ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ
ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΚΡΖΣΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΣΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

ΤΝΔΓΡΗΑΖ 4 η ηις 13 - 12 - 2010

ΛΟΓΟΓΡΑΦ Ο
ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦ ΧΝΖΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΔΗΜΔΝΧΝ
ΜΟΤΓΛΧΝ 4 1 - Σ.Κ. 71601
Ν. ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ -ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΣΖΛ.: 2810 -2 2 7 5 6 0-2 8 1 5 0 0 9 6 1 8

σ νεδρίαζη 4 η

1 3 η ς Γ εκεμβρίοσ 2010

ζελίς

ΠΡΑΚΣΗ ΚΑ
ΣΔΥΝΗ ΚΟΤ ΔΠΗ ΜΔΛΖΣΖΡΗ ΟΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ
ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗ ΚΖ ΚΡΖΣΖ

 σ ν ε δ ρ ί α ζ η 4η
Σης Ανηι προζωπεί ας ηοσ Σμήμαηος
Σης 13η ς Γεκεμβρί οσ 2010
Ζμέρα Σεηάρηη και Ώρα 19: 30

ΣΟ ΠΡΟΔΓΡΔΗ Ο ΣΖ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α

ΠΡΟΔΓΡΟ:

ΑΝΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ:

ΓΔΧΡΓΗ Ο ΑΓΑΠΑΚΖ

ΔΤΦΡΟΤΝΖ ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ- ΜΑΤΡΑΚΖ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Η ΧΑΝΝΖ ΚΑΑΠΑΚΖ

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ

2

ζελίς 3 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

ΓΔΧΡΓΗ Ο ΣΑΜΑΣΑΚΖ, ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΧΜΑΡΑΚΖ, ΔΗ ΡΖΝΖ ΒΡΔΝΣΕΟΤ,
Η ΧΑΝΝΑ ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ, ΑΝΣΧΝΗ Ο ΜΑΤΡΟΓΗ ΑΝΝΖ, ΚΑΛΛΗ ΟΠΖ ΣΕΑΒΛΑΚΖ,
ΚΧΝ/ ΝΟ ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ, ΝΗ ΚΟΛΑΟ ΚΑΣΑΡΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗ Ο ΣΡΟΤΛΛΗ ΝΟ,
ΝΗ ΚΟΛΑΟ ΟΡΦΑΝΟ,
Η ΧΑΝΝΖ ΚΑΑΠΑΚΖ,
ΥΑΡΑ ΣΡΗ ΑΜΑΣΑΚΖ,
ΔΤΑΓΓΔΛΗ Α ΜΑΝΗ ΑΓΖ, ΓΔΧΡΓΗ Ο ΑΓΑΠΑΚΖ, ΜΑΡΗ Α ΛΤΓΑΚΖ, ΜΑΞΗ ΜΟ
ΔΝΔΣΑΚΖ, ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΦΡΑΓΚΗ ΑΓΑΚΖ, ΜΗ ΥΑΖΛ ΔΤΑΓΓΔΛΗ ΝΑΚΖ,
ΜΗ ΥΑΖΛ ΥΧΡΑΦΑ, ΚΧΝ/ ΝΟ ΞΤΛΟΤΡΖ, ΚΧΝ/ ΝΟ ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ, ΠΔΣΡΟ
Η ΝΗ ΧΣΑΚΖ, Η ΧΑΝΝΖ ΒΑΨ ΛΑΚΖ, Η ΟΤΛΗ Α ΜΠΑΡΣΟΛΟΣΗ , ΔΤΦΡΟΤΝΖ
ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ- ΜΑΤΡΑΚΖ,
ΘΔΟΓΟΤΛΟ
ΠΑΥΑΛΗ ΓΖ,
ΓΖΜΖΣΡΗ Ο
ΡΟΜΠΟΓΗ ΑΝΝΑΚΖ,
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΜΑΜΟΤΛΑΚΖ,
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ
ΑΝΣΧΝΟΓΗ ΑΝΝΑΚΖ, ΠΤΡΗ ΓΧΝ ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗ Ο ΦΟΤΡΝΑΡΑΚΖ,
Η ΧΖΦ ΤΓΓΔΛΑΚΖ, Η ΧΑΝΝΖ ΜΑΡΝΔΛΛΟ, ΝΗ ΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΑΝΣΟ,
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΟΤΣΑΝΣΟ, ΓΔΧΡΓΗ Ο ΣΑΒΔΡΝΑΡΑΚΖ, ΜΑΡΗ Α ΚΑΧΣΑΚΖ,
ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΔΝΓΡΗ ΣΑΚΖ, Η ΧΑΝΝΖ ΥΑΡΧΝΗ ΣΖ, ΚΧΝ/ ΝΟ ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ,
ΓΔΧΡΓΗ Ο ΚΑΦΦΔΣΕΑΚΖ, ΜΗ ΥΑΖΛ ΑΡΡΖ, ΟΓΤΔΑ ΓΟΤΡΟ,
ΑΝΣΧΝΗ Ο ΕΔΡΒΟ, ΑΦΡΟΓΗ ΣΖ ΚΧΣΑΚΖ.

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΡΟΤΚΟΤΝΑΚΖ, ΕΑΥΑΡΗ Α ΑΑΡΗ ΧΣΑΚΖ,
Η ΧΑΝΝΖ
ΠΔΣΡΑΚΖ, ΜΤΡΧΝ ΜΟΝΗ ΑΚΖ, ΦΧΣΔΗ ΝΖ ΚΟΤΣΟΤΜΠΟΤ- ΠΑΠΑΓΑΚΖ,
ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ ΠΔΡΓΗ ΚΑΚΖ, ΚΧΝ/ ΝΟ ΚΑΣΗ ΓΟΝΗ ΧΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗ Ο
ΚΟΤΡΛΔΣΑΚΖ.

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗ Α ΓΗ ΑΣΑΞΖ
1. Αλαθνηλψζεηο Πξνεδξείνπ.
2. Δλεκέξσζε δξαζηεξηφηεηαο Γ.Δ.
3. Έιεγρνο – εξσηήζεηο – επεξσηήζεηο πξνο ηε Γ.Δ.

σ νεδρίαζη 4 η

1 3 η ς Γ εκεμβρίοσ 2010
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4. Μφληκεο επηηξνπέο ,
Λεηηνπξγία Γηνηθ νχζαο Δπηηξνπήο
Πιαίζην Γξάζεο.
5. Δθπξνζψπεζε ηνπ ΣΔΔ ζηηο αλαζέζεηο κειεηψ λ κε ηνλ Ν.
3316/2005.

ΘΔΜΑ 1ο
Ανακοι νώζει ς Προεδρεί οσ

ζελίς 5 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Ξεθηλάκε ήδε ηελ απνςηλή
ζπλεδξίαζε, ηα παξφληα κέιε απηή ηε ζηηγκή είλαη 35,
ζπλεπψο έρνπκε απαξηία κε βάζεη ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 9
ηνπ λφκνπ 1486 θαη μεθηλάκε κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Οξίζηε.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίλαη 11 κέιε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Γελ άθνπζα, ζπλάδειθνη εζπρία.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Θα ηα δηαβάζσ.
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Λνηπφλ, ζπλάδειθε Κψζηα
Ξπινχξε, θαηαξρήλ εγψ δελ ήζεια λα θάλσ κία αλαιπηηθή
ζπδήηεζε πάλσ ζηελ αιιεινγξαθία πνπ αληαιιάρζεθε κεηαμχ
ηεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ θαη ηνπ Πξνεδξείνπ γηα λα κπνχκε
ζηελ νπζία ησλ ζεκάησλ.
Γηα ηνπο ππνινίπνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Αληηπξνζσπείαο
ζα πσ πέληε πξάγκαηα γηα λα ιάβνπλ γλψζε. Με πξφζθιεζε
ηελ
νπνία
απνζηείιακε
2
Γεθεκβξίνπ,
θιήζεθε
ε
Αληηπξνζσπεία λα ζπλεδξηάζεη ζήκεξα θαη εζείο ζηη ο 3
Γεθεκβξίνπ ππνβάιαηε έλα αίηεκα, ππνβάιαηε έλα έγγξαθν ελ
πάζε πεξηπηψζεη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, πξνθεηκέλνπ ε
Αληηπξνζσπεία λα ζπγθιεζεί κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη
ην άξζξν.., αλ ζέιεηε κηζφ ιεπηφ, ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4.
Γειαδή φηαλ ε Αληηπξνζσπεία δελ ζπλεδξηάδεη, πεξάζνπλ 2
κήλεο θαη δελ ζπλεδξηάζεη θαζφινπ ε Αληηπξνζσπεία, ηφηε
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πξνβιέπεηαη κία δηαδηθαζία κε βάζε ην άξζξν, δειαδή λα
ζπγθαιέζεη ηελ Αληηπξνζσπεία ν Αληηπξφεδξνο, ζηε ζπλέρεηα
ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη αθνινχζσο ην θαηά ζεηξά
αξραηφηεξν κέινο.
κσο – ηζρχεη απηφ ην άξζξν – φκσο εδψ είρε ππνβιεζεί
ε πξφζθιεζε θαη είρε πξσηνθνιιεζεί θαη είρε απνζηαιεί,
άζρεηα αλ δελ ηελ είραηε πάξεη αθφκα , 2 Γεθεκβξίνπ. Δζείο
ππνβάιιαηε έλα αίηεκα 3 Γεθεκβξίνπ, δελ θαηαλνψ πνπ
έγθεηηαη ε έιιεηςε λνκηκφηεηαο ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο
ζεκεξηλήο, εηιηθξηλά δελ ην θαηαλνψ. 3 ηνπ κήλα ππνβάιιαηε
εζείο ηελ πξφηαζή ζαο, 2 ηνπ κήλα είρε πξσηνθνιιεζεί θαη
είρε θαη ππνγξαθεί ε πξφζθιεζε ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο.
Σψξα επραξίζησο λα δηαβάζνπκε ηα έγγξαθά ζαο θαη ηα
ζέκαηα πνπ έρεηε ζέζεη, αιιά πηζηεχσ φηη δελ ηίζεηαη θαλέλα
ζέκα.
Αλ λνκίδεηε φηη ηίζεηαη ζέκα λνκηκφηεηαο ηεο
ζπλεδξίαζεο, λα ην βάινπκε ζην ψκα γηα λα ςεθηζηεί.
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Λνηπφλ, ζπλάδειθε Κψζηα.
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Να δηαβάζσ ηα έγγξαθα γηα λα
ηειεηψλεη ην ζέκα, κα έλα ιεπηφ ζπλάδειθε, ζέηεηο έλα ζέκα,
λα δηαβάζσ ηα έγγξαθα, λα ηεζεί…
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε Κψζηα, εληάμεη ην είπεο,
ινηπφλ δηαβάδνπκε ηα έγγξαθα θαη ηίζεηαη ζηελ θξίζε ηνπ
ψκαηνο, απιά, απιά, λνκίδσ φηη είλαη απιά ηα πξάγκαηα.

