίνει ένα λάθος,
ποιος θα µε προστατεύσει; Άµα πάω κάπου, ποιος θα µε προστατεύσει;
Ο φορέας όπου ελέγχει όλους αυτούς.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ά ρα εισηγείσαι εσύ σαν άτοµο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ θεωρώ ότι έχει ηθική υποχρέωση
το Τεχνικό Επιµελητήριο εφόσον του γνωστοποιούνται ορισµένα θέµατα,
εγώ δεν είπα να κάνει τον ελεγκτή το Τεχνικό Επιµελητήριο και να πάµε
να ελέγξουµε
στα πολεοδοµικά τα πάντα, όχι.
Α υτή τη στιγµή οι
συνθήκες το έφεραν και ενηµερωθήκαµε για µια παράβαση.
Αυτά τα δύο που σας διάβασα, τα δύο εδάφια είναι ξεκάθαρα,
αποδεδειγµένη πληµµέλεια περί την εκτέλεση των επαγγελµατικών
καθηκόντων και υποχρεώσεων.
Όταν σου αναθέτω να κάνεις ένα
τοπογραφικό θα το κάνεις όπως υπάρχει, δεν θα το κάνεις όπως θέλεις ή
όπως σου δίνει εντολή κάποιος, πρέπει να σέβεσαι την υπογραφή σου
και αν δεν τη σέβεσαι εσύ το Τεχνικό Ε πιµελητήριο θα στο επιβάλλει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τώρα εκεί πέρα...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτή είναι η ουσία των πραγµάτων.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Πρόεδρο «Α »)

(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ.

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι, αυτή είναι η ουσία των
πραγµάτων, όταν είσαι µέλος του Επιµελητηρίου έχεις και υποχρεώσεις
και δικαιώµατα, αλλά έχεις υποχρεώσεις, πρώτα απ’ όλα να σέβεσαι τον
πολίτη και ο πολίτης δεν µπορεί να ελέγξει. Κάποτε ήµουν στην Ελβετία
και ρώτησα κάποιον, πως ψηφίζετε εδώ πέρα; Και ξέρεις τι γύρισε και
µου είπε, ήταν τότε µε τις ορµόνες στα κρέατα, λέει – εγώ την παρούσα
Κυβέρνηση δεν θα την ψηφίσω και µου λέει ξέρεις γιατί, διότι εγώ δεν
είµαι εις θέση να γνωρίζω ποιες ορµόνες κάνουν και ποιες δεν κάνουν
στα κρέατα, εγώ την ψήφισα να µε προστατεύει και από τη στιγµή που
δεν καταφέρνει να µε προστατεύσει εγώ θα τη καταψηφίζω.
Το Τεχνικό Ε πιµελητήριο όταν µιλάµε ότι είµαστε σύµβουλος.., εγώ
ποτέ δεν είπα σύµβουλος της πολιτείας, εγώ ισχυρίζοµαι και λέω αυτό
που λέει ο νόµος, ότι είµαστε σύµβουλος της Κ υβέρνησης, όλοι εσείς λέτε
σύµβουλος της πολιτείας, η πολιτεία ποια είναι; Ούτε το πολεοδοµικό
είναι, ούτε η Κ υβέρνηση, ο πολίτης είναι η πολιτεία. Άρα όταν θέλοµε να
λέµε είµαστε σύµβουλοι της πολιτείας θα πρέπει να προστατεύοµε τον
πολίτη, κάποιος πολίτης δεν γνωρίζει τι θα πει τοπογραφικό, έτσι δεν
είναι; Πάρα πολλά πράγµατα δεν τα γνωρίζει.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Μου επιτρέπετε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν ζητώ να πάρετε απόφαση διότι δεν
µπορείτε να πάρετε απόφαση, είναι παράνοµη απόφαση.
Έλα συνάδελφε Μπριλάκι στο βήµα. Εγώ είπα ο Πρόεδρος αν
νοµίζει, αν έχει την ευαισθησία την οποία είχα και εγώ, εγώ πάντως σας
πληροφορώ ότι αν ήµουνα Πρόεδρος της ∆.Ε . θα το παρέπεµπα στο
πειθαρχικό να το εξετάσει.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Λοιπόν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Εάν θα παραπεµφθεί – γιατί δεν
γνωρίζετε και πως είναι το πειθαρχικό – την απόφαση παραποµπής την
έχει ο Πρόεδρος του πειθαρχικού.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Εγώ νοµίζω...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
εάν στέκει ή δεν στέκει.

Όποιο θέµα και αν πάει, αυτός κρίνει

ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Ε γώ νοµίζω ότι η αγορά δεν λειτουργεί έτσι όπως την
εµφανίζουµε εµείς και εµείς οµφαλοσκοπούµε τώρα και πάµε να
σφάξουµε κάποιο µέλος µας.
Εγώ νοµίζω ότι η γενική εικόνα είναι ότι, όπως ο Βουλευτής λέει
αµάρτησα για τη ψήφο µου, ο µηχανικός αµαρτάνει για τον πελάτη του,
και δυστυχώς χωρίς όφελος. ∆ηλαδή αν έλεγε του πελάτη, η άδεια σου
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δεν βγαίνει, για να σου βγάλω άδεια παράνοµα θέλω 5.000 η αµοιβή µου
και 50.000 από την απέξω, τότε να τον καταδικάσουµε τον µηχανικό.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και που ξέρουµε αν έγινε και αυτό που λες;
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Συγνώµη, εσύ δεν ξέρεις, εγώ ξέρω την αγορά και έτσι
λειτουργεί, δυστυχώς ο µηχανικός για να σώσει τη πουτάνα την αµοιβή τα
3.000 φτάνει σ’ αυτό το σηµείο, σ’ αυτό το σηµείο φτάνει και πες µου εσύ
ότι δεν είναι έτσι, που ξέρεις λίγο τη πιάτσα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σε τέτοιο σηµείο όχι.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
∆εν µε κατάλαβες, υπάρχουνε βρε παιδιά.., συγνώµη,
υπάρχει άδεια να είναι 100%, µε όλες τις διατάξεις της ελληνικής
νοµοθεσίας ακριβώς;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι.
Ο καθένας κάνει µια αµαρτία, µικρούλα ο ένας, πολύ
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
µεγάλη, λίγο µεγαλύτερη ο άλλος και φτάνουµε και στα ακραία σηµεία
αυτά εδώ, να δείχνει ολόκληρο κτίριο ή να ‘χουµε τέσσερα τοπογραφικά
ανάλογα µε το σε ποια υπηρεσία εµφανίζεται.
Λοιπόν, το σύστηµα κύριοι βρωµάει, τι θέλουµε; Να βάλουµε όλους
τους µηχανικούς...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είπα αυτό; Είπα...
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Συγνώµη, εγώ δεν µιλάω σε εσένα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
αντιληπτά.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

...πράµατα

τα

οποία

γίνονται

ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Ποβάσκη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Προφανώς γίνονται αντιληπτά.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: ∆ηλαδή εµείς δεχόµαστε ότι κοιµόµαστε και επειδή πήραµε
είδηση σε ένα γεγονός.., εγώ νοµίζω ότι πρέπει να αλλάξουνε πολλά
πράγµατα, πιο βασικά, πιο ουσιώδη, που έχουνε σχέση µε δηµοκρατία,
µε νοµοθεσία, µε νοµοθετικό πλαίσιο και άλλα και όχι µε το πειθαρχικό,
να βρούµε έναν και να ξεκινήσουµε απ’ αυτόν.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Εδώ ήρθε η Παρασύρη και µας είπε, 300 οικοδοµές είναι
χτισµένες µέσα στα ρέµατα και αν δεν γίνει οριοθέτηση ρεµάτων...
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε , µα κατά την άποψη σου αν δεν
γίνουν 600 δεν πρέπει να κινηθούµε.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Λάθος κάνεις.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εκεί πάει.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΗΣ: Το µυαλό σου τόσο καταλαβαίνει – τόσο λες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είναι 300...
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Όχι, τα είπαµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...επειδή δεν έχουν πάει στη Νάουσα
στο τάδε ποταµό δεν θα πάµε και εµείς, ωραία, ο καθένας είναι όπως τα
βλέπει τα πράµατα.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Η κοινωνία βρωµάει και πρέπει να το δούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
βρωµάει περισσότερο.

Β ρωµάει και εµείς τη βοηθούµε να

ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Να ανοίξουµε τα µάτια και να δούµε το σύνολο της βρώµας,
το σύνολο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν µπορέσεις να το καθαρίσεις θα σου
πω µπράβο.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ: Το σύνολο, εγώ...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι έληξε το θέµα.
ΜΠΡ ΙΛ ΑΚΙΣ:
τίποτα.

Άµα δεν δούµε το σύνολο της βρώµας δεν καθαρίζουµε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν καθαρίζουµε, σωστά.
ΣΕ ΝΕΤΑΚΗΣ: Ξέρετε κάτι Πρόεδρε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΕ ΝΕΤΑΚΗΣ: Έ χετε δίκιο σ’ αυτό που λέτε καταρχήν.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Έλα στο βήµα πρώτα
Σενετάκης, έλα να τελειώνουµε κιόλας να κλείσει το θέµα.

απ’

όλα,

ΣΕ ΝΕΤΑΚΗΣ:
Γεια σας.
Ίσως κάπου έχετε δίκιο στο ότι κάποιος
παρανόµησε ή δεν παρανόµησε, αλλά και εγώ το βλέπω τώρα ότι ναι,
ίσως θα ‘ταν ωραίο να πούµε – παιδιά αυτός έκανε λάθος και να
παραπεµφθεί στο πειθαρχικό, αλλά από ‘κεί και πέρα το άλλο θέµα που
έθεσε ο κ. Μπριλάκις έχει ένα δίκιο. Όλοι λίγο – πολύ παρανοµούµε,
οπότε από κάποια στιγµή και µετά είναι λίγο δύσκολο να διαχωρίσουµε
πού αυτή η παρανοµία πρέπει να πάει στο πειθαρχικό, δηλαδή καλώς ή
κακώς όλοι κάπου κάνουµε κάτι.
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Και µια στιγµή θα πάµε να µπλέξουµε σ’ αυτό που είπε και ο άλλος
συνάδελφος ο κύριος.., για τον κυκεώνα ας πούµε τον.., και µετά δεν
ξέρω που θα καταλήξει αυτό το πράγµα. Σίγουρα είναι τραβηγµένη η
περίπτωση, αλλά και ο καθένας µετά µπορεί να θεωρεί τη δική του
περίπτωση τραβηγµένη, η διαχωριστική γραµµή δεν ξέρω πως µπορεί να
µπει µετά. Αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα απαντήσω και τελείωσε το θέµα,
συνάδελφε Σενετάκη όπως γνωρίζεις στη νοµική υπάρχουν διαβαθµίσεις
εγκληµάτων, στη νοµική ορολογία τα πάντα θεωρούνται εγκλήµατα, δεν
υπάρχει εδώ η περίπτωση του Γιάννη – Αγιάννη για µια φραντζόλα να
καταδικαστείς σε όλη σου τη ζωή. Λοιπόν, υπάρχει η διαβάθµιση και στο
έγκληµα. Τη διαχωριστική γραµµή θα την αποφασίσει ο Πρόεδρος του
Π.Σ..
Έ χω πει επανειληµµένως
προσέξτε ποιους στέλνετε στα
πειθαρχικά, δεν είναι εύκολη δουλειά και πρέπει να γίνεται µε
υπευθυνότητα.
Εγώ έχω άλλη άποψη συνάδελφε ότι, κάποτε πρέπει να µπαίνει ένα
φρένο και όταν τιµωρηθεί ένας ο δεύτερος θα το σκεφτεί και αν τιµωρηθεί
και δεύτερος θα αρχίσοµε να το σκεπτόµαστε. Όταν µιλάµε για παιδεία..,
εγώ πιστεύω στη καταστολή, απέδειξε η παιδεία ότι δεν γίνεται τίποτα και
κάθε χρόνο γινόµαστε χειρότεροι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτά που είπε τα 3.000 και τα 5.000.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποια παιδεία;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ελληνικός λαός.

Η

παιδεία

που

θα

αποκτήσει

ο

ΘΕΜΑ 5 ο
Προτάσε ις τροποποιήσε ως κανονισµ ού
λε ιτουργίας της «Α»
Πε ριφερειακού Τµ ήµ ατος του Τ.Ε.Ε .
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συνάδελφοι προχωρούµε στο 5 ο θέµα.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Πρόεδρε έχουµε απαρτία;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, θα τη προχωρήσουµε γιατί εγώ θα
το στείλω έτσι παιδιά, σας ενηµέρωσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εάν θέλετε να κουβεντιαστεί αλλιώς θα
φύγει έτσι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πως έτσι;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όπως έχει αυτό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Με τις τροποποιήσεις µέσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τροποποιήσεις. Λοιπόν...