ζελίς 7 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

Δγψ ζεσξψ φηη, ζπλάδειθε Κψζηα Ξπινχξε, ζεσ ξψ φηη
φιεο νη ελέξγεηεο ηνπ Πξνεδξείνπ είλαη απνιχησο ζχλλνκεο,
απνιχησο ζχλλνκεο.
Γελ κπνξεί απηή ηε ζηηγκή λα
ππνθαηαζηαζεί ην Πξνεδξείν αλ κνπ επηηξέπεηο, απφ κία
πξφηαζε δηθή ζαο, ε νπνία έγηλε εθ ησλ πζηέξ σλ, αθνχ είρε
γίλεη ε πξφζθιεζε. Μα δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε δηάινγν
ηψξα. Θέηεηε έλα ζέκα, ινηπφλ…
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)







(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: ρη, φρη, αθνχζηε, αθνχζηε κε ζαο
παξαθαιψ, ζα ην ζέζνπκε ην ζέκα ζην ψκα, ην ζέκα ζα ην
ζέζνπκε ζην ψκα, αθν χζηε κε ζαο παξαθαιψ.
Δγψ δελ είρα ζθνπφ λα μεθηλήζσ απηή ηε δηαδηθαζία,
είρα ζθνπφ, κα ζαο παξαθαιψ, λα ζέζνπκε ηα ζέκαηά ζαο,
ηελ νπζία δειαδή ησλ ζεκάησλ πνπ ππνβάιιαηε, λα ηε
ζέζνπκε σο εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο δεηήκαηα ελψπηνλ ηεο
Αληηπξνζσπείαο, απη φ δελ είλαη νπζία; Αλ κπνχκε απηή ηε
ζηηγκή, έλα ιεπηφ, εθφζνλ ζέιεηε λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία ,
σξαία λα κπνχκε ινηπφλ ζηε δηαδηθαζία θαη λα θξηζεί ε
λνκηκφηεηαο ηεο ζχγθιεζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο απφ ην
ψκα.
Λνηπφλ μεθηλψ, 2 Γεθεκβξίνπ 2010 κε ην αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 4454 ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Αληηπξνζσπείαο, πξνο ηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο , ε
πξφζθιεζε ηελ νπνία ιάβαηε κε ηα ζέκαηα ηα νπνία είραλ
κπεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηα νπνία ζα ηα δηαβάδακε πξηλ ή
ζα ηα δηαβάζνπκε κεη ά.
Αλαθνηλψζεηο Πξνε δξείνπ,
Δλεκέξσζε δξαζηεξηφηεηαο,
Έιεγρνο εξσηήζεηο – επεξσηήζεηο,
Μφληκεο επηηξνπέο ιεηηνπξγίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Πιαίζην
Γξάζεο,
Δθπξνζψπεζε ηνπ ΣΔΔ ζηηο αλαζέζεηο κειεηψλ.
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Απηά ήηαλ ηα ζέκαηα ηεο πξφζθιεζεο 2 Γεθεκβξίνπ
2010, πξσηνθνιιεκέλν έγγξ αθν.
ηηο 3 ινηπφλ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ππνβάιιεη ε
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΗΝΖΖ πξνο ην
ΣΔΔ/ΣΑΚ έλα έγγξαθν θαη ιέεη, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν
1 παξάγξαθνο 1β θαη ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 ηνπ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΔ, επίζεο ην άξζξν 7
παξάγξαθνο 7 ηνπ λφκνπ 1486, φηη ν ρξφλνο πνπ έρεη
παξέιζεη απφ ηελ ηειεπηαία ζχγθιεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο
ηνπ ηκήκαηνο, 12 -6-2010 ιέηε, 12-6-2010, αλέξρεηαη ζε 136
κέξεο θαη ζπλεπψο ππάξρεη κεγάιε ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ
νξίνπ ησλ 2 κελψλ γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ηαθηη θήο
Αληηπξνζσπείαο.
Ζ θνηλή ζπλάληεζε κειψλ ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ θαη ηνπ ΣΔΔ
Γπηηθήο Κξήηεο ζηηο 2 -10-2010, πξνθαλψο δελ απνηειεί
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο, ηφζν απφ ηππηθή
λνκηθή άπνςε, φζν θαη απφ πιεπξάο νπζίαο.
Καη ηέηαξηνλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο ν ηθνλνκηθήο θξίζεο
θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ κλεκνλίνπ, πνπ ζπλζιηθζεί θαη
αθαλίδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο.
αο θαινχκε λα απνζηείιεηε ηελ παξαθάησ πξφζθιεζε
ζηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο.
Σν παξφλ έγγξαθν δεηνχκε λα ζηαιεί ζηα κέιε ηεο
Αληηπξνζσπείαο.
Κσζηήο Ξπινχξεο , Κσζηήο Φαλνπξάθεο.
Λνηπφλ, ην έγγξαθν απηφ ζπλνδ εχεηαη απφ έλα έληππν
πξφζθιεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο, πνπ αλαθέξνληαη πάιη νη
ίδηεο δηαηάμεηο, ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 1β, ην άξζξν 3
παξάγξαθνο 4, ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 7, φηη ν ρξφλνο έρεη
παξέιζεη 136 κέξεο θ.ι.π., ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο,
ζαο
θαινχκε
ζε
ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε
ηεο
Αληηπξνζσπείαο ηνπ ηκήκαηνο ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ ιέηε, είραηε
γξάςεη 8 ην θάλαηε 13 θαη ψξα 19:00 κε ηα παξαθάησ ζέκαηα:
 Αλαθνηλψζεηο Πξνεδξείνπ.
 Δλεκέξσζε δξαζηεξηφηεηαο .

ζελίς 9 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

 Έιεγρνο εξσηήζεηο – επεξσηήζεηο πξνο ηε Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή.
 Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ζπλέπεηεο ζηα κέιε ηνπ.
 Αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ.
 Ννκηκφηεηα εθινγήο νξγάλνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ
 Καη ΚΔΝΑΚ
ε πεξίπησζε κε απαξηίαο ζα γίλεη ε ζπλεδξίαζε ζηηο 20
Γεθεκβξίνπ ιέηε εδψ πέξα.
Λνηπφλ, κεηά απφ απηφ ην Πξνεδξείν ζαο απάληεζε κε
κηα επηζηνιή, κηζφ ιεπηφ λα ηελ δηαβάζνπκε, ε νπνία κε
εκεξνκελία 6-12-2010 ιέεη ηα εμήο, απεπζχλεηαη ζε εζάο,
πξνο ηνλ θ. Κψζηα Φαλνπξάθε θαη ηνλ θ. Κψζηα Ξπινχξε θαη
ιέεη:
πλάδειθνη, ζε ζπλέρεηα ηεο επηζηνιήο πνπ θαηαζέζαηε
ζην ΣΔΔ/ΣΑΚ ζηηο 3 -12-2010 κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4488 ,
αλαθνξηθά κε ηε ζχγθιεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ηκήκαηνο ,
ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ηα παξαθάησ.
1. Ζ Αληηπξνζσπεία ηνπ ηκήκαηνο έρεη θιεζεί ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε
ζηηο
13 -12-2010,
κε
ηελ
κε
αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 4454/2 -12-2004 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο.
2. Σα ζέκαηα πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ παξαπάλσ επηζηνιή
ζαο γηα ζπδήηεζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο
ζηηο
13-12-2010
ζα
απνζηαινχλ
ζηα
κέιε
ηεο
Αληηπξνζσπείαο γηα ελεκέξσζε θαη ζα εμεηαζηνχλ σο εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Αληηπξνζσπείαο.
3. Ζ πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ
ζπλαδέιθνπ Κσζηή Φαλνπξάθε δελ έρεη βάζε γηα ηνπο
παξαθάησ ιφγνπο:
a. Έρεη πξνεγεζεί ρξνληθά ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4454/2 12-2010 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο.
b. Σν άξζξν 1 παξάγξαθνο β ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο
Αληηπξνζσπείαο αθνξά ηελ πξψηε εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ
έρεη ζρέζε κε ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηνπ ηκήκαηνο. Σν
άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο
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Αληηπξνζσπείαο δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ παξνχζα θάζε,
θαζψο ήδε έρεη θηλεζεί ε δηαδηθαζία ζχγθιεζεο ηεο
Αληηπξνζσπείαο ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν ηνπ αηηήκαηφο
ζαο. Δλδερφκελε επίζπεπζε κειινληηθήο δηαδηθαζίαο ζα
πξέπεη λα είλαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε κε ην Πξνεδξείν ηεο
Αληηπξνζσπείαο θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ Πξφεδξφ ηεο γηαηί ην
θάζε κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο αθφκα θαη ην λεφηεξν,
κπνξεί λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ελ δπλάκεη ην θαηά ζεηξά
αξραηφηεξν κέινο ηεο.
c. Οη κέρξη ζήκεξα ζπλεδξηάζεηο ηεο λέαο Αληηπξνζσπείαο
πνπ εμειέγε ζηηο εθινγέο ηνπ 2010, είλαη ε 7/6 ν π , ε 12/7 ν π
θαη ε 2/10 ν π , βιέπεηε αλεξηεκέλα πξαθη ηθά ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ θαη ηα αλαθεξφκελα ζην έγγξαθφ ζαο γηα κε
ζχγθιεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απφ ηηο 12/6 ν π , δελ ππάξρεη
Αληηπξνζσπεία ζηηο 12/6 ν π , είλαη κε αιεζή.
Απηή είλαη ε απάληεζε πνπ ζαο έζηεηιε ην Πξνεδξείν θαη
ζήκεξα θαηαζέζαηε κία άιιε επηζηνιή…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: 2/10 ν π .
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
θάλακε, εληάμεη, εληάμεη.
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

Ήηαλ ε θνηλή ζπλεδξίαζε πνπ

απνδίδεηαη

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
ζαο.

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

Λνηπφλ λα δηαβάζσ θαη ην έγγξαθφ

ΞΤΛΟΤΡΖ: Απφ πνχ είλαη ε ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο
2/10 ν π , κπνξείο λα εμεγήζεηο;

ζελίς 1 1 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ζ πξφζθιεζε πνπ έγηλε, αγαπεηέ
ζπλάδειθε Ξπινχξε, ε πξφζθιεζε πνπ έγηλε αλαθέξεηαη ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ηψξα αλ θάπνηνο ην εξκελεχεη έηζη ή
αιιηψο, εληάμεη, είλαη ζέκα εξκελείαο.
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κ ηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Θα κνπ επηηξέςεηε λα δηαβάζσ ην
έγγξαθν ζαο ην ζεκεξηλφ;
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Έλα ιεπηφ, φια απηά ζα ηεζνχλ
ζηελ θξίζε ηνπ ψκαηα αλ θαιψο είκαζηε εδψ ή αλ θαθψο
είκαζηε
εδψ
ζπλάδειθνη.
Αλ
δειαδή
ζέιεηε
λα
νινθιεξψζνπκε ηε ζπλεδξίαζή καο φπσο εκείο θξίλνπκε
λνκίκσο απφ ηα εθιεγέληα φξγαλα ηνπ ΣΔΔ ή αλ εζείο
ζεσξείηε φηη δελ έγηλαλ λνκίκσο.
εκεξηλφ έγγξαθν ηεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ, εκείο
ζεβφκαζηε ηηο απφςεηο ζαο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζέζαηε θαη ζα
ηα ζέηακε ππφςε θαη ζηελ θξίζε ησλ ζπλαδέιθσλ, αιιά ηψξα
αζρνινχκαζηε κε κία δηαδηθαζία. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ
εηιηθξηλά γηαηί αζρνινχκαζηε.
Ζ επηζηνιή ε ζεκεξηλή ζαο ιέεη, απεπζχλεηαη πξνο ηνλ
Πξφεδξν ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ιέεη, ζπλάδειθνη ζχκθσλα
κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ, επεηδή ε
ζχγθιεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο δελ έγηλε ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ
άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 7, ε αξκνδηφηεηα η εο ζχγθιεζεο ηεο
Αληηπξνζσπείαο δελ αλήθεη πιένλ ζηνλ Πξφεδξ ν ηεο
Αληηπξνζσπείαο.
1. Ζ παξαβίαζε ησλ πξνζεζκηψλ είλαη αλακθηζβήηεηε φπνηα
θαη λα ζεσξήζεη θαλείο ηειεπηαία Αληηπξνζσπεία, είλαη
δηαθνξεηηθή ε ζχγθιεζε απφ ηελ πξφζθιεζε.
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2. Ζ θνηλή ζπλάληεζε κειψλ ησλ ΣΔΔ/ΣΑΚ θαη ΣΔΔ Γπηηθήο
Κξήηεο ζηηο 2/10 ν π , πξνθαλψο δελ απνηειεί ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ, ηφζν απφ
ηππηθή λνκηθή άπνςε, φζν θαη απφ πιεπξάο νπζίαο θαη
ζπλεπψο ε ζχγθξηζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απφ εκάο είλαη
ηζρπξή θαη λφκηκε. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αξραηφηεηα ησλ
κειψλ ηεο Αληηπξν ζσπείαο θαη ην ρξφλν ζχγθιεζεο ηεο
ηειεπηαίαο Αληηπξνζσπείαο.
3. Παξαπέξα παξαηεξνχκε φηη ε πξφζθιεζε ηνπ ζηείιαηε ζηηο
3/12 ν π , δελ ζπλνδεχηεθε κε ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο πνπ
απαηηεί ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ θαη άξα απφ απηή ηελ άπνςε ε
πξφζθιεζε είλαη αληηθαλνληθή.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ην ΣΔΔ/ΣΑΚ ελήξγεζε
παξάλνκα κε ην λα κελ απνζηείιεη ηηο εηζεγήζεηο θαη ηελ
πξφζθιεζε πνπ εκείο απεπζχλακε γηα ζχγθιεζε ηεο
Αληηπξνζσπείαο.
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΗΝΖΖ
Κσζηήο Ξπινχξεο θαη Κσζηήο Φαλνπξάθεο.
Δπ’ απηνχ φπσο θαη πξνθνξηθά ζπδεηήζακε κε ην
ζπλάδειθν κε ηνλ Κσζηή ηνλ Φαλνπξάθε, έρσ λα πσ ην εμήο,
φηη νη εηζεγήζεηο ζαο θαη ην έγγξαθφ ζαο θνηλνπνηήζεθε ζε
φια ηα κέιε κε e-mail, έρσ εδψ ην απνδεηθ ηηθφ ηεο
απνζηνιήο. πλεπψο απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε, νη ζπλάδειθνη
ιάβαλε γλψζε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δελ θαηαιαβαίλσ
γηαηί λα ζεσξεζεί φηη δελ εζηάιεζαλ νη εηζεγήζεηο.
Δλδερνκέλσο αλ θάπνην κέινο γηα θάπνηνπο ηερληθνχο ιφγνπο
δελ έιαβε απηφ , είλαη έλα άιιν ζέκα. Δ γψ εδψ πέξα έρσ ηα
απνδεηθηηθά ησλ e-mails ηα νπνία εζηάιεζαλ ζε φινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο.
Γηα ηαχηα, εάλ ζπλάδειθε Ξπινχξε θαη ζπλάδειθε
Φαλνπξάθε ζεσξείηε φηη κε κφληκα ζπλεδξηάδεη ζήκεξα ε
Αληηπξνζσπεία, λα ην ζέζνπκε ζηελ θξίζε ηνπ ψκαηνο θαη
λα απνθαζίζεη ην ψκα απιά, είλαη ηφζν απιφ. Δγψ ζέησ
ζηελ θξίζε ηψξα ηνπ ψκαηνο παξαθαιψ, εάλ λνκίκσο
ζπλεδξηάδεη ε Αληηπξνζσπεία ηψξα.