Με τις τροποποιήσεις, αυτό έχει τις

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το έχω στείλει µε E -m ail σε όλους, η
πρώτη σελίδα.., το ‘χετε στα χέρια σας;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Το ‘χουµε διαβάσει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, η πρώτη σελίδα που είναι η
πρώτη ειδική συνεδρίαση.., στο µόνο σηµείο, αυτά τα κόκκινα που είναι
µε τα κεφαλαία γράµµατα το έχω προσαρµόσει στην ισχύουσα νοµοθεσία.
Άλλαξε ο Ν.2187 και δεν άλλαξαν ορισµένα στοιχεία στο κανονισµό
λειτουργίας. Άρα η πρώτη και η δεύτερη σελίδα είναι ως έχουν σύµφωνα
µε τη καινούργια νοµοθεσία η οποία ισχύει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποια.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Η µόνη προσθήκη που έβαλα
συνάδελφοι είναι στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου εκεί που
λέει ότι, σε κάθε περίπτωση η µη σύγκλυση της «Α» στη πρώτη ειδική
συνεδρίαση µέσα στις προθεσµίες του Ν.1486/1984 το άρθρο 13§2 τις
σχετικές αρµοδιότητες (...) αναλαµβάνουν κατά σειρά οι αναφερόµενοι
στο άρθρο 7§5 του Ν.1486/1984 µε διαδοχικές προθεσµίες...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σε ποιο σηµείο είσαι τώρα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είµαι στο βήτα, είναι 1§1, εδάφιο βήτα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Με την έννοια το αρχαιότερο µέλος.., ο
νόµος λέει νοούνται όλα τα µέλη της «Α» κατά σ ειρά αρχαιότητος από τη
κτίσ η του διπλώµατος του µηχανικού. Ε δώ εγώ διαφωνώ και λέω –
σύµφωνα µε τον αριθµό µητρώου του Τ.Ε.Ε ., δεν...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μπορείς να µας το εξηγήσεις;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, δεν µπορεί κάποιος να ψάξει να
βρει πότε πήρε ο καθένας το δίπλωµα. Παράδειγµα, εάν αυτή τη στιγµή
δεν υπάρχει Πρόεδρος ∆.Ε. ή Α ντιπρόεδρος ∆.Ε . ο νόµος λέει ότι το
αρχαιότερο µέλος της «Α » ασκεί καθήκοντα Προεδρεύοντος, ποιο είναι το
αρχαιότερο µέλος; Α υτό που έχει πάρει το δίπλωµα, που θέλετε να
ψάξοµε; Ε δώ θα πούµε, ποιος έχει τον παλαιότερο αριθµό µητρώου εδώ
µέσα; Αυτός, διότι...
Θα σας φέρω ένα παράδειγµα, ο συνάδελφος ο Βασιλάκης ο
Μανόλης έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο το 1968.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιος;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο Βασιλάκης ο Μανόλης, λοιπόν, έχει
µεγαλύτερο αριθµό µητρώου, είναι µεταγενέστερος από µένα, µετά από
µένα ήρθε. Εγώ έχω µικρότερο αριθµό µητρώου – αλλά έχω τελειώσει
µετά από τον Μανόλη.
Όταν εδώ είχε δηµιουργηθεί ένα θέµα – αν θυµάστε οι παλαιότεροι
– που παραιτήθηκε ο Μπελιβάνης και παραιτήθηκε και ο Κ ολυβάκης από
Αντιπρόεδρος, εγώ είχα ετοιµάσει τότε.., εάν δεν εκλεγόταν Πρόεδρος ή
Αντιπρόεδρος, είχα ετοιµάσει απόφαση που θα Προέδρευε η Κική
Κατσάρου. Ο Γιώργος Κατσαράκης ισχυριζόταν ότι ήταν παλαιότερος, ότι
στην Γερµανία τέλειωσε πιο νωρίς από την Κ ατσάρου, εγώ πήρα τους
αριθµούς µητρώου και λέω – ποιος είναι ο αρχαιότερος για µένα; Α υτός
που είναι γραµµένος αρχαιότερος στο µητρώο.
Και αυτή είναι η πρόταση µου, ότι δεν µπορεί ο Πρόεδρος.., εντάξει
εµείς είµαστε 50 µπορεί να το ψάξει, στην Αθήνα που είναι 200 που θα
ψάξει πότε πήρε το δίπλωµα;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να πω κάτι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι να πεις.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Λοιπόν, στην Αθήνα δεν ξέρω τι κάνουνε, αλλά τώρα
συζητάµε για τα Περιφερειακά. Θα πω το εξής, έχω προβληµατισµό για
την αλλαγή αυτή, γιατί εγώ έχω πέντε χρόνια διαφορά και αυτή τη στιγµή
µάλιστα µου έχει αναγνωριστεί αυτός ο χρόνος. ∆ηλαδή έχω ένα αριθµό
µητρώο του ’82, έχω πτυχίο του ’77 το οποίο δεν άλλαξε τίποτα, δεν είναι
δηλαδή η περίπτωση να µε βάλουν να δώσω µαθήµατα για να πάρω την
άδεια άσκησης επαγγέλµατος, άρα όχι εξαιτίας µου έχω πέντε χρόνια
µετά αριθµό µητρώου, και µε εµάς τους παλιούς συµβαίνουνε αυτά τα
πράγµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Καµία αντίρρηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κ οίταξε να δεις, εάν το βάλουµε και
στη νοµική κυριολεξία µιλάµε για µέλη του Τ.Ε .Ε., έτσι δεν είναι; ∆ηλαδή
τα µέλη του Τ.Ε.Ε. εκλέγονται Πρόεδροι, µέλη της «Α», µέλη της.., τα
µέλη του Τ.Ε.Ε ., άρα αποκτάς.., αν εγώ έχω πάρει δίπλωµα και δεν είµαι
µέλος του Τ.Ε .Ε., δεν κατεβαίνω πουθενά. Λοιπόν από ‘κεί και πέρα
βασική προϋπόθεση είναι να είµαι µέλος του Τ.Ε.Ε ., το αρχαιότερο.., εγώ
κρίνω ποιο είναι το αρχαιότερο µέλος του Τ.Ε.Ε. διότι η «Α» διοικεί και η
∆ιοικούσα το Τ.Ε .Ε .. Μ’ αυτή τη λογική θεωρώ και για την ευκολία που
κάθεσαι να ψάξεις ποιος είναι και ούτε έχεις τη δυνατότητα να κάθεσαι να
ρωτάς τον καθένα, ή θα πρέπει να κάτσεις να ψάξεις όλους πότε πήραν
το δίπλωµα τους ή αν πάρεις το αρχαιότερο, το µεγαλύτερο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Α υτό καταρχάς είναι στην ειδική
περίπτωση που δεν θα υπάρχει Πρόεδρος της ∆.Ε. ή Αντιπρόεδρος.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι διαδικαστικά;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Θέλω να ρωτήσω διαδικαστικά πως θα συζητηθεί αυτό,
για να ξέροµε πως θα το ψηφίσοµε. Και επίσης θέλω να σου θέσω
υπόψη ότι, εκτός από τα θέµατα που έχεις βάλει εσύ, ενδιάµεσα θέλω να
θέσω και εγώ ένα σε κάποιο άρθρο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σωστά.
Θα ψηφίζονται άρθρο – άρθρο και
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
όποιος έχει πρόταση επί άρθρου διαφορετική θα µπαίνει σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥ ΣΑΣ:
Πρόεδρε εγώ ξέρεις τι λέω, εάν δεν
υπάρχουνε σοβαρές ενστάσεις σε κάποια από τα άρθρα να τις δούµε, για
παράδειγµα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
είδαµε κάναµε δέκα λεπτά;

Μα κοίταξε Πέτρο, προχθές που το

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν είναι παραπάνω από δέκα λεπτά.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι, µην το λες.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν είναι παραπάνω.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αλλά γι’ αυτό να προχωράµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, γι’ αυτό να προχωράµε, εδώ
συµφωνείτε ή να το θέσω σε ψηφοφορία;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Σοβαρές ενστάσεις...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι, έτσι; Ε ξηγούµαστε.

Οι

ψηφοφορίες

θα

‘ναι

σχετικές

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, είναι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ψηφοφορία; Β άννα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
ψηφίσω.

Ποιοι είναι.., θέλετε να το θέσω σε

Εγώ δεν το ψηφίζω αυτό, δηλαδή δεν µπορώ να το

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εσύ δεν µπορείς να το ψηφίσεις, θες
να το θέσω σε ψηφοφορία;
Γιατί εγώ βλέπω πιο.., διευκολύνει τις
καταστάσεις και είναι απίστευτο µια δεδοµένη στιγµή να εκλείψουν όλοι,
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εκτός αν πέσει ένα αεροπλάνο. ∆ηλαδή είναι πολύ δύσκολο να φτάσουµε
σ’ αυτό το σηµείο, έτσι; Τι λέτε εσείς από πίσω;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αριθµός µητρώου, έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αριθµό µητρώου...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πρόταση.

Μετά στο άρθρο 2 δεν έχω καµία

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Πρόεδρε να σε ρωτήσω κάτι;
Στην εκλογή του
Προεδρείου της «Α» το παλιό θεσµικό πλαίσιο δεν αναφερότανε καθόλου;
Που ήτανε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κοίταξε, παλαιότερα ταυτιζότανε, το
Προεδρείο της «Α » ταυτιζότανε µε το Προεδρείο της ∆ιοικούσας στα
Περιφερειακά,
µιλάµε
ότι
αυτός
είναι
κανονισµός
λειτουργίας
Περιφερειακών.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
καθόλου µέσα.

Περιφερειακά ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν το ‘χε

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
∆εν το ‘χε
εκλεγόταν η ∆ιοικούσα και έµπαινε µέσα αµέσως.

καθόλου

µέσα,

γιατί

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κασαπάκη, λοιπόν στο άρθρο 2 δεν
προτείνω τίποτα, δεν ξέρω αν έχει κάποιος να προτείνει κάτι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μισό λεπτό, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα φάγαµε αυτά;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όλα τα κόκκινα είναι του νόµου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ενσωµατώσει.

Ο

Ν.2187,

απλά

δεν

τα

είχε

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είχε παραµείνει αυτός στο ’89.

...ο κανονισµός, δεν τα ‘χανε αλλάξει,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το άρθρο 2...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Έ χω κάποιες γραµµατικές παρατηρήσεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να τις κάνεις, λοιπόν, το άρθρο 2, δεν
υπάρχει καµία πρόταση για το άρθρο 2.
Πάµε στο άρθρο 3 που µιλάει για πρόσκληση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σε ποιο τρία;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το άρθρο 3.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το ένα το τελειώσαµε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, το ένα η µόνη διαφορά είναι αυτή
που είπα, όλα τα άλλα που υπάρχουν µε κεφαλαία ισχύουν, απλά δεν τα
είχαν βάλει στο καινούργιο κανονισµό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ιότι ο κανονισµός είναι του ’89 και ο
Ν.2187 είναι του 1994.
Λοιπόν, στο άρθρο δυο δεν υπάρχει, πάµε στη πρόσκληση, εδώ
φέρνω µια τροποποίηση στο εξής, ο νόµος λέει...
ΛΥ∆ ΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σωστά και εσύ, λοιπόν, στο άρθρο 3
συνάδελφοι στη δεύτερη παράγραφο εκεί που αναφερόµαστε στη
διακοπή. Ό ταν διακοπεί η συνεδρίασ η µε απόφασ η του Σώµατος της «Α »,
εάν είναι λιγότερο από τρεις µέρες, µαζ ί µε την απόφασ η διακοπής
καθορίζεται και η νέα σ ύγκλυσ η της «Α ». Αν είναι παραπάνω από τρεις
µέρες πρέπει να σ ταλεί πρόσκληση, και εκεί προσθέτω το εξής ότι, ισχύει
η προθεσµία δεν ισχύει.., λέω εκεί µπορεί να µην είναι.., λέω ότι, το ίδιο
ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή της συνεδρίασης
και η συνέχιση της... (αλλ αγή κασέ τας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
υπάρχει...