ζελίς 1 3 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Οξίζηε.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Θέιεηο λα έξζεηο ζ ην κηθξφθσλν;
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθε, αο αθνχζνπκε ηηο
απφςεηο ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ σκαξάθε, ζχληνκα, ζπλάδειθε
σκαξάθε γηα ηξία ιεπηά πεο ηηο απφςεηο ζνπ θαη εάλ νη
ζπλάδειθνη
θ.
Ξπινχξεο
θαη
ν
θχξηνο
ζπλάδειθνο
Φαλνπξάθεο ζέιεη λα πεη ηελ άπνςή ηνπ επραξίζησο. κσο
λα πσ θάηη, πξαγκαηηθά ζπκθσλψ κε ηελ άπνςε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. Αθνχζηε θάηη, ε κε
λνκηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνεδξείνπ ζεκαίλεη ππνβνιή
κνκθήο απφ θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο. Αλ θάπνηνη ζπλάδ ειθνη
ζέινπλ λα ππνβάιινπλ κνκθή γηα θαθή ζπλεδξίαζε ηεο
Αληηπξνζσπείαο κε ην ζπγθεθξηκέλν Πξνεδξείν αο ην
ππνβάιινπλ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε. Απιά, απηφ
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ, φια ηα ππφινηπα ζεσξψ φηη
είλαη εθ πεξηζζνχ.
χληνκε ηνπνζέηεζε ζπλάδειθε.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Κ. Πξφεδξε θαηαξρήλ ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ ην
εμήο, έρνπκε βξεη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ην νπνίν
πνιιέο θνξέο δελ ην ιακβάλνπκε ή ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ
ην βιέπνπκε, επεηδή μέξεηε φηη έξρνληαη πάξα πνιιά
ειεθηξνληθά κελχκαηα. Ο θαλνληζκφο πξνβιέπεη, πξνβιέπεη
γξαπηή πξφζθιεζε, γξαπηή πξφζθιεζε εγψ δελ έρσ πάξεη,
γηα δεχηεξε θνξά δελ έρσ πάξεη γξαπηή πξφζθιεζε θαη
πξνθαλψο ράλσ πνιιά πξάγκαηα, δηφηη ηελ εηζήγεζε πνπ
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ζηείιαλε ηα παηδηά απηή πνπ ιέλε, δελ ηα πήξα θαζφινπ νχηε
ηα μέξσ.
Πξνβιέπεηαη φηη φια ηα ζέκαηα ζηέιλνληαη νη εηζεγήζεηο
ηνπο ζηα mail γηα λα κπνξνχκε λα ηα κειεηήζνπκε, εάλ ηπρφλ
δελ ζηέιλνληαη δελ ηα κειεηνχκε θαη ηψξα πξαγκαηηθά
βξηζθφκαζηε ζε κηα πεξίπησζε πνπ φινη κπνξεί λα έρνπκε
δίθην θαη ν Πξφεδξνο ηεο Γη νηθνχζαο κπνξεί λα έρεη δίθην θαη ν
ζπλάδειθνο ν Βατιάθεο θαη εγψ θαη νη πάληεο, δηφηη δπζηπρψο
ζηνλ θαλνληζκφ ππάξρνπλ θάπνηεο ειιείςεηο, ηηο νπνίεο
θαινχκαζηε πιένλ εκείο λα ηηο θαιχςνπκε. Γελ πξνβιέπεηαη
π.ρ. φηαλ δελ ζπγθαιείηαη ε Αληηπξνζσπεία απφ ην λ Πξφεδξν
εληφο δηκήλνπ θαη εάλ δελ ζπγθιεζεί απφ ηελ Αληηπξφεδξν θαη
εάλ δελ ζπγθιεζεί απφ ηνλ Γξακκαηέα θαη αλ δελ ζπγθιεζεί
θαη απφ θάπνηα κέιε, δελ πξνβιέπεηαη ηη γίλεηαη απφ εθεί θαη
κεηά. Αλ ππάξρεη ζέκα κνκθήο δειαδή, δελ πξνβιέπεηαη.
Σνπιάρηζηνλ εγψ ην δηάβαζα φζν ην δηάβαζα δελ ην
βξήθα, αλ ην βξεη θαλείο απφ ζαο λα κνπ ην δείμεη θαη εκέλα.
Άξα εδψ ππάξρεη έλα θελφ θαη επνκέλσο πξνθαλψο θαιείηαη
ηψξα ε Αληηπξνζσπεία λα ην θαιχςεη. κσο πέξα απφ εθεί
δελ ιέκε, βάδνπκε ηψξα ην ζέκα, ην εγθξίλνπκε ή δελ ην
εγθξίλνπκε, δηφηη θαιχπη εζηε ζπλάδειθε Πξφεδξε απφ ηελ
πιεηνςεθία πνπ έρεηε, απηφ φκσο δελ είλαη δεκνθξαηία. Γελ
ζεκαίλεη φηη αλ ηπρφλ πάξεηε κία απφθαζε επεηδή είζαζηε
πιεηνςεθία θαη ε απφθαζε απηή δελ πξνβιέπεηαη απφ
θαλέλαλ θαλνληζκφ ή είλαη θ αηά παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνχ
ζεκαίλεη φηη δηθαησζήθαηε.
Θα πξέπεη ινηπφλ λα αθήζεηε αλ ππάξρεη πξφβιεκα λα
ζπδεηεζεί απφ ην ψκα θαη εάλ θάπνηνη ζπλάδειθνη δελ
ζέινπλ λα ζπδεηάλε γηαηί ηα ζεσξνχλ ζέκαηα βαξεηά, απηά
είλαη ζέκαηα ζπλάδειθνη δεκνθξαηίαο θαη ηα ζέκαηα
δεκνθξαηίαο δελ είλαη πνηέ βαξεηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθε
σκαξάθε
λα
νινθιεξψζεηε;
Να νινθιεξψζεηε λα πξνρσξήζνπκε ηε
δηαδηθαζία.
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ΧΜΑΡΑΚΖ:
Ναη αιιά ζπλάδειθε Πξφεδξε, ν Γηάλλεο είλαη
θίινο κνπ απφ ηα παιηά, δελ ζεκαίλεη φκσο φ ηη κπνξεί λα ιέεη
απηφ πνπ ιέεη εδψ κέζα θαη εζχ λα ην αλέρεζαη. Δληάμεη άκα
λνκίδεηε φηη εδψ πέξα κηιάκε θαη γειάκε θάλεηε ιάζνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, κπνξείηε λα νινθιεξψζεηε;
ΧΜΑΡΑΚΖ: Θεσξψ ινηπφλ φηη ζα πξέπεη ην ζέκα απηφ λα
έπξεπε λα έρεη έξζεη ζε εκάο εγγξάθσο λα ην δνχκε γηα λα ην
κειεηήζνπκε θαη απφ ‘θεη θαη κεηά λα ην βάιεηε γηα ζπδήηεζε
ή αθνχ δελ έγηλε απηφ, δελ ιέηε ην βάδσ ζε ςεθνθνξία,
θαηαξρήλ ζπδεηνχληαη ηα ζέκαηα θαη κεηά κπαίλνπλε ζε
ςεθνθνξία. Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ: Ωξαία, επραξηζηψ ηνλ ζπλάδειθν ηνλ σκαξάθε,
λα ηνπνζεηεζεί ιίγν, ζχληνκα, ν ζπλάδειθνο ν Φαλνπξάθεο
θαη κεηά…
ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ:
Δίπα φηη ε δηακαξηπξία θάπνησλ , γηαηί
νπσζδήπνηε ζα ραζεί θάπνηνο ρξφλνο εδψ, αιιά απηφ απέρεη,
ζεκαίλεη φηη δελ αληηιεθζήθακε ηε ζνβ αξφηεηα ηνπ ζέκαηνο
θαη δελ κπνξνχκε λα αγλννχκε ηνλ θαλνληζκφ θαη ην λφκν,
άκα ηα αγλννχκε λα ζεθσζνχκε λα θχγνπκε, δελ ρξεηάδεηαη
λα εξρφκαζηε θαη θαζφινπ λα ράλνπκε ην ρξφλν καο.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ: πγγλψκε Γηάλλε άθεζέ κε λα ηειεηψζσ.
Ζ απνςηλή ζπγθέληξσζε είλαη αληηθαλνληθή απφ θάζε
άπνςε.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πξνρσξήζεηο.

πλάδειθε

κπνξείο

λα
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ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ: Μα δελ κε παξαθνινπζνχλε νη ζπλάδειθνη, άκα
γίλεηαη ζπδήηεζε δελ κπνξψ…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
παξαθαιψ λα νινθιεξψζεη .