...στέλνεις, όχι τηλεγραφικά, τώρα δεν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συµφωνείτε εδώ;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν προχωρούµε, στο άρθρο 4 λέω
το εξής, η ηµερήσια διάταξη, είναι το άρθρο 4§4 λέει, µε πλειοψηφία των
ων
3/5
των παρόντων και χωρίς σ υζ ήτησ η η «Α» µπορεί σ την αρχή της
συ νεδρίασ ης να δεχθεί για σ υζ ήτηση θέµα που δεν αναγράφεται σ την
ηµερήσ ια διάταξη και να προτάξει τη σ υζ ήτησ η του µετά από γραπτή
πρότα ση µέλου ς της, απαραίτητο είναι η υποβολή εισήγησης και σχεδίου
απόφασης.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Προφανώς είναι απαραίτητη καταρχάς έπρεπε να πεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Απαραίτητη.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Προϋπόθεση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτά θέλεις; Αυτή είναι η γραµµατική;
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Απαραίτητο για το θέµα.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ:
απαραίτητη.

Όχι,

απαραίτητη

είναι

η

υποβολή,

η

υποβολή

είναι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, απαραίτητο για το θέµα είναι η
υποβολή, για να συζητηθεί το θέµα είναι απαραίτητο να υποβληθεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Απαραίτητη προϋπόθεση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Για το θέµα, απαραίτητη.., άλλο, δεν
λέω εγώ απαραίτητη προϋπόθεση, λέει – για να δεχθεί για συζήτηση
θέµα, για να δεχθώ θέµα, για να δεχθεί κάποιος θέµα απαραίτητο είναι να
υπάρχει η εισήγηση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να υπάρχει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Επί του θέµατος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, πάµε στη παράγραφο πέντε, η
παράγραφος πέντε αναφέρει ποια θέµατα µπαίνουν, αυτά που λέει η
∆.Ε., αυτά που λέει η Νοµαρχιακή Επιτροπή, αυτό που ζητάει το 10%, το
1/10 των µελών και βάζω εγώ επιπροσθέτως, να έχουν το δικαίωµα και
20 µέλη από τους συναδέλφους, εκτός «Α», να φέρνουν ένα θέµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Ωραία, τέταρτο αυτό, έτσι;
προϋποθέσεις τώρα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ή διαφωνείτε;

∆ηλαδή υπάρχουν τρεις

Μια τέταρτη προϋπόθεση, συµφωνείτε

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συµφωνείτε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάµε στο 5 ο που είναι η υπογραφή,
είναι τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Η εγκυρότητα των πρακτικών λέει
ο κανονισµός µας, πρέπει να φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραµµατέα
και του Προέδρου της «Α». Τρέχα γύρευε τον Γραµµατέα να κάτσει να
σου τα διαβάσει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Γιατί.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Περίµενε, και επειδή ο νόµος ο 2690
προβλέπει.., πρόσεξε δεν είναι.., δεν µου ‘ρθε επιφοίτηση εµένα,
προβλέπει και λέει το εξής, ότι η εγκυρότητα του πρακτικού φαίνεται µε
την υπογραφή του Προέδρου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εδώ κάνεις τώρα ένα λάθος Πρόεδρε όµως.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τέλειωσε και θα το πω µετά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι, αυτό, εγώ προτείνω αυτό το
πράγµα, διότι σε πληροφορώ ότι ουδείς Γραµµατέας θα κάτσει να
διαβάσει το πρακτικό, δηλαδή να µην κοροϊδευόµαστε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Έ λα να σου πω Πρόεδρε, να κάνω µια διευκρίνιση;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, σήκω.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι γενικά η επίκληση του νόµου
2690 πολλές φορές από µέρους σου εδώ µέσα είναι λάθος, εντάξει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Γιατί;
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Και να σου εξηγήσω τι εννοώ µ’ αυτό, ο 2690 αφορά τη
λειτουργία διοικητικών οργάνων.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εµείς είµαστε.
ΜΟΝΙΑΚΗΣ: Εµείς δεν είµαστε όργανο διοίκησης, η «Α » δεν νοµίζω ότι
είναι όργανο διοίκησης, δεν ξέρω...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Είµαστε νοµικό πρόσωπο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πως; Ά σε το νοµικό πρόσωπο, το Τ.Ε .Ε., το όργανο
διοίκησης του Τ.Ε.Ε . είναι η ∆ιοικούσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ισχύει σε όλα τα νοµικά πρόσωπα...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Για παράδειγµα...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Για παράδειγµα, ο 2690 ισχύει σε ένα όργανο διοίκησης
που είναι η γενική συνέλευση του τµήµατος πολιτικών µηχανικών ας
πούµε του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, η γενική συνέλευση είναι όργανο
διοίκησης εκεί, εντάξει; Κ αι εκεί µπορεί ο Πρόεδρος του Τµήµατος να
επικυρώσει τα πρακτικά, Γραµµατέας όµως του Τµήµατος είναι η
διοικητική υπάλληλος που εξασκεί διοικητικό έργο εκεί µέσα και τότε δεν
χρειάζεται.., σύµφωνα µε το νόµο δεν χρειάζεται η υπογραφή της
Γραµµατέας, της Γραµµατέως, όποιος είναι αυτός τέλος πάντων, του
Γραµµατέα, εντάξει;
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Ε γώ δεν έχω κανένα πρόβληµα να το

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εδώ νοµίζω ότι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ το έβαλα για ευκολία...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι, είναι ένα θέµα, δηλαδή...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...διότι ουδείς Γραµµατέας τα διαβάζει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Νοµίζω ότι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
και είναι η τέταρτη µου θητεία...

Έ χω δίπλα, δεξιά τον Γραµµατέα είδα

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να το πάµε και παρακάτω;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα κυρίως ο Γραµµατέας...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ∆εν µπορεί να το κάνει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε, κυρίως.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε όχι, όχι,...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, εντάξει, δεν έχω κανένα...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να το πάµε και παρακάτω, στη ∆ιοικούσα τι πρέπει να
γίνεται; Να υπογράφει µόνο ο Πρόεδρος;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ά σε τη ∆ιοικούσα, εµείς µιλάµε τώρα,
καµία αντίρρηση, θέλετε δύο – δύο; Όχι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μένει όπως είναι.
Μένει όπως είναι, δεν έχω κανένα
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
πρόβληµα.
Λοιπόν, η τέταρτη παράγραφος αναφέρεται στο εξής, εµείς έχουµε
πάρει µια απόφαση, ο νόµος λέει ότι πριν από την επόµενη συνεδρίαση
της «Α», πρέπει τα πρακτικά να τα έχουν πάρει. Ε µείς έχουµε πάρει µια
απόφαση επειδή διαπιστώσαµε ότι είναι πολύ µεγάλο το κόστος
αναπαραγωγής, έχουµε πάρει µια απόφαση ως «Α » ότι τα πρακτικά θα τα
καταχωρούµε στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και όποιος θέλει από ‘κεί θα
τα βλέπει, να µην τα αναπαράγουµε διότι είναι...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...µεγάλο, πολύ µεγάλο έξοδο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και λέω τώρα, αντί να είναι απόφαση
του Σώµατος το βάζω, όταν το κόστος αναπαραγωγής είναι µεγάλο τότε η
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«Α» µπορεί να αποφασίσει
ηλεκτρονική µορφή.

την

έκδοση

των

πρακτικών

µόνο

σε

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα κάτσε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εµείς αυτή που έχουµε πάρει δεν είναι
νόµιµη απόφαση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Γιατί;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λέει να σου χορηγώ το πρακτικό.

Γιατί δεν προβλέπεται, ο νόµος σου

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συγνώµη να...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν µπορώ εγώ να διαφοροποιήσω.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ούτε αυτή είναι νόµιµη όταν...
Όχι ένα λεπτό, εµείς τώρα θα το
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
βάλουµε µέσα, τώρα δεν υπάρχει µέσα, αυτή η απόφαση που έχουµε
πάρει τη πήραµε παράνοµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να βάλετε ότι θα καταχωρείται...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, να υπάρχει και µια αιτία.
Μισό λεπτό, να καταχωρείται στην ιστοσελίδα και µε
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
αίτηση του καθενός να µπορεί να το πάρει γραπτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχουν τρία αντίγραφα πάντα στη
Γραµµατεία υπογεγραµµένα, συνάδελφοι έχετε υπόψη σας ότι στη
βιβλιοθήκη του Τµήµατος υπάρχουν τρία αντίγραφα υπογεγραµµένα,
υπάρχει και ένα.., το έχει ο ∆ιευθυντής που αυτή τη στιγµή το παίρνει η
Τατιάνα.
Και σ’ αυτά που υπάρχουν στην Γραµµατεία το ένα είναι
ανυπόγραφο και είναι αυτό που βγαίνει από το κοµπιούτερ, ούτως ώστε
να γίνεται ανά πάσα στιγµή αναπαραγωγή. Εγώ τα υπογράφω όλα σε
πρωτότυπο, δεν υπάρχει κανένα αντίγραφο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Γιατί αυτό που παίρνει, που βγαίνει, που αναπαράγεται
να µην έχει τις υπογραφές...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, γιατί άµα θέλει να βγει άλλο θα
βγει και θα το υπογράψω, διότι µπορεί να τα αλλοιώσει κάποιος, µπορεί
να το αλλοιώσει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κατάλαβες;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,
πρέπει να επικαλεστούµε το κόστος;
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά).., να υπάρχει, έτσι και αλλιώς
σήµερα το κόστος είναι απίθανο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ηλαδή η «Α » µπορεί να αποφασίσει
την έκδοση...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μπράβο, εγώ το ‘χω σβήσει εδώ. ∆εύτερον...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ...να διευκρινίσουµε ότι, για τα πρακτικά που διανέµονται
είναι αυτό το θέµα, τα επίσηµα πρακτικά θα µένουνε όµως (...) πάντα,
έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, ναι, αυτό είναι.., εννοείται.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Γιατί λέει...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Υπογράφει όµως;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λέει, τα πρακτικά των συνεδριάσεων
διανέµονται στα µέλη, εκεί µπαίνει η τροποποίηση, αυτό που...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αυτά που διανέµονται στα µέλη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, η «Α » µπορεί να αποφασίσει
την έκδοση των πρακτικών µόνο σε ηλεκτρονική µορφή.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μάλιστα.
Λοιπόν, µετά λέω τι γίνεται, µε τη φροντίδα του Γενικού Γραµµατέα
και µε τη βοήθεια υπαλλήλου του Τ.Ε .Ε . δηµοσιεύονται ενηµερωτικό
δελτίο του Τ.Ε.Ε ., συνοπτικό ιστορικό και αποφάσεις.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Στο έκτο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Το έκτο, τα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ωραία, εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ηλαδή η κεντρική δεν τα αναρτούσε,
τώρα τα βάζει που είναι ο Θεοδωράκης.
Λοιπόν, εδώ τώρα πάµε στην απαρτία. Εδώ στην απαρτία εµένα
µου προκαλεί εντύπωση αυτή στο άρθρο 6§3, λέει ένσταση απαρτίας δεν
µπορεί να υποβληθεί ενώ είχε αρχίσει η καταµέτρηση των ψήφων, τι
νόηµα έχει αυτή η παράγραφος; Κάθε απόφαση πρέπει να αποδεικνύει
την απαρτία της, δηλαδή αν γίνει µια ψηφοφορία και πούµε 5 υπέρ, 5
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κατά, 5 λευκά, είναι άκυρη η απόφαση αµέσως – αµέσως διότι δεν
προκύπτει απαρτία.
Άρα δεν τίθεται θέµα να µου κάνεις ένσταση
απαρτίας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αφού αυτή η ίδια η
ψηφοφορία θα αποδείξει ότι δεν είχες απαρτία, άρα δεν είναι νόµιµη η
απόφαση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Είναι περιττό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Επειδή όµως το ‘χει...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ∆εν είναι, γιατί αν δεν καταγραφεί στην απόφαση το
νούµερο του πόσοι ψηφίσαµε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
καταγράψουµε.

Ναι, αν κάνουµε το κόλπο να µην το

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι, για να (...) αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
να το καταγράφω.

Κ ατάλαβες, αλλά κανονικά θα πρέπει

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Όχι, την ώρα που διαπιστώνει ένας, την ώρα που
µετράµε ότι δεν.., να κάνει εκείνη την ώρα την ένσταση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν έχει νόηµα, γιατί βγαίνει αµέσως.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε , µπορεί να κάνει ο εκάστοτε Πρόεδρος...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εσύ άµα διαπιστώσεις µη απαρτίας µοναχός σου...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ ναι, αλλά όταν επιβάλλεται να
τελειώσει ένα θέµα κάνω και εγώ τουµπεκί, κατάλαβες; Κ αι αυτό µπορείς
να το διαπιστώσεις απ’ όλα τα πρακτικά που θα πάρεις και δεις µέσα ότι
δεν υπάρχει ακριβές νούµερο...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα το άρθρο το 14.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το άρθρο 14 λέει αυτό το πράγµα, ότι
πρέπει συνεχώς να υπάρχει απαρτία. Α υτό δεν το κατάλαβα, απλώς το
προσθέτω εγώ για να το καταλάβει..., να διευκρινιστεί σε κάποιον ότι η
αριθµητική απαρτία βγαίνει και από τα νούµερα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε γώ δεν δέχοµαι πάντως να...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιο το άρθρο;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το άρθρο; ∆ιότι...
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιο δεν στέκει;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν στέκει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ένσταση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ένσταση;

Ε , γιατί; Άρα µου απαγορεύει να κάνω

Γιατί να µου απαγορεύει να κάνω

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Πρόεδρε να προτείνοµε να µπορούµε να κάνουµε
ένσταση απαρτίας, αλλά δεν µπορεί να βάζοµε σαν αιτιολογία ότι ισχύει
ένας άλλος νόµος, αφού αυτή τη στιγµή...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα ένα λεπτό...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αφού στο τέλος λέει.., µισό λεπτό, αφού στο τέλος λέει
ότι αυτός ο κανονισµός ισχύει ούτως ή άλλως πάνω από κάθε νόµο όπως
θα ‘ναι ψηφισµένος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν πάει να το λέει.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Άρα να διαµορφώσουµε αυτό το τρία όπως νοµίζουµε,
χωρίς να χρειάζεται να επικαλούµαστε κάτι άλλο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Αυτό που λες Βάννα είναι στη
συνταγµατικότητα των νόµων, πρώτα είναι το Σύνταγµα, ο Αστικός και ο
Ποινικός Κ ώδικας και µετά όλοι οι νόµοι. Κανένας κανονισµός, τίποτα
δεν ισχύει υπεράνω των νόµων, δεν πάει να το λέει µέσα, αν...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε , ωραία, άµα λοιπόν δεν το λέει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: ...επειδή είµαστε νοµικό πρόσωπο (...)
στο δικαστήριο...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αν όµως το φτιάξοµε έτσι που να ταιριάζει µε το νόµο,
δεν χρειάζεται να πούµε ότι το λέει ο νόµος, το ‘χουµε πει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εδώ πρόσεξε να δεις κάτι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να το κάνουµε λοιπόν να ταιριάζει µε το νόµο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε δώ η ένσταση απαρτίας ενδεχοµένως
να έχει και δόλο, που την έχει, µε ποια έννοια, ότι εγώ θα καταµετρήσω
να δω τις δυνάµεις, γι’ αυτό δεν σου επιτρέπω να κάνεις ένσταση, διότι
αν πω εγώ, ωπ! ένσταση απαρτίας δεν θα γίνει καµιά ψηφοφορία, µπορεί
να ‘χουν ψηφίσει οι δέκα, την κόβω εγώ εκείνη τη στιγµή. Μην έχεις την
εντύπωση εσύ ότι δεν υπάρχει και δόλος πίσω από τον κανονισµό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σκοπιµότητες δηλαδή, τη λέξη δόλος –
βάζεις σκοπιµότητες.
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Άρα θα µπορούµε.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
εκτός µικροφώνου)
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι, σου λέει το εξής, ότι αν ξεκινήσει η ψηφοφορία και
δεις εσύ ποιοι ψηφίσανε κατά...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε σύ µπορείς βλέποντας το αποτέλεσµα
να πάρεις δέκα ανθρώπους και να πας έξω, και έχει ξεκινήσει η
διαδικασία.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α λλοίωσες το αποτέλεσµα, ή µπαίνουν
ή είναι απέξω και δεν µπαίνουν µέσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άρα το αφήνουµε έτσι και τέρµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Χωρίς τη προσθήκη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Χωρίς το γιατί και µένει έτσι, τελείωσε.
Λοιπόν, το άρθρο 7 καµία, το άρθρο 8...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έ λεγχος – ερωτήσεις είναι στο άρθρο
8§1 λέει, κά θε µέλος της «Α» δικαιούται να απευ θύνει εγγράφως µέσ ω
του Προεδρείου, εγώ λέω µέσω του Προέδρου, το παίρνει – το στέλνει και
το κοινοποιεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιος;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο Πρόεδρος, παιδιά, τα περισσότερα
έγγραφα που θέλουν υπογραφή Προεδρείου µου βγάζουν τη ψυχή.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν λέει υπογραφή Προεδρείου, σου λέει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, λέει µέσω του Προεδρείου, όταν
λέει µέσω του Προεδρείου σηµαίνει...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Όχι, αυτό καταρχάς οι επερωτήσεις
κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, από ‘κεί και πέρα κάποιος
θα πρέπει να τα στείλει στη ∆ιοικούσα, να τα διαβιβάσει στη ∆ιοικούσα,
εάν θέλει υπογραφές και των τριών.., η Ελίνα δυστυχώς καθυστερεί να
‘ρθει, δηλαδή υπάρχει διαφορά σε απόφαση 20 µερών. Την ετοιµάζω
εγώ και βλέπει κάποιος µετά και λέει, µα εδώ αυτό υπεγράφει στις 10 του
µηνός πως διάολο έφυγε στις 30, τι κάνουν αυτοί;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ξέρεις τι είναι τώρα; Σε πάρα πολλά θέµατα ξεκινάµε
διαδικαστικά, καλή διάθεση και καλή πρακτική και καταλήγουµε να
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κάνουµε αλχηµείες να πούµε και να κάνει ο «Χ» ο ένας του κεφαλιού του
και να µην παίρνουνε χαµπάρι οι υπόλοιποι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆ηλαδή;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι δηλαδή; Εντάξει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Α ναφέρεσαι που; Εγώ λέω ότι, όταν
κατατίθεται στο πρωτόκολλο, αυτό µε το Πρόεδρο διαβιβάζεται στη
∆ιοικούσα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αυτό είναι απλό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α υτό λέω, και όχι να χρειάζεται και τις
τρεις υπογραφές, συµφωνείτε; Ούτως ή άλλως έρχεται...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,
αυτά δίνουνε µια έτσι λειτουργία κακή του Προεδρείου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συγκεντρωµένη, συγκεντρωτική.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Σου λέει ο άλλος έχω δουλειά.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ηρακλείου, δεν προλαβαίνει να ‘ρθει.

Πρόσεξε,

η

Ελίνα

είναι

εκτός

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).., στο
µυαλό µας εσένα, την Ελίνα, τον Γιάννη...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ έχω την εµπειρία...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και σε δυο χρόνια θα ‘χουµε άλλο Προεδρείο.
Ναι, µα εγώ
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
τεσσάρων Προεδρείων και έχω δει πως ενεργούν.

έχω

την

εµπειρία

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και εντάξει τώρα ο Πρόεδρος, εντάξει, αλλά εγώ...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ έχω δει πως ενεργούν, η εµπειρία
µου το λέει, εγώ διορθώνω τον κανονισµό βάση των προβληµάτων που
αντιµετώπισα, αυτή είναι, δεν λέω θέλω να απλοποιήσω.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το θέµα είναι ότι έτσι δεν παίρνουνε χαµπάρι Πρόεδρε
από τη µια και οι άλλοι και εσύ είσαι καλόβουλος κ.λ.π.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λάθος.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και δεν...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κ αταρχάς όλοι πρέπει να ελέγχουν..,
το Προεδρείο είναι υποχρεωµένο να ελέγχει τα έγγραφα που µπαίνουν
µέσα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε ίναι υποχρεωµένοι να ελέγχουν τα
έγγραφα που µπαίνουν µέσα στο Τ.Ε.Ε..
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Εδώ τώρα δεν τα βλέπουνε και πρέπει και να
υπογράψουνε, φαντάσου να τους πεις ότι δεν πρέπει να υπογράψουνε
πάει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Υπάρχει φάκελος µέσα στη Γραµµατεία
που λέει ότι, τα εισερχόµενα της «Α»...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι; ∆εν υπάρχει η δυνατότητα,
τρεις είσαστε, να σε εξουσιοδοτήσουν (...) αυτοί και να ξέρεις...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μια συνεννόηση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δεν γίνεται.

Όχι δεν γίνεται αυτό, εξουσιοδότηση

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μεταξύ σας δεν υπάρχει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
χειρότερο αυτό.

Ε,

µα

δεν

γίνεται,

ε,

άρα

είναι

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συνεννοηθείτε µεταξύ σας.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ωραία, δεν συµφωνούµε, πάµε παρακάτω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν συµφωνείτε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αφού δεν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θέλετε Προεδρείο έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το Προεδρείο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, εµένα δεν θα µε ταλαιπωρείτε; Θα
ταλαιπωρηθείτε τους εαυτούς σας, διότι η απόφαση της...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...η υπογραφή της αντικαταστάσεως
των µελών δεν θα φεύγει, θα το δείτε, αυτό θα το διαπιστώσετε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κ αλά ούτως ή άλλως τώρα ισχύει αυτό
το πράγµα, αυτό µιλάµε για τις επόµενες συνεδριάσεις.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Θα µείνει όπως είναι.
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα µείνει Προεδρείο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ξέρετε κάτι; Ήδη και αυτό το συζητάµε...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ή δη και αυτό το συζητάµε µε το να λείπει η Ελίνα, θα
µπορούσαµε να ‘χουµε και µια πρόταση της Ε λίνας...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ψήφος είναι η...

Όχι, αυτό αποφασίζετε εσείς, µια

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, πάµε στη παράγραφο πέντε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Άντε το παρακάτω να σου κάνουµε τη χάρη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
χάρη.

Ναι, καλά που θα µου την κάνεις τη

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, συµφωνώ.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εάν έχουν υποβληθεί ερωτήσεις από
περισσότερα µέλη, η σειρά συζήτησης τους καθορίζεται από το Προεδρείο
της «Α ».
Κ αι εγώ λέω όχι, θα καθορίζεται σύµφωνα µε τον αριθµό
πρωτοκόλλου που έχει κατατεθεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Έ τσι είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λογικό δεν είναι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε, βέβαια, τώρα, λογικό δεν είναι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αντικειµενικό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σου κάνουµε τη χάρη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αντικειµενικό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
εδώ θα διαφωνήσουµε.

Λοιπόν, οι εργασίες του Σώµατος..,

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, περίµενε, πάµε στο.., συνάδελφοι
ακούτε εδώ γιατί εδώ θα υπάρχει σύγκρουση.
Άρθρο 9 διεξαγωγή εργασιών, οι εργασίες του Σώµατος διεξάγονται
κατά τις διατάξεις του Ν.1486/1984 της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας
και ιδιαίτερα του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Του κανονισµού τούτου και τους
εθιµικούς κανόνες της συνδικαλιστικής πρακτικής. Όταν µου βάζεις µέσα
εθιµικούς κανόνες, δεν µπορεί να µην δέχεσαι την ελληνική νοµοθεσία.
Ακούω τώρα, τοποθέτηση, Σφακιανάκη τοποθέτηση.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε κτός απ’ αυτό...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
να γράφεται.

Ούτως ή άλλως αυτό ισχύει και χωρίς

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μισό λεπτό, µισό λεπτό.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μισό λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ τσι;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μισό λεπτό, δεν θα πω τώρα αυτό γιατί το ‘χω ήδη
ξαναπεί ότι, θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό να µπει, άλλο θέλω να
πω. Ε πειδή σήµερα καθόµουνα και έψαχνα – για να κατανοήσω και τις
προτάσεις σου – και βρήκα το νόµο αυτό του ’84 και βρήκα και τον άλλο
του ’94...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιο; Τον 1486 λες;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Και βρήκα και τον άλλο του ’94 και υπάρχει και µια
Υπουργική Απόφαση και τελικά γίνεται χαµός και νόηµα δεν βγαίνει και
θα το ‘χεις διαπιστώσει και εσύ, βρήκα ότι στην ιστοσελίδα, στην τράπεζα
πληροφοριών του Τ.Ε .Ε. υπάρχει το αρχικό διάταγµα του ‘26 που είναι
και το µοναδικό που το ‘χουνε ενηµερώσει µε όλες σχεδόν τις
τροποποιήσεις και που συνεχίζει να ισχύει.
Έχω λοιπόν την γνώµη ότι εδώ πρέπει να βάλοµε διεξάγονται κατά
τις διατάξεις αυτουνού του αρχικού διατάγµατος που είναι για το Τεχνικό
Επιµελητήριο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για να καλύψει όχι
µόνο τις τροποποιήσεις που ‘χουν γίνει αλλά και σε άλλες που θα γίνουν
στο µέλλον.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καλύπτεται µέχρι...