πλάδειθε

γηα

δχν

ι επηά

ζε

ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ: Ζ απνςηλή Αληηπξνζσπεία είλαη παξάηππε, είλαη
παξάλνκε, είλαη αληηθαλνληθή, ην ιέεη ν θαλνληζκφο δελ ην
ιέσ εγψ θαη δελ κπνξνχκε λα ην αγλννχκε απηφ ην πξάγκα
Πξφεδξε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ , γηαηί έρεηο θαη ηδηαίηεξεο επζχλεο
θηφιαο.
Δκείο αθφκα θαη εάλ ζεσξήζνπκε φηη απηή ε
ζπλάληεζε ε ζπγθέληξσζε κε ην Αλαηνιηθφ Σκήκα είλαη
Αληηπξνζσπεία, αθφκε θαη εάλ ην ζεσξήζνπκε έρεη πεξάζεη ν
ρξφλνο, ηειείσζε. Ο θαλνληζκφο ιέεη, αλ πεξάζεη ν ρξφλνο
ηεο ζχγθιεζεο θαη φρη ηεο πξφζθιεζεο, παχεη λα είλαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ, ην ιέεη ν θαλνληζκφο.
Άξα ε παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνχ είλαη αλακθηζβήηεηε ,
δελ γίλεηαη.
Δκείο κε θαιή πξφζεζε δελ ζέινπκε λα
δεκηνπξγήζνπκε ζέκαηα θαη μέξσ εγψ θαη πψο λα ζαο πσ, λα
θέξνπκε ηα πάλσ – θάησ.
Ωζηφζν φκσο πξέπεη λα
ηαξαθνπλήζνπκε ην ψκα, φηη ην ψκα δελ δνπιεχεη, απηή
είλαη ε νπζία ηνπ πξάγκαηνο, αλ ην αλαγλσξίδνπκε απηφ
θαιψο, αλ δελ ην θαηαιαβαίλνπκε θαη δελ καο ελδηαθέξεη θαη
δελ ζέινπκε λα θαλεί πξνο ηα έμσ, απηφ είλαη έλα άιιν ζέκα.
Άξα ινηπφλ είλαη αληηθαλνληθή θαη απφ ηελ άπνςε ησλ
πξνζεζκηψλ θαη απφ ην φηη, ζηελ πξφζθιεζε πνπ έζηεηιε ν
ζπλάδειθνο Αγαπάθεο, δελ ππήξραλε γξαπηέο εηζεγήζεηο,
αληηθαλνληθφ θαη απηφ. Σν φηη ε δηθή καο πξφζθιεζε – αίηεκα
ραξηηνχ πσο ην ιέλε, κπήθε ζε έλα e-mail δελ ιέεη ηίπνηα.
Δκείο ζέιακε κέζα απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ΣΔΔ θαη έρεη επζχλε
ην ΣΔΔ λνκηθή, γηαηί κπνξεί λα θάλνπκε ιάζνο, έπξεπε λα ηελ
εμεηάζεη θαη αλαιφγσο λα απαληήζεη θαη λα δξάζεη, δελ ζα ηελ
πεηάμεη ζε έλα e-mail, ηη είλαη ην e-mail;
Αλ λνκίδνπκε έηζη ζα πξνρσξήζεη ε Αληηπξνζσπεία δελ
μέξσ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, επραξηζηψ ην ζπλάδειθν ην
Φαλνπξάθε, ζέιεη λα κηιήζεη ε ζπλαδέιθηζζα ε Βάλλα;
Οξίζηε.
Λνηπφλ ζπλάδειθνη ηε δηαδηθαζία λα ηελ
νινθιεξψζνπκε ζηγά – ζηγά θαη εκείο ζαλ Πξνεδξείν ζα
πάξνπκε απνθάζεηο. Αλ εζείο ζεσξείηε φηη είλαη παξάλνκεο ή
θαηαρξεζηηθέο πξνζβάιιεηε ηηο, είλαη απιφ ην ζέκα. Ννκίδσ
φηη λνκίκσο θάλνπκε φ ,ηη θάλνπκε εδψ πέξα θαη ζπλερίδεηαη,
ινηπφλ παξαθαιψ.
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ: πλάδειθνη φπσο άξρ ηζε ε ηζηνξία ε πξψηε κνπ
ζθέςε ήηαλε, φηη ηα πνιηηηθά δεηήκαηα δελ ιχλνληαη κε
δηνηθεηηθνχο ηξφπνπο θαη κε δηνηθεηηθά κέηξα. Καη απηφ σο
πξνο ηελ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ, ε νπνία επέιεμε απηφ ηνλ
ηξφπν γηα λα καο ηαξαθνπλήζεη φπσο είπε ν Κσζηήο. Καη απηφ
ην έρνπκε δήζεη εδψ πέξα θαη έρνπκε δηακαξηπξεζεί φινη κε
κία ππεξβνιή πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη ν παιηφο ν Πξφεδξνο.
ζν πξνρσξάεη ε ζπδήηεζε παξαηεξψ κηα απαξάδεθηε
ζηάζε απφ ηελ πιεπξά θαη ηνπ Πξνεδξείνπ θαη ζπλαδέιθσλ
απφ εδψ κέζα, νη νπνίνη πξνζπαζνχλε λα απαλ ηήζνπλ πάιη
δηνηθεηηθά θαη πάιη ηππηθά, αληί λα απαληήζνπλε πνιηηηθά.
Αθνχσ εδψ πέξα φηη δελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε, ε, βέβαηα
ππάξρεη, γηαηί δελ ην παξαδερφκαζηε; Αθνχσ εδψ φηη ήηαλ
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε απηή ησλ δχν Αληηπξνζσπεηψλ, θαη
βέβαηα δελ ήηαλε, αιίκν λν αλ κπεξδεχνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη
ηνλ θφζκν κε ηέηνηα παξακχζηα. Πνηέ κία θνηλή κε ην Γπηηθήο
Κξήηεο, πνπ δελ είλαη ψκα, δελ κπνξεί λα είλαη ηαθηηθή θαη
ην είρακε πεη θαη ηφηε ζηε Γηνηθνχζα πξηλ γίλεη.
Απφ ‘θεη θαη πέξα αληί λα πνχλε, εληάμεη παηδηά
θαζπζηεξήζακε αο αξρίζνπκε λα ζπδεηάκε θαη ηη ζέκαηα
ζέιεηε λα βάιεηε, άζε πνπ κπνξνχζαλε θαηά ηε γλψκε κνπ
σξαηφηαηα κεηά ηηο 2 ηνπ Οθηψβξε κε φζα γίλαλε θαηεπζείαλ
λα ζπγθαιέζνπλε, λα ζπδεηήζνπκε απηά πνπ γίλαλε, ηα νπνία
ήηαλ θαη πξσηνθαλή. Αληί ινηπφλ απ ηή ηε ζηηγκή λα
απαληήζνπλε πνιηηηθά θαη λα θνηηάμνπλε , ιέλε, φπνηνπ δελ ηνπ
αξέζεη κπνξεί θαη λα θχγεη. Αλ ζπλερίζεηε έηζη ζα θχγνκε
ζπλάδειθνη.
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ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Λνηπφλ
επραξηζηψ
ηελ
ζπλαδέιθηζζα. πλάδειθε Ξπινχξε ζχληνκα φκσο, ζχληνκα.
ΞΤΛΟΤΡΖ: Δκέλα ζπλάδειθνη κε ελνριεί πνιχ, πξνζσπηθά κε
ζίγεη θαη κε ελνριεί πάξα πνιχ. ηαλ έλαο ζπλάδειθνο θαη κία
παξάηαμε βάδεη έλα ζέκα, ε απάληεζε είλαη παπαξηέο
επηζηξέθεηαη ζε απηφλ πνπ ηε ζηέιλεη. Δίλαη πξφθιεζε, είλαη
πξφθιεζε…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡ Α
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Παξαθαιψ ζπλάδειθε, παξαθαιψ.
ΞΤΛΟΤΡΖ:
…είλαη πξφθιεζε θαη ζα πεξίκελα
Πξφεδξν, ζα πεξίκελα απφ ηνλ Πξφεδξν…

απφ

ηνλ

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε επί ηεο νπζίαο.
ΞΤΛΟΤΡΖ: ρη ζπλάδειθε ε νπζία είλαη απηή, ζε παξαθ αιψ
πνιχ ζα κνπ πεηο πνηα είλαη ε νπζία, δελ ληξέπεζαη πνπ
αθνχο πσο κηιάεη;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε λα…
ΞΤΛΟΤΡΖ: ε παξαθαιψ πάξα πνιχ Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Καη εγψ παξαθαιψ.
ΞΤΛΟΤΡΖ: Αληί λα ππνζηεξίμεηο ην ψκα πνπ πξνζβά ιιεη κε
ην ρπδαηφηεξν ηξφπν , κνπ θάλεηο παξαηήξεζε εκέλα; Μα δελ
ληξέπεζαη ιίγν;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε Κψζηα κηζφ ιεπηφ.
ΞΤΛΟΤΡΖ: Γελ ληξέπεζαη ιίγν;
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Γηαηί, κα γηαηί ζεθψλεηο…
ΞΤΛΟΤΡΖ: Δκέλα θάλεηο παξαηήξεζ ε;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
ζνπ…

Μα έλα ιεπηφ, πεο ηελ ηνπνζέηεζή

ΞΤΛΟΤΡΖ: ε παξαθαιψ πάξα πνιχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Γελ ρξεηάδεηαη λα θαγσζνχκε.
ΞΤΛΟΤΡΖ: ηαλ έθαλα ζπλδηθαιηζκφ έκαζα έλα πξάγκα, λα
ζέβνκαη ηηο απνθάζεηο ησλ άιισλ θαη λα η ηο πνιεκψ κε φιεο
κνπ ηηο δπλάκεηο. Οη εθθξάζεηο ηνπ είδνπο είλαη ρπδαίεο θαη
αληηδεκνθξαηηθέο, θαζίδνπζεο.
Λνηπφλ, δελ είπα λα ηνλ δείξεηο, είπα λα πξνζηαηεχζεηο
ην ψκα απφ ρπδαίεο εθθξάζεηο, πνπ είλαη ρπδαίεο πνιηηηθέο
απφςεηο απηέο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε, ήξεκα, ήξεκα.
ΞΤΛΟΤΡΖ:
Δκείο θαηαζέζακε ζπλάδειθνη έγγξαθα θαη ιέκε
φηη, ε δηαδηθαζία ζχγθιεζεο ηνπ νξγάλνπ είλαη παξάλνκε κε
βάζε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΣΔΔ, φρη ηεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ.
Ο θαλνληζκφο ιέεη φηη, θάζε 60 κέξεο βξέμεη, ρηνλίζε η, ιηάζεη,
πξέπεη ν Πξφεδξνο λα ζπγθαιέζεη, ηελ ζπγθάιεζε; ρη.
Υξεζηκνπνηείηε ςεπδεπίγξαθνπο ηίηινπο φηη ηάρα κνπ ε
θνηλή ζπλεδξίαζε πνπ θάλαηε θαη θαιέζαηε φπνηνπο ζέιαηε
θαη κηιάγαηε γηα φηη ζέιεηε, ηε λνκηκνβαθηήζαηε ην θξέαο
ςάξη, ε, δελ είλαη έηζη.
Καη ε νπζία είλαη κία, φηη είζηε
παξάλνκνη ζηε δξάζε ηεο ζχγθιεζεο ηνπ νξγάλνπ . Καη φηαλ
εκείο πήξακε ηελ πξσηνβνπιία δελ πάζρακε απφ ηελ επηζπκία
λα γίλνπκε Πξφεδξνη, εκείο ζα γίλνπκε Πξφεδξνη άιιεο
επνρέο. Γελ θάλνπκε εκείο θάησ απφ ηα ηξαπέδηα ζπκθσ λίεο
γηα λα θάλνπκε ηνλ Πξφεδξν.
Δκείο βάιακε ην ζέκα φηη
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πξέπεη λα ζπγθιεζεί ην φξγαλν γηαηί είλαη ππνρξέσζή ζνπ θαη
αθνχ δελ ην έθαλεο εζχ , ζα ην θάλεη ν Γξακκαηέαο ή ν
Αληηπξφεδξνο θαη κεηά ν παιηφηεξνο απφ ηα κέιε. Ση κνπ ιέηε
φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα είλαη παιαηφηεξνο; Οξίδεηαη
παιαηφηεξνο θάπνηνο κε ηνλ αξηζκφ δειηίνπ ηνπ ΣΔΔ, δειαδή
ζα αλαηξέρνπκε θαη ηνλ Γθάνπο λα κελ μέξνπκε πνηνο είλαη ν
πην παιηφο; Έρεη λνχκεξν ΣΔΔ 25.000, πψο δειαδή δελ είλαη
παιηφο θαη ζαο είπακε θηφιαο, ζαο είπακε…
ΤΜΒΟΤΛΟ: Ο Μπξηιάθεο είλαη.
ΞΤΛΟΤΡΖ: Ο Μπξηιάθεο δελ ηελ θάιεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Παξαθαιψ, παξαθαιψ.
ΞΤΛΟΤΡΖ: Μεηά ηνλ Μπξηιάθε είλαη ν άιινο θαη κεηά είλαη ν
Κψζηαο. Καη ιέκε ινηπφλ εδψ, θαινχκε ην ψκα θαη δελ
είκαζηε ηππνιάηξεο ζπλάδειθνη, φηη εδψ ν θφζκνο θαίγεηαη θαη
αληί ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην κέζσ ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη
ηεο Γηνηθνχζαο λα πάξεη κέηξα θαη πξνηάζεηο, λα αλαθνπθίζεη
ηνπο ζπλαδέιθνπο κεραληθνχο, έρεη 4,5 κήλεο λα ζπλεδξηάζεη.
Αλ κε ηη άιιν έπξεπε ηνπιάρηζηνλ ζπγγλψκε λα δεηήζε η γηα
ηελ θαζπζηέξεζε θαη λα πεη βξε παηδηά θάλακε ιάζνο αλ ην
ζέιεηε. Αιιά δελ είλαη ιάζνο, είλαη ηαθηηθή θαη εκείο απηή ηελ
ηαθηηθή ζέινπκε λα θαηαδηθάζνπκε, γηαηί θαη ε ζεκαηνινγία
πνπ έθεξε λα θνπβεληηάζνπκε, είπα λε θάπνηνη εδψ πέξα φηη
δελ είλαη γξαπηή, γηαηί δελ είλαη;
Δκείο γηαηί ηα δψζακε
γξαπηά θαη δελ ηα ζηείιαηε; Ξέξεηο ηη είπε;
Γηα λα κελ
κπεξδεπηείηε ιέεη, γηα λα κελ κπεξδεπηνχλε δελ ζαο ηα
ζηέιλνπκε ηεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ. Γηαηί λα ζηείιεηε ηα
δηθά ζαο θαη λα κελ ζηείιεηε ηα δηθά κ αο πνπ ήηαλε θαη εθηφο
λφκνπ δειαδή;
Γελ ην θαηαιαβαίλσ, αιιά επεηδή
ρξεζηκνπνηείηε, έρεηε ηελ εμνπζία θαη ηηο πιεηνςεθίεο πνπ
δεκηνπξγείηε θάησ απφ ηα ηξαπέδηα, ε, ηνπιάρηζηνλ δελ ζα
καο βάιεηε φκσο θαη γπαιηά.