Ε , άµα λέω της ελληνικής νοµοθεσίας

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, όχι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
∆εν µιλάω για την ελληνική νοµοθεσία, µιλάω για
κωδικοποίηση όλων των νόµων που αφορούν το Τεχνικό Επιµελητήριο.
Άρα αρχίζοντας από το πρώτο όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα
καλύπτει και αυτό του ’84 και το άλλο του ’94 και ό,τι άλλο
συµπληρωµατικό έχει βγει και ό,τι θα βγει από τώρα και ύστερα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Η διατύπωση δηλαδή που προτείνω...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι αλλά αυτά Βάννα θα ισχύουν µέχρι
την ηµεροµηνία που έχει εγκριθεί αυτό.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Σου είπα, άµα βάλουµε όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, είναι όπως θα ισχύει ανά πάσα στιγµή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι αλλά δεν.., ένα λεπτό, όταν λέµε
ισχύει – ισχύει σήµερα µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι σήµερα, και ισχύει ανά πάσα στιγµή.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Κ αι ισχύει, όχι σήµερα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αναδροµική ισχύ παιδιά.

Καταρχάς δεν υπάρχουνε νόµοι µε

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ∆εν λέω για αναδροµική.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε , άµα έρθει ένας άλλος νόµος.., εσύ
ζητάς µ’ αυτό το έγγραφο να ισχύουν αναδροµικά όλοι οι επόµενοι νόµοι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, δεν κατάλαβες. ∆εν καταλάβατε, να το ξαναπώ; Το
ιδρυτικό του Τ.Ε .Ε . έλεγε πέντε πράγµατα, µετά αυτό τροποποιείται κάθε
φορά που βγαίνει ένας καινούργιος νόµος και εκεί συµπληρώνονται και
πάει µπροστά.
Άµα βάλουµε λοιπόν ότι αυτό ισχύει µε ό,τι
τροποποιήσεις έχουν γίνει και ισχύει, αυτό γίνεται διαχρονικό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι και να σου πω γιατί; Θα σου πω
γιατί, σε όλη την αναπαραγωγή – εάν έχεις προσέξει – ο κανονισµός που
ψηφίστηκε το ’89 δεν περιέχει µέσα τις διατάξεις του Ν.2187, απλά εµείς
τις εφαρµόζουµε διότι το λέει ο Ν.2187. Μέσα ο κανονισµός αυτός αν τον
έχεις στα χέρια σου...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μα για να το κάνουµε να τα περιέχει Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα δεν µπορεί να τα περιέχει Β άννα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Γιατί δεν µπορεί;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε, γιατί δεν µπορείς να πεις ότι σήµερα
θα δεχτώ ένα νόµο αυριανό.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Καλά, µπορείς µ’ αυτό που λέω να δεχτείς ότι µ’ αυτή τη
διατύπωση δεχόµαστε όλους τους προηγούµενους – ενώ µ’ αυτή τη
διατύπωση εδώ λέει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τους προηγούµενους...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ...µόνο του ’84.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, σωστό.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πρώτα απ’ όλα δεν το λέω εγώ...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ά σε το µέλλον.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ...είναι γραµµένο µέσα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, εγώ ζητάω να αναφέροµε εκεί το αρχικό διάταγµα
όπως έχει τροποποιηθεί για να καλύψουµε τουλάχιστον όλα τα παλιά,
γιατί δεν ισχύει µόνο του ’84.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όταν.., ένα λεπτό, ένα λεπτό να τα
βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, σήµερα µιλάµε το 2009, αυτός ο
κανονισµός ψηφίστηκε το 1989, µέχρι το 1989 υπήρχε ο Ν.1486 ο οποίος
τροποποίησε το αρχικό Προεδρικό ∆ιάταγµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σωστό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
απάνω λέει...

∆ιότι στην εισαγωγή του απάνω –

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μα έτσι που το βάζεις είναι σαν να µην ισχύει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Έ να λεπτό, όχι, λέει νόµος
τροποποίηση.., και λέει µέσα.., λοιπόν, το άρθρο 1 περί κωδικοποίηση
των.., τροποποιεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα και αναφέρεται σε κάθε.., αν
έχεις προσέξει, σε κάθε άρθρο µέσα αναφέρει και λέει του ιδίου
Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Άρα ισχύει το αρχικό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αρχικό.

Βασικά, ο Ν.1486 εµπεριέχει όλο το

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι όλο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τροποποιηµένο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ό,τι έχει τροποποιηθεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, αλλά πρέπει...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Πρόεδρο «Α »)

(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει συγχρόνως µε τον κ.

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Έ να λεπτό, λέει αντικαθίσταται απ’
αυτό το άρθρο, το αντικαθιστά όλο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Έ να άρθρο αντικαθίσταται, όχι όλο.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).., το
ψάξαµε και τότε µε την επιτροπή την άλλη.
Έ να

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
αντικαταστήσει...

–

ένα

άρθρο

τα

‘χει

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Υπάρχουν και µερικά στο τέλος, δεν έχουµε εδώ το ’26
τώρα, θα στο φέρω αύριο να το δεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιο ’26;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το διάταγµα του ’26.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το διάταγµα του ’26, αυτός είναι ο νόµος, αυτό όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το ίδιο γίνεται.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός
µικροφώνου).., το ίδιο πράγµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆υστυχώς εκεί είµαστε, να µιλάµε ακόµα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Ο Ν.1486 λέει, τροποποίηση των
διατάξεων του Τεχνικού Ε πιµελητηρίου, εγώ σε ρωτώ κάτι...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τροποποίηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τροποποίηση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι κατάργηση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ένα – ένα το άρθρο.

Έ να λεπτό, και έρχεται και τροποποιεί

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, είναι και άλλα που δεν τα τροποποιεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τρεις ανθρώποι – τέσσερις το ‘χουµε δει αυτό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα είναι σίγουρο, όταν λέει για τροποποίηση...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι, σηµαίνει ότι υπάρχουν...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ...είναι σίγουρο ότι ισχύει ο αρχικός.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Άρα βάζοµε το 16, του ’26 το Προεδρικό ∆ιάταγµα όπως
έχει τροποποιηθεί...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Προεδρικού ∆ιατάγµατος τάδε.

Θα βάλουµε, κατά τις διατάξεις του
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Βασιλικού ήταν, Βασιλικό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Προεδρικό λέει εδώ.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το ’26; ∆εν µπορεί να ‘ναι Βασιλικό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Προεδρικό ∆ιάταγµα λέει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ’26.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
Ναι, το άρθρο ένα του Προεδρικού
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
∆ιατάγµατος της 27.11,14.12.1926...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιος ήτανε Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
σήµερα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

...όπως

έχει

τροποποιηθεί

µέχρι

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ωραία, έτσι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όπως έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και ισχύει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ηλαδή να µην µπει και η ελληνική
νοµοθεσία µέσα; ∆εν θα ισχύει η ελληνική νοµοθεσία;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
όχι, ο Μπάκιντας το ‘πε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Ναι,
συγκεκριµένο νόµο.

γιατί

Όχι, ο Μπάκιντας την άλλη φορά είπε

αµφισβητώ

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
νοµικό το ‘χω ψάξει.

ότι

η

«Α »

υπόκειται

στο

Υπόκειται, το ‘χω ψάξει εγώ, από

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,
θέλω να µε πείσεις γι’ αυτός, θέλω να το κουβεντιάσω και...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Με νοµικό θα το κουβεντιάσω, δεν
µπορώ εγώ να σε πείσω, εγώ το ‘χω κουβεντιάσει µε νοµικό Μύρωνα, δεν
µου ‘ρθε έτσι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν προχωρούµε, λοιπόν πάµε στη
παράγραφο 3, που είναι η Λυδάκη;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Λοιπόν, πάµε παρακάτω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, πάµε στη παράγραφο 3.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και του κανονισµού.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
εκτός µικροφώνου).., µένει όπως είναι, έτσι;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, του κανονισµού τούτου και τους
εθιµικούς κανόνες της συνδικαλιστικής πρακτικής.
Πάµε στη παράγραφο 3, λοιπόν, οι αποφάσ εις του Προέδρου κα τά
τη διαδικασία αίρονται µε απόφασ η του Προεδρείου, οι αποφάσεις
αφετέρου αίρονται κ.λ.π., κ.λ.π., στην έννοια της διαδικασίας δεν
εντάσσονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού οι οποίοι
εφαρµόζονται.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ότι δεν εφαρµόζεις άρθρο του κανονισµού.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Του κανονισµού, δεν θα µπορεί να µου
πει ξέρεις, εµείς αποφασίζουµε να µην το εφαρµόζοµε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Καλώς, καλώς.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άλλη είναι η διαδικασία.
Λοιπόν, εδώ τώρα, αν κάποιος κάνει φασαρία δεν µπορείς να του
κάνεις τίποτα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆ηλαδή;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αποφασίζει το Σώµα να του κάνει για
ανεπίτρεπτη.., διατύπωση µοµφής, εγώ λέω να έχει τη δυνατότητα το
Σώµα να τον βγάλει και έξω, συνάδελφε αποφασίζουµε βγες έξω, δεν
µπορείς να κάνεις φασαρία εδώ µέσα, αλλά µε απόφαση του Σώµατος.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, µα δεν µπορεί ο άλλος να κάνει
φασαρία και να µην αφήνει να δουλέψει το Σώµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,
απόλυτη πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
παρόντων.

ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Όχι

απόλυτη

πλειοψηφία,

των

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εννοείς...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Απόλυτη εννοώ του όλου αριθµού.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι εννοεί διατύπωση µοµφής; ∆ηλαδή να φύγει από την...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έ τσι λέει ο νόµος, όχι σου λέει να του
στείλουµε µια επιστολή – η συµπεριφορά σου είναι αχαρακτήριστη, αυτό
εννοεί παιδιά, διατύπωση µοµφής.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, να τον βγάλεις έξω.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ποιος θα τον βγάλει έξω;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα του ζητήσει το Σώµα.., άµα δεν
βγαίνει έξω δεν θα τον σβερκώσεις.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εντάξει, θα το ζητήσεις αυτό και έτσι χωρίς να.., (δεν
αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αποµακρύνεις κανέναν τώρα.

Όχι, δεν µπορείς, δεν µπορείς να

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μπορεί να τον εκνευρίσεις και να φύγει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, συµφωνείτε ή διαφωνείτε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα ποιος θα θέλει να µην µείνει εδώ πέρα, εντάξει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιος; Ο Βαϊλάκης µια φορά έπιασε το
Θεό από το πόδα, έµπαινε – έβγαινε, έµπαινε – έβγαινε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Φεύγω, κάνω, δείχνω, ό,τι θέλω κάνω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Όχι, έχουνε γίνει κρούσµατα τέτοια
παιδιά, εγώ σας είπα ότι την τροποποίηση την κάνω από την εµπειρία
που έχω 11 χρόνια Πρόεδρος τώρα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, προχωρούµε στο εξής, λοιπόν
στο θέµα τώρα των συνεδριάσεων, λοιπόν συζητάµε επειδή έχει γίνει..,
και αυτή ήταν η αρχική πρόταση του Ανηψητάκη αν θυµάστε, η «Α » είναι
δυνατόν να συνεδριάζει και µε την χρήση ηλεκτρονικών µέσων,
τηλεδιάσκεψη.
Στη περίπτωση αυτή µε απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού καθορίζεται ο τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης
της απαρτίας, ο τόπος και η διασφάλιση των παρεµβάσεων από τρίτους
της συνεδρίασης.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι εννοεί τώρα;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Οι χάκερς.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ψηφιακός τρόπος.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια διαφορετικά µε τη λειτουργία του συλλογικού
οργάνου. ∆ηλαδή επειδή είναι προωθηµένη υπόθεση µια οµάδα ατόµων
µέσα στο Υπουργείο ∆ηµοσίων Έ ργων θα µελετήσει πως µπορεί να γίνει
αυτό το πράγµα, αυτή είναι η πρόταση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ηλεκτρονικό µέσο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο χώρος, ναι, µπορεί να µπει – κύριοι
στα γραφεία σας να ‘σαστε και να εξασφαλίσει ένα τρόπο µη
παρεµβάσεων και τρόπου πρακτικού, να είσαι στο γραφείο σου και να
‘χεις την οθόνη και να βλέπεις τους πάντες. Εξαρτάται, δεν ξέρεις που
θα φτάσει η τεχνολογία αύριο – µεθαύριο, εγώ δεν ξέρω τουλάχιστον.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ή σε άλλες περιπτώσεις.., ή µπορεί στα νησιά ας πούµε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
συνάδελφοι.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Λοιπόν