ζελίς 2 1 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη αιήζεηα, ηψξ α αλ
εζείο ζέιεηε λα βάιεηε ςεθνθνξία βάιηε ην, φκσο λα μέξεηε
φηη θαη ν λφκνο πνπ εζείο έρεηε ςεθίζεη ηνλ έρεηε θάλεη .., ηνλ
έρεηε θαηαπαηήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Δπραξηζηψ ζπλάδειθε, επραξηζηψ,
δελ ρξεηάδεηαη λα αλεβάδνπκε ηνπο ηφλνπο, βεβαίσο λα
αθνπζηνχλ νη απφςεηο ζαο…
ΞΤΛΟΤΡΖ: Γελ ζα ηηο αλέβαδα εάλ δελ κηινχζε…, (δελ
απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Κψζηα ζε παξαθαιψ.

πλάδειθε

Κψζηα,

ζπλάδειθε

ΞΤΛΟΤΡΖ: ρη λα κελ κε παξαθαιείο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: ρη ζε παξαθαιψ, λα θάλνπκε κ ία
θφζκηα ζπδήηεζε, ζε παξαθαιψ. έβνκαη ηελ άπνςή ζνπ,
αθνχγεηαη ε άπνςή ζνπ, κελ ην θάλνπκε αξέλα εδψ κέζα.
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Αγαπεηέ ζπλάδειθε Κψζη α, εληάμεη
είπεο ηελ άπνςή ζνπ. Λνηπφλ παξαθαιψ, παξαθαιψ αθνχζηε,
αθνχζηε.
Ννκίδσ φηη πξέπεη λα δνχκε ηελ νπζία θαη λα…,
ππάξρνπλ
θάπνηα
ζέκαηα,
βεβαίσο,
βεβαίσο
λα
αλαγλσξίζνπκε θαη πξψηνο εγψ ην αλαγλσξίδσ, φηη ππήξμε
κία θαζπζηέξεζε ζηε ζχγθιεζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα, λαη ην αλαγλσξίδσ , εληάμεη. Απφ ‘θεη θαη
πέξα λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ππήξραλ εθινγέο ελδηάκεζεο,
Ννκαξρηαθέο θ.ι.π., θ.ι.π., δηνηθεηηθέο, είλαη έλα ζέκα, ην
αλαγλσξίδνπκε. κσο εξρφκαζηε ηψξα ζηελ νπζία θαη ιέσ
εγψ, λα ξσηήζσ ην εμήο, δελ ζέισ λα αληηπαξαζέζσ θαη λα
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αληηπαξαβάισ θαη λα πσ, μέξεηε εζείο έρεηε άδηθν, εγψ έρσ
δίθην θ.ι.π.
Λνηπφλ, εζείο ζέζαηε 4 ζέκαηα αγαπεηέ ζπλάδειθε
Κσζηή Φαλνπξάθε, ηα ζέζαηε 3 Γεθεκβξίνπ, γηαηί δελ ηα
ζηείιαηε 3 Οθησβξίνπ; Γηαηί δελ ηα ζηείιαηε 3 Ννεκβξίνπ;
Γηαηί δελ κε πήξαηε έλα ηειέθσλν λα κνπ πείηε, ζπλάδειθε
Γηψξγν έρσ απηφ ην ζέκα; αο ξσηψ γηαηί; Αθνχ ζέιεηε λα
έρεηε ην δίθην κε ην κέ ξνο ζαο, γηαηί; 3 Γεθεκβξίνπ ηα ζέζαηε
ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζαο ξσηψ γηαηί ;
Άξα ινηπφλ βεβαίσο απφ κηα πιεπξά έρεηε θάπνην δίθην,
αιιά ππάξρεη θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Πξνεδξείνπ έλα άιιν
δίθην. Δάλ εγψ είρα ηα ζέκαηά ζαο, βεβαίσο θάπνηα απφ ηα
ζέκαηα ελδερνκέλσο ζα είραλ κπεη ζαλ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο θαη ηα ζέησ ζήκεξα σο ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο θαη θαζφκαζηε θαη αζρνινχκαζηε αλ ην Πξνεδξείν
είλαη λφκηκν, αλ δελ είλαη λφκηκν.
πλάδειθνη εγψ μέξσ έλα πξάγκα, ην Πξνεδξείν εμειέγε
απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ, κε λφκηκεο δηαδηθαζίεο
ρσξίο ζπκθσλίεο θάησ απφ ην ηξα πέδη.
Αθνχζηε, δελ μέξσ αλ κε μέξεηε θαιά, δελ μέξσ αλ κε
μέξεηε θαιά, αιιά έρσ κηα πνξεία ζε θάπνηνπο ρψξνπο θαη
ζεσξψ φηη είλαη θαη θαζαξή θαη ηίκηα θαη πάλσ απφ ην ηξαπέδη.
αο επραξηζηψ γη’ απηφ θαη έρσ λα πσ ην εμήο, ζεσξψ
φηη ην Πξνεδξείν ιεηηνπξ γεί λφκηκα, ζπγθάιεζε ηελ
Αληηπξνζσπεία λφκηκα, ζέισ λα θαηεβάζνπκε ηνπο ηφλνπο λα
δνχκε ηα ζέκαηα επί ηεο νπζίαο. Ξαλαείπα φηη…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δληάμεη, εληάμεη, σξαία, θνηηάμηε
παξαζχξζεθα θαη εγψ νθείισ λα πσ, ινηπφλ, ινηπφλ…
ΩΜΑΡΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ζελίς 23 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε, ζπλάδειθε σκαξάθε
λα θαηαιήμνπκε θάπνπ; Να θαηαιήμνπκε θάπνπ; Δγψ ζα
παξαθαιέζσ, ζα παξαθαιέζσ, ζαο παξαθαιψ, φια ηα κέξε,
ζπλάδειθε ηα πξνβιήκαηα ησλ κεραληθψλ είλαη απηά
ζπλάδειθε σκαξάθε, απηά είλαη; Απηά είλαη ηα πξνβιήκαηα
λα θάλνπκε δπν ψξεο γηα λα ζπκθσλήζνπκε ηη ζα
ζπδεηήζνπκε; πγγλψκε δειαδή, δπν ψξεο λα θάλνπκε ηη ζα
ζπδεηήζνπκε;
ΩΜΑΡΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πκθσλψ φια ηα κέιε, φια ηα κέιε
πξέπεη λα ζέβνληαη ηα ππφινηπα κέιε, ζπκθσλψ, μεθάζαξν.
ΩΜΑΡΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πκθσλψ, ην ιέσ, φια ηα κέιε λα
ζέβνληαη ηα άιι α κέιε είηε ζπκθσλνχλ είηε δηαθσλνχλ.
Λνηπφλ ζπλάδειθνη ελ θαηαθιείδη, εγψ ζεσξψ φηη ε
Αληηπξνζσπεία έρεη ζπγθιεζεί λφκηκα, κελ αλαιψζνπκε άιιν
ρξφλν πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο, ν θφζκνο ζα βαξεζεί θαη ζα
θχγεη. Έγηλε απηή ε ζπδήηεζε, αθνχζηεθαλ νη απφςεηο, εγ ψ
δελ είρα ζθνπφ λα ηηο ζέζσ απηέο ηηο απφςεηο θαη κάιηζηα
είρακε θάλεη θαη κία ζπδήηεζε κε ηνλ Κψζηα ηνλ Φαλνπξάθε
φηη λα δνχκε ηελ νπζία θαη φρη ηα παξεπφκελα.
Λνηπφλ αλαγλσξίδσ ζην ζθέινο πνπ κε αθνξά, βέβαηα,
φηη ππήξμε κία θαζπζηέξεζε , ζχκθσλνη, θαη γηα ην επφκελν
δηάζηεκα βεβαίσο λα ππάξμνπκε λα είκαζηε αθξηβψο κε βάζε
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαλνληζκνχ.
πλάδειθνη πξνρσξάκε φκσο ζηελ νπζία ησλ ζεκάησλ,
δελ μέξσ ήζειε θάπνηνο, ζπλάδειθε Παζραιίδε ήζειεο λα
πεηο θάηη; Ωξαία, εγψ ζα δεηήζσ απφ ην ψκα θαηαξρήλ θαη
γηα ην χθνο κνπ π νπ δελ ζπλεζίδσ έηζη λα έρσ απηφ ην χθνο,
φινη λα ζεβφκαζηε φινπο, φινη λα αθνχκε ηηο απφςεηο ησλ
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άιισλ, βεβαίσο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο άπνςεο βνεζάεη,
βεβαίσο λα θάλνπκε ζχλζεζε, θαλείο δελ είλαη ηέιεηνο.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ Κ ΑΘΑΡΑ Ο ΓΗΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Λνηπφλ
ζπλάδειθε
δελ
πξνβιέπεηαη, ζπλάδειθε σκαξάθε έρνπκε ηνλ θαλνληζκφ
εδψ, αλ νη πξάμεηο ηνπ Πξνεδξείνπ είλαη κε ζχλλνκεο, κε
λφκηκεο κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Γελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
θαλνληζκφ, δηάβαζέ κνπ ην αγ απεηέ Μαλφιε, δηάβαζέ κνπ ην
πνχ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ε κε ζχλλνκε ζχγθιεζε.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίπα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (…)
απηφ είπα, δελ αθνχο ηη ιέσ; Απηφ είπα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δγψ ζπλάδειθνη ζεσξψ φηη δελ
πθίζηαηαη θαλέλα ζέκα, εάλ θάπνηνο ζεσξεί φηη πθίζηαηαη ζέκα
αο πξνζβάιεη ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ζα
πάξνπκε.
Σα ζέκαηα ινηπφλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη,
παξαθαιψ… (αιιαγή θαζέηαο)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: …επηηξνπέο, επεξσηήζεηο πξνο ηε
Γηνηθνχζα, ζπγγλψκε, ιεηηνπξγία ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο,
πιαίζην δξάζεο, εθπξνζψπεζε ηνπ ΣΔΔ ζηηο αλαζέζεηο
κειεηψλ κε ην λφκν 3316/2005.
πσο είπακε θαη πξηλ ζηηο 3 -12-2010 θαηαηέζεθαλ ζηελ
Γξακκαηεία
ηνπ
ΣΔΔ
απφ
ηε
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ηα εμήο 4 ζέκαηα κε ηηο
εηζεγήζεηο ηνπο, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ κε ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ζηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο πξνθεηκέλνπ λα
ιάβνπλ γλψζε.

ζελίς 2 5 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

Σν 1 ν ζέκα αθνξά ηνλ θαλνληζκφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο
ησλ θηεξίσλ ΚΔΝΑΚ, ην 2 ν ζέκα αθνξά ζρεηηθά κε ην
αζθαιηζηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ ησλ κεραληθψλ, ην 3 ν ζέκα αθνξά
ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ζηνπο κεραληθνχο θαη
ην 4 ν ζέκα αθνξά ηε λνκηκφηεηα εθινγήο ησλ νξγάλσλ ηνπ
ΣΔΔ/ΣΑΚ.
Δπίζεο ππεβιήζε απφ ηελ ΠΑ Κ κία πξφηαζε
ςεθίζκαηνο πξνο ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ, ηελ νπνία
ζα ζαο ηελ δηαβάζσ ηψξα θαη ζα επαλέιζνπκε ζηα ζέκαηα ηεο
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΜΔΣΑ, ζα ζαο ηε δηαβάζσ ηψξα.
Σν ΣΔΔ/ΣΑΚ παξαθνινπζεί κε κεγάιε αλεζπρία καδί κε
φινπο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο η νλ ηειεπηαίν ρξφλν ηελ εμέιημε
κηαο νινέλα θαη πην επηζεηηθήο αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ
κεγάισλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθή θαη
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ παηξίδα καο, απφ έλα
δηεζλνπνηεκέλν θαη βάξβαξν ζχζηεκα απνθάζεσλ, πνπ
ζηξέθεηαη κε ζαξσηηθφ ηξφπν απέλαληη ζε φιεο ηηο ζπιινγηθέο
θαηαθηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ηα ηειεπηαία ηδηαίηεξα ρξφληα.
Οη Έιιελεο κεραληθνί βηψλνπλ ζήκεξα καδί κε φιεο ηηο
ππφινηπεο παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο θαηεγνξίεο ηελ
απφιπηε θπξηαξρία ηεο πην εμνπζηαζηηθήο θα η θπληθήο εθδνρήο
ησλ θπξίαξρσλ νηθνλνκηθψλ ειίη πνπ ηείλνπλ λα κεηαηξέςνπλ
ηε ρψξα καο κε πηινηηθφ ηξφπν ζε θξαλίνπ ηφπν,
εθαξκφδνληαο κνλνκεξείο πνιηηηθέο, πνπ αληηιακβάλνληαη σο
πξνηεξαηφηεηεο κφλν ηηο επηινγέο ηεο λέαο δηεζλνχο
ρξεκαηνπηζησηηθήο καθίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη αγλνψληαο
επηδεθηηθά ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ απιψλ αλζξψπσλ θαη
θπξίσο εθείλσλ πνπ κε πνιχ θφπν θαηαθέξλνπλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζην λέν θαηαπηεζηηθφ θαηακεξηζκφ πνπ έρεη
επηβάιεη ην ζχζηεκα.
αο θαινχκε λα βξίζθεζηε ζε εηνηκφηεηα γηα λα
ζπκκεηέρνπκε
ζε
φινπο
ηνπο
ηξφπνπο
αγσληζηηθήο
δηεθδίθεζεο, απέλαληη ζε φιεο εθείλεο ηηο ξπζκίζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ θαηεδαθίδνληαο κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν, φια φζα
πνιιέο γεληέο κε πνιχπιεπξνπο θαη δηαξθείο αγψλεο
θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ θαη θπξίσο λα ελαληησζ νχκε φινη καδί
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θαη λα αληηζηαζνχκε ζε φιεο εθείλεο ηηο δνκηθέο αλαηξνπέο
πνπ ζπληξίβνπλ ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηεο
κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αθήλνληαο
αλέγγηρηεο
ηηο
θπξίαξρεο
εμνπζηαζηηθέο
θαη
πνιηηηθέο
ζπληερλίεο πνπ δεκη νπξγήζεθαλ κεηαπνιεκηθά αιιά θαη
κεηαπνιηηεπηηθά ζηε ρψξα καο.
Σν ΣΔΔ/ΣΑΚ θαηαλνεί απφιπηα ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο
πνπ επηβάιεη κία λέα νξζνινγηθή θαη αληηθαηαλαισηηθή
λννηξνπία, πνπ ζέηεη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο
αλζξψπνπο θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη θηινδνμεί λα
ζηξέςεη
ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο
ησλ
πνιηηηθψλ
θαη
ζπιινγηθψλ αγψλσλ, ηα επφκελα ρξφληα κε ζεηηθφ ηξφπν ζηα
κεγάια δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην νπζηαζηηθφ
δηαθχβεπκα ηεο θηλεηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
ηνλ
αγψλα
απηφ
ηηο
νπζηαζηηθέο
ηαθηηθέο
θαη
ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο νθείιεη λα πξνζδηνξίδεη ν θπξίαξρνο
ειιεληθφο ιαφο θαη φιεο νη ζπιινγηθφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
παξαγσγηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, κε
ηδηαίηεξε επηκνλή ζηα δεηήκαηα ηεο ππεξάζπηζεο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ θαη ηεο κειινληηθήο γεληάο.
αο θαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ελεξγά ζηε κεγάιε
απεξγηαθή
θηλεηνπνίεζε
ηεο
Σεηάξηεο
15 -12-2010
εθθξάδνληαο κε δπλακηθφ θαη αγσληζηηθφ ηξφπν ηελ ελαληίσζε
ησλ Διιήλσλ κεραληθψλ ζηελ θαηεδάθηζε ησλ πνιη ηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ
θαηαθηήζεσλ
ηνπ
ηειεπηαίνπ
αηψλα
θαη
δειψλνληαο κε ην πην ζαθή θαη απξνθάιππην ηξφπν ηελ
αληίζεζή καο ζηνπο ζρεδηαζκνχο πνπ επηρεηξνχλ λα
δηακνξθψζνπλ
έλα
λέν
εμαρξεησκέλν
πνιηηηθφ
θαη
εμνπζηαζηηθφ ζχζηεκα ρεηξφηεξν απφ ηηο πην καχξεο εκπεηξίεο
πνπ επηθχιαμε ζηνλ θφζκν ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ
αηψλα,
ε
θπξηαξρία
δεζπνηηθψλ,
θαζηζηηθψλ
θαη
θαηαπηεζηηθψλ αληηδεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ, πνπ δελ
έπαςαλ κέρξη ζήκεξα λα απνηεινχλ ηα πξφηππα πνπ
ελαληηψλνληαη ζηνπο φξνπο ηεο πιαηεηάο ζπκκεην ρηθήο θαη
βαζηά δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο νξγάλσζεο πνπ έρεη αλάγθε ν
θφζκνο.

ζελίς 2 7 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

Γηα ηελ ΠΑΚ, ν Γξακκαηέαο,
Αληηπξφεδξνο.
πλάδειθνη κηζφ ιεπηφ, εξψηεζε;
ΤΜΒΟΤΛΟ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

ν

θαζαξά,

Πξφεδξνο,

κηιάεη

ν

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ση;
ΤΜΒΟΤΛΟ: Πάκε ζην δηαδηθαζηηθφ λα θιείζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Να πάκε ζην δηαδηθαζηηθφ.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηαδηθαζηηθά, λα θαηαιάβσ ηη κνπ ιέλε εδψ πέξα,
κηζφ ιεπηφ, γηαηί ζέισ λα θαηαιάβσ. ια απηά, ζθνηεηλά
θέληξα πνπ ππεξεηνχληαη θαη είκαζηε ελάληηα, ηα ππεξεηεί
θαλείο ζηνλ ηφπν καο θαη πνηνο είλαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε δελ ηα ιεο κεηά;
ηνπνζέηεζή ζνπ.

ηελ

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δγψ εξψηεζε θάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: ηελ ηνπνζέηεζή ζνπ, κπνξείο λα
ηα πεηο κεηά.
Λνηπφλ αθνχζηε, ην θείκελν πνπ θαηαηέζεθε…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Πξφεδξε δηαδηθαζηηθά, δηαδηθαζηηθά…,
απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Λνηπφλ ζπλάδειθνη κε βάζε…
ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηαδηθαζηηθά λα βνεζήζσ.

(δελ
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ναη.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Δπεηδή ηα ζέκαηα έρνπλ ζπδεηεζεί…,
απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)

(δελ

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Αθνχζηε, αθνχζηε.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΓΗΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Έλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ, ην ςήθηζκα,
αθνχζηε κε θάηη, έρσ κπξνζηά κνπ ηνλ θαλνληζκφ, ςήθηζκα
κπνξεί λα θαηαζέζεη ζην Πξνεδξείν νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ
ψκαηνο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, πξάγκα πνπ
έγηλε.
Σν Πξνεδξείν απνθαζίδεη, αλ έλ α θείκελν πνπ
ππνβιήζεθε απνηειεί ςήθηζκα ή φρη, αλ ππάξρνπλ
αληηξξήζεηο απνθαζίδεη ην ψκα ρσξίο ζπδήηεζε. Τπάξρνπλ
αληηξξήζεηο φηη ην θείκελν απηφ είλαη έλα ςήθηζκα; Ρσηψ.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
ζηελ πνξεία, κεηά.

Σν ςήθηζκα ζπδεηείηαη, ζπδεηεί ηαη

ΧΜΑΡΑΚΖ: Απνθαζίδεηαη απηφ;
ΠΡΟΔΓΡΟ
αθνχζηε.

ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:

ΩΜΑΡΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

Ωξαία,

απνδίδεηαη

εκείο

θαζαξά,

ζαλ

Πξνεδξείν,

κηιάεη

εθηφο
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Μα δελ κε άθεζεο λα νινθιεξψζσ,
αθνχζηε, ην θείκε λν απηφ…
ΩΜΑΡΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Μα έλα ιεπηφ αγαπεηέ ζπλάδειθε
σκαξάθε, έλα ιεπηφ, ην θείκελν απηφ απνηειεί θαηά ηελ
άπνςε ηνπ Πξνεδξείνπ ςήθηζκα.
ΩΜΑΡΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Βεβαίσο, κα δελ κε θαηάιαβεο,
βεβαίσο ζα ζπδεηεζεί ζην ηέινο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Λνηπφλ, ινηπφλ, ππάξρεη θακηά
αληίξξεζε επ’ απηνχ; ρη, πξνρσξάκε ινηπφλ.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
δηαβάδσ ηνλ θαλνληζκφ.

ρη ζπλάδειθε σκαξάθε, φρη,

ΧΜΑΡΑΚΖ: Πξφεδξε θάλεηο κφλν δηαδηθαζία.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Λνηπφλ, πάκε ζηα 4 ζέκαηα ηεο
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ .
Πξνεγνπκέλσο αλαιχζακε ηα ζρεηηθά, κφλν λα ζπκίζσ ,
αγαπεηέ ζπλάδειθε σκαξάθε ην ιέσ επεηδή κνπ ιεο γηα
δηαδηθαζία, λα ζπκίζσ πσο γίλεηαη ε θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο κε βάζε ην άξζξν 4.
Ζ εκεξήζηα δηάηαμε
πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζαλ πξψην ζέκα ηηο αλαθνηλψζεηο
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ηνπ Πξνεδξείνπ, 2 ν ζέκα ηελ ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο πξνο ην ψκα θαη
ζαλ 3 ν ζέκα – ζπλάδειθνη εζπρία – ηνλ έιεγρν – εξσηήζεηο
θαη επεξσηήζεηο πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηεί ην άξζξν 8.
Απηά ηα ζέκαηα πεξηιακβάλνλη αη ππνρξεσηηθά, φπσο
πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζέκαηα πνπ δεηάεη ε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ην 1/10 ησλ κειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο,
δειαδή 6 κέιε θαη ε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Σκήκαηνο. Απηά εί λαη δηαδηθαζία.
Πάκε ινηπφλ ηψξα ζε κία άιιε παξάγξαθν ηνπ
θαλνληζκνχ πνπ ιέεη, γηα ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ, φηη κε
πιεηνςεθία ησλ 3/5 ησλ παξφλησλ θαη ρσξίο ζπδήηεζε, ε
Αληηπξνζσπεία κπνξεί ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο λα δερζεί
γηα ζπδήηεζε ζέκα πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε θαη λα πξνηάμεη ηε ζπδήηεζή ηνπ κεηά απφ γξαπηή
πξφηαζε κέινπο θαη ηελ ππνβνιή γξαπηήο εηζήγεζεο.
Σα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο
ΠΔΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ηα 4 δε λ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε – γηα ην ιφγν πνπ είπα πξηλ – δηφηη
ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ πξφζθιεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ
ινηπφλ ζα ηεζνχλ θαη ηα 4 ζέκαηα ζηελ θξίζε ηνπ ψκαηνο,
θαηά πφζν δέρεηαη δειαδή ην ψκα λα είλαη ζέκαηα σο εθηφο
εκεξεζίαο δηάηαμεο γηα ζπδήηεζε. Ξεθηλάκε ινηπφλ κε ηα δχν
πξψηα ζέκαηα.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Να ηα πάκε έλα – έλα.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Έλα – έλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, έλα – έλα, έλα – έλα γηαηί
κπνξεί…, ινηπφλ ην 1 ν ζέκα, ζα παξαθαι νχζα έλα – έλα δηφηη
κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.
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Λνηπφλ ην 1 ν ζέκα είλαη ζρεηηθά κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, δειαδή
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο ησλ Κηεξίσλ, ελεκεξψλσ γηα φζνπο δελ δηάβαζαλ
ην e-mail, δελ ζα ηα δηαβάζσ φια, ζα δηαβάζσ ηελ νπζία.
Αλαθέξεηαη ινηπφλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηεξίσλ (ΚΔΝΑΚ) γηα ηελ έθδνζε
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Ζ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ιέεη φηη, επεηδή
δελ έρεη νινθιεξσζεί ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ απαηηείηαη,
δελ έρνπλε ελεκεξσζεί νη κειεηεηέο θαη νη ειεγθηέο, ηα
αλαγθαία πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ είλαη
αθφκα έηνηκα, δεκηνπξγείηαη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ
έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ζε κία θξίζηκε επνρή κεησκέλεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Πξνηείλεη ηελ αλ αζηνιή
εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΑΚ, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα εμάκελν, απηφ
είλαη ην 1 ν ζέκα.
Δξσηάηαη, δεηάεη δειαδή εάλ θαηάιαβα θαιά φηη λα
απνθαζίζνπκε λα δεηήζνπκε ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο ηνπ
ΚΔΝΑΚ γηα έλα εμάκελν. Δξσηάηαη ινηπφλ ην ψκα, δέρεηαη
λα ην ζπδεηήζνπκ ε σο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο; Παξαθαιψ
λα ζεθψζνπκε ρέξηα φζνη δέρνληαη.
ΚΑΑΠΑΚΖ: Παξαθαιψ θαζίζηε θαη λα κελ θηλείζηε.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη πφζνη είλαη θαηά ηεο
ζπδήηεζεο σο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα; Πφζ νη είλαη
θαηά; Καη πφζνη είλαη παξψλ ή ιεπθφ; Ωξαία, ην Πξνεδξείν
εγψ είκαη ππέξ, ππέξ.
ΚΑΑΠΑΚΖ: Οκφθσλα είλαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Πφζν είλαη;
Δπνκέλσο ινηπφλ
νκφθσλα δερφκαζηε λα ζπδεηεζεί ζην ηέινο βέβαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ζέκα απηφ σο εθηφο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.