προχωρούµε

τώρα,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Προχωράµε, προχωράµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το άρθρο 11 διευκρινιστικές ερωτήσεις
παραµένει, πάµε στην οµιλία. Στη παράγραφο 5 προσθέτω το εξής, εκεί
στους ειδικούς οµιλητές, το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου οµιλίας για
κάθε οµιλητή που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τρία λεπτά και λέει,
οι ειδικοί οµιλητές δεν µπορεί να έχουν λιγότερο από πέντε λεπτά, έτσι;
Αλλά από ‘κεί και πέρα πρόσεξε, εάν τα µέλη µιλήσουν εφτά λεπτά δεν
έχει νόηµα το πέντε λεπτά, πρέπει να οριστεί πόσο περισσότερο
µπορούν να µιλήσουν οι ειδικοί...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Λέει εάν, εάν.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λέει κάπου ότι είναι πέντε λεπτά και τα
µεµονωµένα το µισό χρόνο. Λοιπόν, εάν οριστεί χρόνος οµιλίας εφτά
λεπτά του καθενός, ο ειδικός οµιλητής κάθε παράταξης όπως ορίζεται θα
έχει διπλάσιο χρόνο, τη δυνατότητα.., διότι αυτός είναι ο κύριος
εισηγητής.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σωστό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτό είναι το πνεύµα µου.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συµφωνούµε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
µια ερώτηση.

Να σου πω κάτι, εγώ από πίσω έχω µια.., στην έξι έχω

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στην;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Στην έξι, στη παράγραφο έξι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ποιανού;
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αυτού που διάβασες.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Του 12.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Του 12.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Του 12, ναι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Οι ειδικοί οµιλητές προτάσσονται των άλλων, η σειρά των
οµιλητών καθορίζεται από το Πρόεδρο ο οποίος δικαιούται µετά
προειδοποίηση να αφαιρέσει το λόγο από τον οµιλητή κ.λ.π., γιατί από το
Πρόεδρο η σειρά καθορίζεται; Και εσύ το κάνεις δηλαδή, µε τη σειρά...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό, ο Πρόεδρος διευθύνει τη
συζήτηση, γι’ αυτό λέει από το Πρόεδρο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Όχι, δηλαδή.., µα κάτσε ένα λεπτό τώρα,
χρησιµοποιείς κατάλογο; Ανοίγεις κατάλογο κ.λ.π., πιστεύω...

δεν

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, αλλά οι ειδικοί.., όταν βλέπουµε
ότι δεν υπάρχει χρόνος.., µε συγχωρείς, εγώ το ‘κανα της Β άννας αυτό
και έπιασε το Θεό από τον πόδι, στην Ιεράπετρα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Γιατί για πες;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν θυµάσαι; Της έκοψα το λόγο γιατί
δεν υπήρχε χρόνος, φώναζε ο κόσµος πρέπει να πάµε να φάµε, να
κάνουµε, να δείξουµε και λέω – παιδιά από κάθε παράταξη θα µιλήσει
ένας.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ακριβώς.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το θυµάστε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Η σειρά των οµιλητών λέει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Η σειρά λέει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε , ναι, λέω, θα µιλήσει.., υπάρχει µια
σειρά 50 άνθρωποι, αποφασίζουµε ας πούµε να µιλήσει.., λέω, θα
µιλήσει ο εκπρόσωπος κάθε παράταξης, εγώ τι λέω, εγώ τις παίρνω τις
παρατάξεις µε σειρά δύναµης, ποια είναι η πρώτη η ΠΑΣΚ ; Θα µιλήσει
πρώτη, δεύτερη η ΑΜΑΚ, τρίτη η ∆ΚΜ ή η ∆ΕΜ...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το παίρνω µε τη σειρά.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
παίρνω κατά δύναµη, µε δύναµη.

Όχι, όχι, όταν είναι ειδική περίπτωση

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Στους ειδικούς οµιλητές αναφέρεται η παράγραφος...
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κατά δύναµη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Στους ειδικούς οµιλητές αναφέρεται η παράγραφος;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σε όλους, σε όλους.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι στη κανονική διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, στους ειδικούς οµιλητές.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στους ειδικούς οµιλητές, η κανονική
διαδικασία είναι µε τη σειρά που σηκώνει το χέρι ο καθένας.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, η απόφαση υπάρχει νοµικά
αµέσως µόλις περατωθεί η ψηφοφορία, συνάδελφοι, διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μισό λεπτό γιατί εγώ έχω κάτι στο 13.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Στο 13 ναι, ε, στο 13 είµαστε τώρα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτό που λέω εγώ είναι στο 13.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι, αλλά πριν από σένα είναι αυτό που θέλω εγώ, είναι
στη παράγραφο εφτά. Παρακαλώ προσέξτε µε ένα λεπτό γιατί δεν το ‘χει
βάλει ο Πρόεδρος, στο 13 παράγραφος 7.
Λοιπόν, επειδή έχοµε πει προηγουµένως ότι ισχύει αυτός ο
κανονισµός και η συνδικαλιστική πρακτική, εγώ θεωρώ απαράδεκτο – και
το ‘χω ξαναπεί εδώ µέσα – να λέει ότι, πλην των ειδικών περιπτώσεων
του νόµου τάδε, παρένθεση, εδώ πάλι να βάλοµε το Προεδρικό ∆ιάταγµα
όπως έχει τροποποιηθεί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Η ψηφοφορία λέει γίνεται µε ανάταση του χεριού µε
χωριστή καταµέτρηση των ψήφων υπέρ – κατά και των λευκών ή αποχών.
Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ ότι µετριέται η αποχή, η αποχή δεν
µετριέται. Ζητώ λοιπόν να βγάλοµε από ‘δω το «ή αποχών», κατά τη
γνώµη µου µετριούνται...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πως την αντιλαµβάνεσαι την λέξη αυτή;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Η αποχή σηµαίνει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρών, αυτός που δηλώνει παρών.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λευκό – άλλο είναι το παρών.

Όχι, ο άλλος λέει λευκό, άλλο είναι το

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μισό λεπτό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Άλλο το παρών...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Άλλο είναι το λευκό, το παρών είναι µια εφεύρεση των
τελευταίων ετών.
Α ποχή σηµαίνει ότι, κάποια στιγµή εγώ διαφωνώ
διαδικαστικά εντελώς µ’ αυτό που γίνεται και λέω – απέχω απ’ αυτή τη
ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παρών γιατί δεν συµµετέχω.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συγνώµη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν ψηφίζω λευκό.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συγνώµη, συγνώµη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν ψηφίζω ούτε ναι – ούτε όχι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Συγνώµη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λέω παρών
συµµετέχω στη διαδικασία, αυτό θα πει το παρών.

διότι

αρνούµαι

να

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Συγνώµη να το εξηγήσω. Να το εξηγήσω, αποχή
σηµαίνει θεωρήστε µε απόντα, και δεν χρειάζεται όπως κάποια φορά να
τρέχω εγώ τη σκάλα κάτω και µετά να ξαναγυρίσω για τη συνέχεια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
να δεις το λεπτό σηµείο.

Ά µα σε θεωρήσουµε απόντα, πρόσεξε

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α ν θεωρείσαι απούσα, είσαι απούσα
και για τη διαµόρφωση της απαρτίας;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Β εβαίως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Γι’ αυτό σου ζητάει το παρών.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Β εβαίως...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διότι δεν έχει απαρτία.

Ά µα είσαι θα φύγεις έξω και λύεται,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Βέβαια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εγώ σου λέω ότι στηριζόµαστε σε ένα.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όταν εγώ πω τη λέξη παρών σηµαίνει
ότι, κύριοι αρνούµαι να κουβεντιάσω το θέµα, είµαι µέσα για την
εξασφάλιση της απαρτίας, συµµετέχω για να υπάρχει η απαρτία στο
όργανο αλλά αρνούµαι να πάρω θέση, δεν ψηφίζω λευκό που µπορεί να
σηµαίνει ήξεις – αφίξεις.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, τότε είναι λευκό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι δεν είναι λευκό, µε συγχωρείς.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Τότε είναι λευκό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κουβεντιάσω το θέµα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
ψηφοφορία...

Κ οίταξε

να

Όχι, δεν είναι λευκό, αρνούµαι να

δεις...Α ν

την

ώρα

που

ξεκινάει

µια

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Το παρών ποιο είναι;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ά κουσε µε.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Άλλο είναι το παρών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Τι θα πει παρών;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Παρών δεν είναι απλά για να συµµετάσχω στην απαρτία,
αλλά ότι δεν συµφωνώ ή δεν διαφωνώ, (...) ότι από την εξέλιξη του
θέµατος θα ενδιαφερθώ και θα (...), δεν µου είναι αδιάφορο αυτό σηµαίνει
το παρών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, το λευκό...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Η αποχή...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έ να λεπτό, να τα ξεκαθαρίσουµε, εάν
αυτή τη στιγµή παράδειγµα εγώ βάζω στο επόµενο – για το ψήφισµα λέω
το εξής, επειδή υπάρχει.., και µάλιστα ξεκίνησα από σας το θέµα αν
θυµάσαι, λέµε, έχω προσθέσει και λέω, θα γίνεται µια πρώτη ψηφοφορία
για την έκδοση του ψηφίσµατος, διότι µπορεί το Σώµα να µην θέλει να
εκδώσει ψήφισµα, και από ‘κεί και πέρα θα προχωράµε, εσύ ψηφίζεις
παρών γιατί δεν θέλεις.., θέλεις.., αυτό δεν σου αφαιρεί το δικαίωµα στην
επόµενη φάση όταν θα συζητιούνται οι τροποποιήσεις να µην ψηφίσεις.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να εξηγήσω κάτι Πρόεδρε ένα λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Η αποχή είναι ένα ακραίο µέτρο που δεν το χρησιµοποιεί
κανείς πολιτικά κάθε µέρα, αλλά αν υποθέσοµε ότι εγώ ή κάποιοι άλλοι
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πούµε ότι απέχοµε – στο βαθµό που παραµένει έτσι ο κανονισµός –
απλώς αναγκαζόµαστε γρήγορα – γρήγορα και πριν ξεκινήσει η
ψηφοφορία να φύγουµε χωρίς να πάρουµε και τα πράγµατα µας να πάµε
κάτω και να σε αναγκάσουµε να µας θεωρήσεις απόντες, ενώ διαφορετικά
δεν µπαίνοµε σ’ αυτό το ρεζιλίκι, αποχή δεν µετριέται στο συνδικαλισµό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν είναι το παρών η αποχή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έ να λεπτό, είσαι µέσα στην αίθουσα ή
δεν είσαι, αν είσαι µέσα στην αίθουσα εγώ µετράω κεφάλια, δεν µετράω
ποιος είναι. Λέω – έχοµε απαρτία; Σηκώνοµαι και λέω, 1, 2, 3, 5, 10,
30, εάν εσύ πας απέξω δεν σε µετράω, άρα δεν έχω απαρτία και
τελειώνω.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ∆ηλαδή...
Άµα είσαι απέξω δεν µετράς και
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
µάλιστα λέει το εξής ο νόµος, ότι όταν θέσουµε θέµα απαρτία ο Πρόεδρος
λέει, κύριοι µετράµε την απαρτία, όσοι δεν είναι µέσα να βγούνε έξω και
να κλείσει η πόρτα, δεν θα είσαι απέξω µπαίνω – δεν µπαίνω, η πόρτα
θα κλείσει και ας είσαι απέξω εσύ.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ε, το απέξω, η αποχή.., το παρών δεν είναι αποχή.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και εγώ αυτό λέω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Το παρών δεν απέχεις από τις
διαδικασίες του Σώµατος, δεν απέχεις, συντελείς στο να υπάρχει
απαρτία.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Γι’ αυτό λέω ότι, η λέξη καταµέτρηση δεν µπορεί να
αφορά την αποχή.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αποχή;

Γιατί δεν µπορεί να την αφορά την

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Γιατί είµαι έξω από τη πόρτα την ώρα που απέχω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Η λέξη αποχή για µένα, εγώ την
ερµηνεύω εδώ πέρα, άµα απέχεις δεν µετριέσαι, άρα δεν σε µετράω τι θα
πει.., δεν σε µετράω καθόλου, δεν υπάρχει...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι, αλλά γράφει ότι γίνεται καταµέτρηση...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι...

Απέχω,

εγώ

σηκώνοµαι

και

λέω

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: ...των υπέρ, των κατά, των λευκών ή των αποχών λέει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι απέχω από τη ψηφοφορία,
απέχω και είµαι µέσα, µετράω για την απαρτία.
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ωραία, εγώ λέω ότι, όταν απέχει κανείς δεν θέλει να
καταµετρηθεί, αυτή την έννοια και µόνο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε, άρα θα βγει έξω.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Λοιπόν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα βγει έξω Βάννα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα δεν...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
αυτό λέω.

Τότε δεν µπορεί να λέει ο κανονισµός ότι καταµετρείται,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
µικροφώνου)

Γιατί να µην.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Παιδιά παντού υπάρχουν.., τέσσερα
πράγµατα µετράν, το πρώτο πράγµα που µετριέται είναι η απαρτία, το
άθροισµα της απαρτίας πρέπει να εξάγεται και από τη ψηφοφορία,
δηλαδή θα πρέπει ναι, όχι, λευκά και παρόντα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
καταµετρείται.

Άρα η αποχή δεν καταµετρείται και εδώ λέει ότι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καταµετρήσω Βάννα;

Μα

είσαι

µέσα,

πώς

να

σε

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μα γράφει εδώ ότι σε καταµετρά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα η λέξη αποχή.., θες να βάλουµε τη
λέξη παρών; Να βάλουµε παρών.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, διαφωνώ.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε , ωραία, βάλε παρών, η αποχή δεν µετριέται.
Να βάλοµε παρών, εντάξει, δηλαδή
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
αποχών – παρών, συµφωνούµε απόλυτα. Ε γώ το...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, εγώ τη λέξη παρών...
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ: Να πω κάτι; Να το βάλουµε την άλλη φορά πιο µπροστά
λίγο;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
θεµάτων.

Εξαρτάται από τη σοβαρότητα των
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε , να φύγει, µα µπορούσε να φύγει..,
άµα µε ρωτούσες από την αρχή εγώ θα στο ‘λεγα κοπέλα µου. ∆εν
φαινόταν ότι δεν θα ‘φτανε;
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).., γιατί
κάθε φορά θα γίνεται αυτό εγώ νοµίζω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι δεν θα γίνεται, µια δεδοµένη στιγµή
όταν αποφασίσετε, να αποφασίσουν οι άλλοι να κάτσουµε θα γίνει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Προχωράµε τώρα Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
το βάζουµε παρών Βάνα.

Προχωράµε, λοιπόν πάµε στην.., εκεί

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έπρεπε να µε ρωτήσεις, γιατί δεν µε
ρώτησες από την αρχή να στο έλεγα.
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου).., δεν
ήθελα να φύγω αµέσως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο Γιάννης Παπαδάκης µε ρώτησε.
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ:
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,
γίνεται αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο Παπαδάκης τη περασµένη φορά µε
ρώτησε, του λέω αυτό είναι αδύνατον, δεν υπάρχει περίπτωση να
συζητηθεί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
µπορούσα να σου πω...

Την άλλη φορά µε ρώτησε, εγώ θα

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ: ∆εν ήθελα να φύγω αµέσως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εντάξει, αλλά βλέπω ότι...
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ:
Πάει έντεκα η ώρα.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει
εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν πάµε, η απόφαση υπάρχει
νοµικά αµέσως µόλις περατωθεί η ψηφοφορία βάζω, γιατί το βάζω τώρα
αυτό;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σωστό δεν είναι αυτό;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
γιατί το βάζω;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τώρα τι ισχύει;

Συµφωνείτε ή θέλετε να σας εξηγήσω
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: ∆εν αναφέρεται τίποτα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αν γραφτεί ισχύει.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αν γραφτεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αν γραφτεί και υπογραφεί.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρόσεξε, πρόσεξε να δεις κάτι, εγώ
έρχοµαι και σου λέω το εξής, ψηφίζουµε µια διαγραφή και ψηφίσαµε ότι
διαγράφεται αυτός ο άνθρωπος, στην επόµενη ψηφοφορία θα ψηφίσει;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Φεύγει αµέσως; Α πό τη στιγµή που η
βούληση του Σώµατος είναι να φύγει και τον διέγραψε το Σώµα, δεν έχει
υπογραφεί η απόφαση.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
ψηφοφορία;

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Α υτός

θα

ψηφίσει

στην

επόµενη

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Κανονικά όχι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εντάξει δεν...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άρα νοµικά ισχύει από τη στιγµή που
βγήκε το αποτέλεσµα, που είναι καταγεγραµµένο στα πρακτικά.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ωραία, πάµε παρακάτω.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
γίνεται;

Κ αι επίσης εάν για κάποιο λόγο δεν γραφτεί µετά, τι

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Τι;
Αν δεν γραφεί;
∆εν υπάρχει
περίπτωση, βγαίνουν από τα πρακτικά, βγαίνει απόσπασµα από τα
πρακτικά...
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Για τις παραποιήσεις πρακτικών να µιλήσουµε σε µια
άλλη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, ψηφίσµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πάµε στα ψηφίσµατα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Λοιπόν, κατά την αρχή της
συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώµα τα ψηφίσµατα και µετά
από απόφαση του Προέδρου προσδιορίζει το χρόνο, τη σειρά, εδώ τ’
αφήνει στο Πρόεδρο. Για µένα δεν είναι η σειρά, όπως έρχονται τα
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ψηφίσµατα έτσι θα βγουν και προς τα έξω, αντικειµενική σειρά, δεν
µπορεί να αποφασίσει...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ηλαδή φανταστείτε µια στιγµή ένας
Πρόεδρος να θέλει να βοηθήσει µια παράταξη και να βάλει το δικό της και
να αφήσει τα άλλα πίσω, όπως έρχονται τα θέµατα θα συζητιόνται.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ωραία, σωστό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Συµφωνούµε, έτσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν καταρχάς.., τώρα στο ψήφισµα,
καταρχάς ελέγχει τη βούληση του Σώµατος για την έκδοση ψηφίσµατος µε
µια πρώτη ψηφοφορία.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Αυτό τώρα...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε ίναι το εξής, τώρα είναι.., εκείνη τη
φορά θυµάσαι που το ‘βαλε ο Ορφανός, θυµάται ο Κλάδος, που
ξαναγύρισα εγώ πίσω, ενώ έκλεισε το θέµα και ξαναγύρισα πίσω.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σωστό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆ηλαδή µια δεδοµένη στιγµή λέµε, θα
βγάλοµε ψήφισµα;
Θα βγάλοµε ψήφισµα, διότι ψήφισε υπέρ του
ψηφίσµατος, και µετά οι τροποποιήσεις όλες και λέει – εγώ δεν συµφωνώ
µε το ψήφισµα όπως έχει τροποποιηθεί.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σωστά, ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ά ρα θα βγαίνει µε πρώτη ψηφοφορία
αν θέλουµε να εκδώσουµε ψήφισµα, γιατί µπορεί να µην θέλουµε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αυτό που είπαµε τότε καλύπτεται και από το άρθρο 13 –
που το διάβασα προσεκτικά – που λέει ότι, πρώτα να ψηφίζοµε τις
τροπολογίες και µετά το σύνολο, ώστε να µην έχουµε αυτό που συνέβη
εκείνη τη φορά.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις κάτι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρώτα τίθεται σε ψηφοφορία κατά σειρά, κατά τη κρίση
του Προέδρου οι (...) τροπολογίες.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α υτό όµως που λες εδώ είναι αυτό που κάνεις.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Α υτό που κάνοµε, ναι.
Άρα δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα, µπορεί να µην θέλουµε, γιατί να µπούµε στη
διαδικασία να κουβεντιάζουµε όλο το ψήφισµα και µετά να το
καταψηφίσουµε.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Α, για τα ψηφίσµατα µιλάς.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αποφάσεις.

Για τα ψηφίσµατα µιλάω, όχι για τις

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Εντάξει, εντάξει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, προσωπικό θέµα, ένσταση επί
του κανονισµού, πρόταση µοµφής, ανάκληση πρόταση µοµφής του
άρθρου 18, 19, δεν ξέρω αν έχετε τίποτα να προσθέσετε. Κ αι πάµε στο
επίµαχο άρθρο το τελευταίο.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Πολύ επίµαχο είναι αυτό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι, επίµαχο. Λοιπόν, εδώ τώρα τι
προσπάθησα να κάνω, να σας πω έτσι περιφραστικά.
Λοιπόν, ο νόµος λέει το εξής, όποιος παραιτηθεί από Προεδρείο
γίνεται µια συνεδρίαση.., αυτό που σας είπα τη περασµένη φορά µε το
Βαϊλάκη που τη συνέπτυξα σε µια, κανονικό συµβούλιο, εκ των
πραγµάτων γίνεται µια συνεδρίαση, ρωτάει το Σώµα γιατί Β αϊλάκη θες να
παραιτηθείς; Ε κφράζεται ο Β αϊλάκης γιατί θέλει να παραιτηθεί, µπορεί το
Σώµα να του πει – Β αϊλάκη είσαι καλός µην παραιτηθείς και από ‘κεί και
πέρα αφού εµµένει στη παραίτηση του σε µια άλλη συνεδρίαση γίνεται η
εκλογή, και εγώ θεωρώ ότι κανονικώς εχόντων των πραγµάτων όταν
παραιτείσαι είναι τελεσίδικη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ε, βέβαια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
τελείωσε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Το

σκέφτηκες,

το

αποφάσισες,

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ά ρα από ‘κεί και πέρα γιατί.., είναι
διάφορα τα θέµατα, λοιπόν, θα γίνεται.., παραιτείται το µέλος και µε τη
παραίτηση γίνεται αποδεκτή, δηλαδή δεν του θέτουµε δίλληµα θες ή δεν
θες επανέρχεσαι, και προχωρούµε απευθείας στην εκλογή του νέου, του
αντικαταστάτη, όπως το έκανα την άλλη φορά σας είπα ότι τη συµπτύσσω
σε µια. Α υτό είναι το ένα θέµα. Θα του δώσεις το δικαίωµα να πει γιατί
παραιτείται, γιατί κάνει κ.λ.π.
Εκεί που έχω µια διαφωνία και που υπήρξε αυτή η διαφωνία στη
Θεσσαλονίκη, υπήρξε ένα εντονότατο πρόβληµα και το κουβεντιάζαµε στη
Θεσσαλονίκη, λέει, αν παραιτηθεί κάποιο µέλος µιας παράταξης από τη
∆ιοικούσα υπάρχει ο επιλαχών στο ψηφοδέλτιο µε το οποίο έχει εκλεγεί
στη ∆ιοικούσα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μάλιστα.
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εάν τελειώσουν λέει οι υποψηφιότητες,
όλοι αυτοί, αν παραιτηθούν σιγά – σιγά, γίνεται εκλογή και η έδρα ανήκει
στο συνδυασµό από τον οποίο έχουν εκλεγεί αυτοί που είναι µέσα.
Υπάρχει το εξής πρόβληµα, το πρώτο πρόβληµα που υπάρχει είναι,
εγώ µε τον Κ ασαπάκη που είµαστε λίγοι κάνουµε ένα συνδυασµό, έτσι;
Από ποιον θα είναι; Πες ότι εγώ έχω τρεις, ο Κ ασαπάκης έχει άλλους
τρεις, και κατεβαίνουµε και διεκδικούµε µια έδρα, και πρώτος ο
Κασαπάκης – δεύτερος εγώ και δεν υπάρχει τρίτος γιατί δεν
υπολογίσαµε, κάναµε κακούς υπολογισµούς, παραιτούµεθα και οι δύο,
από ποιο θα είναι, από τη δική µου ή από τη δική του; Κ αι ποιος θα το
καθορίσει αυτό; Α υτό που λέει ο νόµος ότι πρέπει να ‘ναι του ίδιου
συνδυασµού, το ένα σκέλος είναι αυτό.
Το δεύτερο σκέλος που έγινε στη Θεσσαλονίκη παραιτήθηκαν όλοι
και δεν θέλανε, µπορώ να ‘ρθω να σου πω εγώ – κύριοι αφού ο νόµος
λέει ότι µου ανήκει η έδρα εγώ δεν θέλω να υπάρχει µέσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ∆εν θα συµπληρωθεί η έδρα; ∆εν θα
λειτουργήσει το Σώµα; Κ αι λέω εγώ το εξής, ότι όποιος δεν είναι.., θα
γίνει η σειρά αντικατάστασης όπως έχουν εκλεγεί – διότι εγώ θεωρώ τα
ψηφοδέλτια ότι είναι µεµονωµένα και δεν εκφράζουν συνδυασµό, και
εµείς τα ονοµατίσαµε εδώ νούµερο ένα, νούµερο δύο, νούµερο τρία και
πάει λέγοντας, και από ‘κεί και πέρα άµα παραιτηθούν οι πάντες θα
γίνουν εκλογές από το Σώµα και όποιος πάει. Αυτή είναι η πρόταση η
δική µου, µα άµα δεν υπάρχει;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να σου πω.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Γιατί να ανήκει η έδρα δεν κατάλαβα;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
πω πως.