σ νεδρίαζη 4 η

1 3 η ς Γ εκεμβρίοσ 2010

ζελίς

32

Πάκε ζην 2 ν ζέκα – ζπλάδειθνη εζπρία – 2 ν ζέκα,
ζρεηηθά κε ην αζθαιηζηηθφ – ζπληαμηνδνηηθφ. Γηαβάδσ ηελ
νπζία, ζεσξνχκε απαξαίηεην - ιέεη ε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ λα
νξγαλσζεί
κία
ή
πεξηζζφηεξεο
ελεκεξσηηθέο
ζπγθεληξψζεηο ζηηο νπ νίεο ζα αλαιπζεί ην πεξηερφκελν ησλ
λέσλ λφκσλ θαη ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο
εξσηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ.
Δηζεγεηέο λα είλαη αξκφδηνη
ππάιιεινη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ δεκνζίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θάπνηεο ελεκεξψζεηο.
Να νξγαλσζεί ζε κφληκε βάζε ε δπλαηφηεηα έγθπξεο
πιεξνθφξεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηα ζέκαηα αζθάιηζεο –
ζπληαμηνδφηεζεο κε ηειεθσληθή γξακκή, δηθηπαθ φο ρψξνο, κε
επζχλε ηνπ ΣΜΔΓΔ θ αη ηνπ ΣΔΔ, ψζηε νη απαληήζεηο λα είλαη
ππεχζπλεο θαη έγθπξεο.
Έλα
ηξίην
ζθέινο
ηεο
εηζήγε ζεο
ηεο
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ιέεη φηη, ην ΣΔΔ ζηα πιαίζηα ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο λα αληηζηαζεί
ζηηο θαξαηνκήζεηο ησλ ζπληάμεσλ θαη λα ιάβεη εηδηθή κέξηκλα
γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ κλεκνλίνπ γηα ηε κείσζε ησλ
εηζθνξψλ ησλ κειψλ ηνπ.
Πφζνη ζπλάδειθνη είλαη ππέξ ηνπ λα κπεη ην ζέκα απηφ
γηα ζπδήηεζε σο εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο;
Τπέξ πφζνη
είλαη; πκθσλνχκε; Ωξαία, είλαη θαηά θαλείο; Καηά θαλείο;
ρη, επνκέλσο θαη απηφ ην ζέκα εηζάγεηαη γηα ζπδήηεζε.
3 ν ζέκα, νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζπλ έπεηεο ζηνπο
κεραληθνχο. Δδψ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε, κία ηξηζέιηδε
εηζήγεζε, επηγξακκαηηθά λα πσ φηη, ν ηίηινο ην ιέεη, λα
απνζπξζεί ην λνκνζρέδην γηα ην θνξνινγηθφ, λα θαηαξγεζνχλ
ηα ΓΗΣ θαη νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο, λα θαηαξγεζεί ην
λνκνζεηηθφ πιαίζ ην θ.ι.π., θ.ι.π.
Πφζνη ζπλάδειθνη είλαη ππέξ λα ζπδεηεζεί σο εθηφο
εκεξεζίαο δηάηαμεο; Ωξαία , ζπκθσλνχκε νκφθσλα, σξαία.
Πάκε ζην 4 ν ζέκα θαη ηειεπηαίν, λνκηκφηεηα εθινγήο ησλ
νξγάλσλ ηνπ ΣΔΔ, ε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ιέεη, δηαβάδσ κία
πξφηαζε, εκείο θαηαγγεί ιακε απφ ηελ αξρή φηη ε εθινγή ησλ
νξγάλσλ ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ δελ ήηαλ λφκηκε θαη δεκνθξαηηθή. Ο
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Πξφεδξνο επηθαιέζηεθε άγλνηα ηνπ ζέκαηνο – εγψ δελ ην
επηθαιέζηεθα ηειηθά ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ μέξσ ηη ελλνεί –
αιιά θαη νη παξαηάμεηο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηε δηαδηθ αζία ην
κφλν επηρείξεκα πνπ επηθαιέζηεθαλ, είλαη φηη απηή ε
δηαδηθαζία αθνινπζείηαη αξθεηά ρξφληα.
Οπζηαζηηθά ηίζεηαη έλα ζέκα λνκηκφηεηα ηεο εθινγήο ηνπ
νξγάλνπ ηνπ ΣΔΔ, δειαδή ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θ.ι.π.,
έρεη μαλαζπδεηεζεί ην ζέκα, αιιά αθνχ ην βάδ εη ε
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ, εξσηάηαη ην ψκα, δέρεηαη λα κπεη σο
εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο ζπδήηεζε; Πφζνη είλαη ππέξ; Πφζνη
ππέξ θαη πφζνη…, κεηά ζα πνχκε, ππέξ ηψξα, λα κπεη σο
ζέκα, πφζνη είλαη ππέξ λα κπεη σο ζέκα; Πφζνη; Πφζνη είλαη
θαηά λα κελ κπεη δειαδή σο ζέκα, κέηξεζε.
Άξα ινηπφλ 27 είλαη θαηά, πφζνη είλαη ππέξ; 12 ππέξ,
ζπλεπψο απηφ ην ζέκα δελ εηζάγεηαη σο ζέκα ζπδήηεζεο.
ΩΜΑΡΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθε σκαξάθε ην έρνπκε
ζπδεηήζεη θαη’ επαλάιεςε.
ΩΜΑΡΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Κακία αληίξξεζε, θακία αληίξξεζε.
Λνηπφλ πξνρσξάκε.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Άκα έξζεη ζε εηζήγεζε ζε κία άιιε ζπλεδξίαζε ζα
ην βάιεηε θαλνληθά.
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Λνηπφλ
ζπλάδειθνη,
ηψξα
πξνρσξάκε ζηελ πξψηε ελφηεηα, βέβαηα λα πσ ην εμήο, ηψξα
ηα ζέκαηα καο είλαη, εθηφο απφ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλ
ηέζζεξα, ζπλ ην ςήθηζκα, ζχλνιν 9. Ση είπαηε;
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ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Πνην πξνηάζζεηαη; Γελ αλαθέξζεθε
απηφ, δελ αλαθέξζεθε απηφ φηη πξνηάζζεηαη, ζην ηέινο.
ΤΜΒΟΤΛΟ: ρη, φρη ην ιέεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Πνηνο;
Ο θαλνληζκφο ,
αλαθέξζεθε λα πξνηαζεί, δελ αλαθέξζεθε απφ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ λα πξνηαρζεί σο 1 ν ζέκα.

δελ
ηελ

ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΤΜΒΟΤΛΟ: Αθνχ ην ιέεη ν θαλνληζκφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Αλ ην ζέζνπλ είπακε .
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Σψξα;
ΘΔΜΑ 1ο
Ανακοι νώζει ς Προεδρεί οσ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Λνηπφλ; Αλαθνηλψζεηο Πξνεδξείνπ,
ζπλάδειθνη πξνρσξάκε γηα λα κπνχκε θαη ζηελ νπζία ησλ
ζεκάησλ.
Δίρακε αλαθνηλψζεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε
πνπ θάπνηνη ηελ ιέλε κε ηαθηηθή θαη θάπνηνη ηαθηηθή, γηα καο
ηαθηηθή, φηη – ζηηο 2/10 ν π – φηη αληηθαηαζηάζεθε ην κέινο καο
Καπεηαλάθεο Μελάο α πφ ην Μάμηκν ελεηάθε θαηφπηλ
παξαηηήζεσο ηνπ πξψηνπ.
Ζ δεχηεξε αλαθνίλσζε ηνπ Πξνεδξείνπ…
ΞΤΛΟΤΡΖ: πγγλψκε εξψηεζε.

ζελίς 3 5 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Οξίζηε.
ΞΤΛΟΤΡΖ: Απφ πνηα ιίζηα αληηθαηαζηά ζεθε; Δίλαη δχν.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Απφ ηε ιίζηα ε θινγήο.
ΞΤΛΟΤΡΖ: Έλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ, κελ απαληάο Πξφεδξε ζε
παξαθαιψ, ππήξραλε δχν ιίζηεο;
Θέισ λα μέξσ αλ ν
αληηθαηαζηάηεο ήηαλε απφ ηελ ίδηα ιίζηα πνπ ήηαλε θαη απηφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθε θάλεηο έλα ιάζνο,
παξαθαιψ, ζπλάδειθε Ξπιν χξε θάλεηο έλα ιάζνο, άθνπζε κε
ιίγν, άθνπζέ κε ιίγν.
ΞΤΛΟΤΡΖ: Ναη ιέγε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Γελ αλαθέξνκαη, άθνπζέ κε ιίγν
ζπλάδειθε Ξπινχξε, ζέισ λα ζπλελλνεζνχ κε. Λνηπφλ, φηαλ
ιέκε αληηθαηάζηαζε ελλννχκε αληηθαηάζηαζε σο κέινο ηεο
Αληηπξνζσπείαο φρη σο κέινο Γηνηθνχζαο. Ζ Γεκνθξαηηθή
Κίλεζε Μεραληθψλ είρε κία ιίζηα απηψλ πνπ εμειέγεζαλ θαη
απηψλ πνπ δελ εμειέγεζαλ, παξαηηήζεθε έλα κέινο απφ
απηνχο πνπ εμειέγεζαλ θαη ήξζε ν ακέζσο επφκελνο θαη έγηλε
ε πξάμε ηεο Αληηπξνζσπείαο. Τπάξρεη θαη ζηε Γξακκαηεία
αγαπεηέ ζπλάδειθε Κψζηα Ξ πινχξε άκα ζέιεηο λα ηελ
πάξεηο, πξνο Θενχ , απηφ είλαη.
ΞΤΛΟΤΡΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Κάλνπκε ιάζνο ηψξα ζπλάδειθε
Κψζηα, Κψζηα, Κψζηα Ξπινχξε ζπλάδειθε θάλνπκε έ λα
ιάζνο ηψξα, Κψζηα ζα κνπ επηηξέςεηο, ζα κνπ επηηξέςεηο
ζπλάδειθε Κψζηα.
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: Έθαλε ιάζνο, λα πξνρσξήζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, σξαία, άιιν ε Γηνηθνχζα,
άιιν ε Αληηπξνζσπεία έηζη;
ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ- ΜΑΤΡΑΚΖ: Ναη ην θαηάιαβε, πάκε παξαθάησ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Πάκε παξαθάησ.
Σν δεχηεξν, ζπλάδειθνη, δεχηεξν ζέκα γηα αλαθνηλψζεηο
γηα λα ηειεηψλνπκε κε ηηο αλαθνηλψζεηο λα πάκε ζηελ νπζία.
κσο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φινη έλα απφ ηα ζνβαξά
ζέκαηα ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο είλ αη νη κφληκεο επηηξνπέο.
Γειαδή ε απφθαζε πεξί ησλ κφληκσλ επηηξνπψλ, αξηζκφο
επηηξνπψλ, αληηθείκελν επηηξνπψλ πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο
Αληηπξνζσπείαο, άξα πξέπεη γξήγνξα λα πάκε ζε απηφ ην
ζέκα θαη βεβαίσο θαη ζε φια ηα άιια πνπ είπακε.
Πξνρσξάκε ινηπφλ ηψξα ζηηο αλαθνηλψζεηο γηα λα
θιείζνπκε. Απεζηάιεζαλ ζην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο
4 έγγξαθα, ην πξψην κε εκεξνκελία 5 -10-2010 απφ ην
ζπλάδειθν Βατιάθε Γηάλλε αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπ ηκήκαηφο καο ζηηο επηηξνπέο αλάζεζεο ησλ
κειεηψλ. Σν ζέκα απηφ ζπδεηείηαη ζήκεξα ζηα πιαίζηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Γχν άιια έγγξαθα επίζεο εζηάιεζαλ απφ ην ζπλάδειθν
Ρηράξδν Πνβάζθε, ην έλα ζηηο 12/11 ν π ην νπνίν απεπζχλεηαη
ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Κεληξηθνχ ΣΔΔ θαη αθνξά κία δεκνζίεπζε
θαηαγγειία ζηελ η ζηνζειίδα ηξνκαθηηθφ κπινθ, αλαθνξηθά κε
ην κηζζφ θαη ηα πξνζφληα ηεο Γηεπζχληξηαο ηεο Κηεκαηνιφγην
Α.Δ. Απηφ θνηλνπνηήζεθε ζε καο, κπνξεί λα ιάβεη θάπνηνο
γλψζε απφ ηε Γξακκαηεία αλ ζέιεη.
Καη ην άιιν, ζήκεξα ππνβιήζεθε ζηηο 13 -12-2010, ην
νπνίν απεπζχλεηαη ζην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο θαη ην
νπνίν ζα ζαο ην δηαβάζσ πνιχ ζχληνκα ηελ νπζία ηνπ
εγγξάθνπ.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ

ζελίς 3 7 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
νπζία.