Να πω, γιατί νοθεύεται το εκλογικό αποτέλεσµα και θα

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Για παράδειγµα, θα πω ένα παράδειγµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό, ποιο εκλογικό αποτέλεσµα;
Της βούλησης των µηχανικών ή της «Α»; Γιατί πρόσεξε, η ∆.Ε. εκλέγεται
από την «Α».
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι, µια στιγµή, να πω ένα παράδειγµα, αυτή τη στιγµή
στην...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Όχι, πριν πεις το παράδειγµα να
αντικρούσεις τα παραδείγµατα που έφερα εγώ, εµένα και του Κ ασαπάκη.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
Εγώ θα πω ένα άλλο παράδειγµα το οποίο θεωρώ
γενικότερο και θα πω ότι, αυτή τη στιγµή εγώ έχω εκλεγεί από ένα
ψηφοδέλτιο που είχε µέσα τον Γιώργο τον Τρουλλινό, ο Γιώργος ο
Τρουλλινός έχει ήδη παραιτηθεί από την «Α ». Πες ότι αύριο έχω πολύ
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σοβαρό λόγο, αρρωσταίνω και πρέπει να φύγω, δεν πρέπει η παράταξη
µου να χάσει την έδρα µε τίποτα. Και αυτό είναι το πιο συνηθισµένο, ενώ
αυτά που είπες εσύ είναι τα πιο ασυνήθιστα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θες να σου απαντήσω;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Θα σου απαντήσω, τη δεύτερη θητεία –
όπου µε κατονόµασε και Θραψανιώτη ο συνάδελφος από εδώ πέρα, ότι
κολλάω τα αφτιά όπου να ‘ναι, όταν ζήτησα να υποβληθούν οι
υποψηφιότητες ήρθε η ∆ΚΜ και στο ένα είχε υποψήφιο τον Κολυβάκη και
στο άλλο είχε την Τριαµατάκη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι αλλά ήταν...
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α υτό δεν είναι ωραίο και σωστό.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να λεπτό.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ειδική περίπτωση.
ΠΡΟΕ∆Ρ ΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, έκανε λάθος η παράταξη και έβαλε
έναν, δεν πρέπει να το πληρώσει;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Α υτό...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Εγώ είπα το εξής, παιδιά δεν θα
υπάρχουν να µας βάζετε να κάνουµε εκλογές; Λοιπόν, εάν εσείς.., ενώ
έχετε δέκα ανθρώπους, γιατί δεν έβαλες πέντε και πέντε;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να σου πω, γιατί έχουµε πάρα πολλά εκλεγµένα µέλη σε
συλλόγους και δεν µπορούσανε να µπούνε, έπρεπε να παραιτηθούνε από
τους συλλόγους για να µπούνε.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Που το βάζεις;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Είχατε τόσους; Γιατί δεν έβαλες τρίτο
για παράδειγµα;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Γιατί έχουµε πάρα πολλούς εκλεγµένους σε συλλόγους
και για να µην δηµιουργηθεί θέµα, ενώ αν αρρωστήσω θα παραιτηθεί
ένας από ένα σύλλογο και θα τον βάλουµε υποψήφιο.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ισχύει.

Εγώ δεν νοµίζω ότι αυτό πρέπει να

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Πρόεδρε είναι...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Για µένα.., εγώ έρχοµαι και σου λέω,
δώσε λύση σ’ αυτό που σου λέω εγώ.
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Σε ποιο τώρα;
Παραιτηθήκαν όλοι, θα µείνει έδρα

ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καινή;

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι, θα µπορεί τότε...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Υπάρχει.., έγινε στη Θεσσαλονίκη.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα αυτό...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
ακόµα.

Αυτό που λέει η Βάννα δεν έχει γίνει

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν έχει γίνει ακόµα.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Μα αυτό που λέει η Βάνα είναι όµως το συνηθισµένο,
είναι αυτό που είναι το πιο συνήθης να συµβεί, διότι µπορεί κάποιος να
παραιτηθεί, µπορεί κάποιος να εκλεγεί αλλού, η παράταξη δεν µπορεί να
χάσει την έδρα της (...) και να µπει στη ψηφοφορία, είναι παράλογο
αυτό...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ότι δεν κάνετε το κουµάντο σας.

Όχι, για µένα δεν είναι, εγώ το βλέπω

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ε, όχι, δεν είναι έτσι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ε, όχι έτσι, δεν µπορεί να τα θες µονά
– ζυγά δικά σου. Εγώ σου λέω το εξής, όταν δεν θα υπάρχει δώσε λύση,
δώσε λύση σ’ αυτό που σου ‘πα, ποιος θα αποφασίσει αν θα κατέβει από
τη παράταξη τη δική µου ή από τη παράταξη του Κασαπάκη;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Θα βρείτε άκρη...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι δεν βρίσκοµε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
(∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)..,
υποψηφιοτήτων µέσα στην «Α».
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Άρα υπάρχει αυτό το πράγµα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ά ρα θα αποφασίσει η «Α » που υπάρχει αδυναµία και
τότε θα δώσει τη δυνατότητα να υποβληθούνε υποψηφιότητες από
παντού, αν υπάρχει κάτι (...) αδυναµία, αλλά πρέπει πρώτα να
δηλώσουνε οι παρατάξεις ότι έχουνε αδυναµία.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ:
Πρέπει να εξαντλήσουµε δηλαδή τη δυνατότητα να
υπάρχει αντιπροσώπευση έτσι όπως υπάρχει και έτσι όπως έχουνε βγει
τα αποτελέσµατα και.., (δεν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός
µικροφώνου)
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ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ά µα θες να το καλοεξετάσεις το θέµα..,
για µένα είναι αδιανόητο να υπάρχει µια παράταξη η οποία... (αλλαγή
κασέτας)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ε µείς καταλήγουµε στην πρόταση της Βάννας
πάντως.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Να ανήκει στην παράταξη;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ∆ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ε ίναι σωστό και δίκαιο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Να µείνει όπως είναι δηλαδή.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Και µπορείς να θέλεις να γράψεις και αν η παράταξη
δηλώσει αδυναµία, τότε αποφασίζει το Σώµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα όµως
πώς προσπαθούµε να κάνουµε τον κανονισµό στα µέτρα µας, όλοι.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ε, βέβαια.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ τσι;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Και ποια είναι τα µέτρα µας;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ε ννοώ…, δηλαδή δεν εξετάζουµε
θεσµικά τα πράγµατα, είναι όπως µας συµφέρει, δεν έχοµε εφεδρείες
ισχύει αυτό, αν ήσασταν 100 άτοµα δεν θα υπήρχε πρόβληµα.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ε φεδρείες έχουµε Πρόεδρε, απλώς…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εκλεγµένες εφεδρείες.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: ∆εν συµφωνούµε εµείς, να πω εγώ γιατί δεν συµφωνούµε;
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Α, συγνώµη για την παραίτηση;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ε µείς δεν συµφωνούµε γιατί δεν συµφωνούµε µε το σύστηµα
που είναι στην παράγραφο 1, στο άρθρο 1 δηλαδή εκλογές, ότι ο ίδιος
εκλογικός συνδυασµός θα έχει 4 ψηφοδέλτια για την εκλογή µέλους της
∆ιοικούσας. Από εκεί, εκεί είναι η γενεσιουργός αιτία του προβλήµατος
που συζητάµε τώρα.
Κανονικά θα έπρεπε κάθε εκλογικός συνδυασµός να κατεβάζει ένα
ψηφοδέλτιο…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Έ να ψηφοδέλτιο.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: …µες στην «Α » ή την εκλογή µελών της ∆ιοικούσας και όχι
τρία – τέσσερα και έτσι κατά κάποιο τρόπο να...
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Αυτό µπορούµε να το εξετάσουµε.
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ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Αυτό θα πρέπει να γίνει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:
Για έλα µέσα Πέτρο, αλλά αυτό το
πράγµα δεν σου διασφαλίζει τίποτα διότι αυξάνουν οι σταυροί, να το έχεις
υπόψη σου αυτό.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Θα αυξάνουνε, αλλά θα είναι µετά…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Και µέσα ο νόµος λέει µέχρι 12.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Εγώ λέω ανάλογα µε τον συσχετισµό των παρατάξεων στην
«Α», θα πρέπει να εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι στη ∆ιοικούσα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ναι αλλά άµα δεν φτάνουν οι θέσεις;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Με απλή αναλογική.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Εάν δεν φτάνουν οι θέσεις;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ε, υπάρχει, τι τώρα, γιατί βρήκαµε αυτό το σύστηµα να
κάνει µια παράταξη 4 ψηφοδέλτια γιατί δεν φτάνουν οι θέσεις;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι, εγώ συµφωνώ να γίνεται ένα, αλλά
εγώ σου λέω…
ΟΡ ΦΑΝΟΣ:
Κ αι γίνονται διάφορα κόλπα γιατί µια παράταξη παίρνει
παραπάνω απ’ ότι δικαιούται.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Πρόσεξε, ο νόµος όµως λέει, ότι δεν
µπορεί να έχει παραπάνω από 12 υποψήφιους. Λοιπόν, εάν πάρουµε
τώρα την περίπτωση της ΠΑΣΚ έχει 21, οι άλλοι 9 τι θα γίνουνε;
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι ένα λεπτό, εάν κατά την άποψη του
Στέλιου λέει θα γίνουν…, θα κατεβαίνει ένα ψηφοδέλτιο.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ
πλήθος.

ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ:

Ο

νόµος

όµως

περιορίζει και το

ΟΡ ΦΑΝΟΣ: Ένα ψηφοδέλτιο από κάθε παράταξη.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ο νόµος περιορίζει και λέει, ότι πρέπει
να είναι 12 υποψήφιοι, µέχρι 12 υποψηφίους.
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Το πρόβληµα είναι ότι έτσι ΠΑΣΚ µπορεί να µην βγάλει
και τους 4 που ήθελε, αλλά να βγούνε κάποιοι άλλοι, εκεί αρχίζει το
πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα εδώ πρόσεξε να δεις κάτι, πρόσεξε
να δεις κάτι, αν εσείς ήσασταν 20 τι θα κάναµε;
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ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: Τι, τι θα κάναµε;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το ίδιο είναι.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Ε, άρα το βλέπετε µε το συµφέρον σας
όλοι, ακόµα και ο Στέλιος το συµφέρον του κοιτάζει τώρα, µην
κοροϊδευόµαστε έτσι;
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Μα η απλή αναλογική, πρόσεξε.
ΟΡ ΦΑΝΟΣ: (∆εν αποδίδεται καθαρά, µιλάει εκτός µικροφώνου)
ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΟΣ: ∆εν ήξερα…
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ ΙΑΣ: Όχι καλά αυτός διαφώνησε, µε τα άλλα,
εντάξει αλλά γίνεται και µια συζήτηση, δεν µπορεί να γίνει ψηφοφορία,
αυτό παραµένει ως έχει.
ΠΡΟΕ∆ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν συνάδελφοι, τα υπόλοιπα τρία
θέµατα αναβάλλονται για την επόµενη συνεδρίαση, η ώρα είναι 11:10,
έληξε η συνεδρίαση, καληνύχτα σας.

ΤΟ ΠΡΟΕ ∆ΡΕ ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ ∆ΡΟΣ: ΡΙΧ ΑΡ∆ ΟΣ ΠΟΒΑΣΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ ∆ΡΟΣ: ΕΥ ΑΓ Γ ΕΛΙΑ Μ ΑΝΙΑ∆Η

Γ . Γ ΡΑΜΜ ΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