Πνιχ ζχληνκα ζα ζαο δηαβάζσ ηελ

ΤΜΒΟΤΛΟ: Πξφεδξε λα ζαο ξσηήζσ θάηη;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Οξίζηε.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθε Κψζηα λα ζνπ
απαληήζσ, φπνην γξάκκα ζηέιλεηαη ζην Πξνεδξείν, φπσο
ζηέιλεηαη θαηεπζείαλ ζην Πξνεδξείν, πξέπεη λα δηαβαζηεί γηα
λα ιάβεηε γλψζε εζείο. πνην θνηλνπνηείηαη, απεπζχλεηαη ζε
άιινπο, φπσο ην Κεληξηθφ ΣΔΔ, ιέκε ηη έγηλε θαη φπνηνο ζέιεη
κπνξεί λα ιάβεη γλψζε. αο αλέθεξα ην ζέκα ηνπ φκσο.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Καιψο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Έηζη; Ωξαία θαη ήδε ήηαλ θαη ε
δηεπθξίληζε απαξαί ηεηε.
Λνηπφλ, ν ζπλάδειθνο ν Ρηράξδνο ν Πνβάζθε γξάθεη έλα
γξάκκα, γηα λα κελ ζαο θαζπζηεξψ ηελ νπζία .
Γλσξίδσ φηη απφ ην Ννέκβξε ηνπ 2009 κεηαηάρζεθε ζην
ηκήκα καο απφ άιιν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κία
ππάιιεινο, ε νπνία ζηειέρσζε ην Σκήκα Γξακκα ηείαο ζην
νπνίν δελ ππεξεηεί άιινο ππάιιεινο. Γξακκαηείαο ηνπ ΣΔΔ,
εδψ.
ηελ ελ ιφγσ ππάιιειν κέρξη ζήκεξα δελ έρεη
θαηαβιεζεί νχηε έλα επξψ γηα ηελ εξγαζία πνπ παξέρεη , ιφγσ
αιιεπάιιεισλ ζθαικάησλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΣΔΔ.
Ζ
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή αζρνιήζεθε κ ε ην ζέκα απηφ ζηε
ζπλεδξίαζε ζηηο 23 -9-10, θαηφπηλ αλαθνξάο ηεο ππαιιήινπ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε δχν θαη πιένλ κελψλ αληέδξαζε λνκηθά
ην ηκήκα, ελψ είρε ππνβιεζεί ήδε ζρέδην αίηεζεο αλαίξεζεο
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ζπληεηαγκέλα απφ δηθεγφξν πξν ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηη ξνπήο κε δαπάλεο ηεο ππαιιήινπ.
Γηεξσηήζεθε ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή πψ ο ε ελ ιφγσ
ππάιιεινο αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο δηαβίσζεο έρνλ ηαο
κάιηζηα θαη έλα κηθξφ παηδί; Δπηζεκαίλσ φηη, γηα λα ηεο
θαηαβιεζνχλ ηα δεδνπιεπκέλα ζα πξέπεη λα πξνζθχγεη ζηα
δηθαζηήξηα. Πνηνο ζα θαηαβάιεη φιεο απηέο ηηο δαπάλεο; Ήδε
ηα έμνδα ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηελ
ίδηα.
Θεσξψ φηη ε Αληηπξνζσπεία πξέπεη λα αμηνινγεί κε
πξνηεξαηφηεηα ηα ζέκαηα κε ηα νπνία πξέπεη λα αζρνιείηαη ην
Δπηκειεηήξην θαη ηδηαίηεξα ε Γηνηθ νχζα Δπηηξνπή θαη φρη λα
αζρνιείηαη κφλν κε ζέκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ εληππψζεηο
ζε ηξίηνπο θαη κάιηζηα αλέμνδεο.
Γπζηπρψο ηα ηειεπηαία
ρξφληα είκαη κάξηπξαο πνιιψλ θηλήζεσλ θαη αληηδξάζεσλ ηεο
δηνίθεζεο ζε ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αληηπάινπο, αιιά κφλν
ζπκκάρνπο θαη ζηα ζέκαηα βηηξίλαο άλεπ νπζηαζηηθνχ θαη
πξσηεχνληνο ελδηαθέξνληνο γηα ηα κέιε καο.
αο
ππελζπκίδσ ην θηάζθν ηεο αδξάλεηαο ζην ζέκα ηεο
παξαιηαθήο ιεσθφξνπ, πνπ ελψ είρακε θαηαγγειία, θξίλακε
φηη ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε έθθξαζε επηζηεκνληθή ο
άπνςεο ζα θαζηζηνχζε ην ΣΔΔ δηθαζηηθή θαη εηζαγγειηθή
αξρή.
Λνηπφλ, ζα είρε πηζηεχσ – θαηαιήγεη – εμαηξεηηθφ
ελδηαθέξνλ λα πιεξνθνξεζνχκε ζε πνηα πξνβιήκαηα αηνκηθά
ή ζπιινγηθά αλζξψπσλ ηνπ ΣΔΔ έρεη ελζθήςεη θαη ην ρξφλν
αληίδξαζεο ζε απηά.
Λνηπφλ, κεηά απφ απηά ηα εηζαγσγηθά θαη ηα αξθεηά έηζη
πεξί δηαδηθαζίαο θαη πεξί αλαθνηλψζεσλ θαη εκεξήζηαο
δηάηαμεο θαη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνρσξάκε.
ΘΔΜΑ 2ο
Προηάζει ς – ηοποθεηήζει ς – παραηηρήζει ς επί θεμάηων
ζτεηι κών με ηη δραζηηρι όηηηα και λει ηοσργί α ηοσ Σ. Δ. Δ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Πξνρσξάκε ζηελ ελεκέξσζε
δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη παξαθαιψ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ζην βήκα.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δάλ ππνβάιιεη θάπνηνο κία
εηζήγεζε γηα ην ζ έκα απηφ θάπνηα ζηηγκή, φρη ηψξα, δελ
κπνξεί λα ππνβάιιεη εηζήγεζε.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Δπραξίζησο εδψ είλαη, λα ην εδψ
είλαη, ζήκεξα ππνβιήζεθε αγαπεηέ ζπλάδειθε σκαξάθε,
εδψ είλαη, λαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
Λνηπφλ, ζπλάδειθνη θαιεζπέξα, εγψ
λνκίδσ φηη ε δνπιεηά καο θξίλεηαη θπξίσο πνηνηηθά φρη
πνζνηηθά θαη ήηαλ πνιιέο θνξέο πνπ ζηελ πξνεγνχκελε
Αληηπξνζσπεία είρακε πεη επαλεηιεκκέλσο φιεο νη παξαηάμεηο
ζηνλ Πξφεδξν, Πξφεδξε έια ζε ζπλελλφεζε κε ηηο παξαηάμεηο,
έια ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γηνηθνχζαο θαη ηα
κέιε ηεο Γηνηθνχζαο λα βιέπνπκε ηε ζεκαηνινγία. Α λ κε ηη
άιιν ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Σκήκα Αλαηνιηθήο Κξήηεο είλαη
έλα δεκνθξαηηθφ φξγαλν θαη έρεη κία δεκνθξαηηθή ηζηνξία, φρη
ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα, ηα ζαξάλη α ηειεπηαία ρξφληα. Καη
φπσο είδαηε απφςε, ηηο απφςεηο ηεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ
θαη ηνπ νπνηνπδήπνηε, θαλείο δελ έρεη πξφβιεκα λα ζπδεηήζεη
αλνηρηά γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ είηε ηελ θνηλσλία , είηε
ηνλ ηφπν, είηε ηνπο ηερληθνχο , είηε ηνπο κεραληθνχο.
κσο ν Πξφεδξνο επέιεμε κία άιιε ζηξαηεγηθή, λα
νξίδεη απηφο θαηά πνπ ζέιεη ηα δεηήκαηα θαη λα νδεγεί πνιιέο
Αληηπξνζσπείεο , φπσο ηηο βηψζακε φινη, ζε αηέξκνλνπο
δηαιφγνπο – κνλνιφγνπο, πνπ καο θνχξαζαλ φινπο.
Πξνηηκψ εθαηφ θνξέο ηελ Αληηπξνζσπεία , ηελ νπνία
κπνξεί λα ηελ πείηε εζείο φηη είλαη ηππηθά ζσζηή ή δελ είλαη
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ηππηθά ζσζηή, καδί κε ηνπο Υαληψηεο ζπλαδέιθνπο καο γηα ην
θνξπθαίν δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, απφ κηα
Αληηπξνζσπεία πνπ ζα καο θάεη ηξεηο ψξεο λα ζπδεηάκε γηα
λνκηθά δεηήκαηα, γηα ηνλ ηχπν, γηα ηνλ θαλνληζκφ θαη λα
αθήλνπκε ηελ νπζία ησλ δεηεκάησλ.
Σα δεηήκαηα αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηεο Κξήηεο είλαη θαη
πνιιά θαη κεγάια θαη ηα δεηήκαηα ππνδνκψλ ιφγσ ηεο
ηεξάζηηαο έιιεηςεο πνπ έρνπκε , θαη ηα δεηήκαηα ηα νπνία
απηή ηε ζηηγκή δέρεηαη ζ αλ ιαίιαπα επίζεζε ν ηερληθφο
θφζκνο είλαη ηεξάζηηα θαη κπαίλνπλ κε ηέηνην δνκηθφ ηξφπν
πνπ δελ μέξσ αχξην πσο ζα είκαζηε θαη πσο ζα είλαη ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην.
Άξα ινηπφλ πξνηηκψ ηελ πξαθηηθή ηνπ ζπλάδειθνπ ηνπ
Γηψξγνπ ηνπ Αγαπάθε, ν νπνίνο αλ ζέιεηε κέζα θαη απφ
θάπνηεο αληεγθιήζεηο δέρεηαη λα ζπδεηήζνπκε ζε ζπλελλφεζε
κε κηα παξάηαμε ή κε φιεο ηηο παξαηάμεηο αχξην, ηε
ζεκαηνινγία θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηελ νπνία ζα
δηακνξθψλνπκε ζπιινγηθά, κε βάζε ηα κεγάια πξνβιήκαηα.
Απηά ζαλ έλα πξννίκην ζε ζρ έζε κε ηε ζπδήηεζε.
ε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη πήξαηε φινη ην
5ζέιηδν ην νπνίν έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, λνκίδσ ζα είλαη
θνπξαζηηθφ λα επαλαιάβσ κία – κία φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ήηαλ αξθεηέο, ήηαλ ζεκαληηθέο, ήηαλ νπζηαζηηθέο θαη ε
νπνία επεθηείλεηαη ζε φια ηα δεηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ ζηε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Δάλ ζέιεηε
κπνξείηε λα ην πάξεηε, είλαη ζηελ έδξα θαη ζηάιζεθε θαη
ειεθηξνληθά.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ινηπφλ ζ ε δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηα επαγγεικαηηθά, ηα αλαπηπμηαθά, ηηο εκεξίδεο, ηηο
εθδειψζεηο, ηα ζεκηλάξηα, ηηο ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο έγηλαλ ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη νη νκάδεο εξγαζίαο, αλέδεημαλ πνιιά
θαη νπζηαζηηθά δεηήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρ νπκε
ππφςε, λα είλαη εηο γλψζε ζαο θαη λα γλσξίδεηε ηη έθαλε ε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή θαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην.
Έηζη
ινηπφλ είρακε κία ζεηξά νπζηαζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε θνξείο
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νη νπνίνη έρνπλε απηή ηε ζηηγκή πάξεη ηελ πξσηνβνπιία ζε
ζρέζε κε κεγάια δεηήκαη α, φπσο είλαη ε ππφζεζε ηνπ λένπ
λφκνπ γηα ηα δεκφζηα έξγα θαη ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηηο κειέηεο.
Μέζα απφ έλαλ εμαληιεηηθφ δηάινγν, κέζα απφ έλα
νπζηαζηηθφ δηάινγν, πνπ ζπλερίδεη θαη απηή ηελ ηξηεηία λα
θάλεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην κε ηνπο θιαδηθνχο ζπιι φγνπο,
φινπο ηνπο θιαδηθνχο ζπιιφγνπο ησλ κεραληθψλ, θαηαιήμακε
θαη κε ηηο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο, ηηο κφληκεο επηηξνπέο ηνπ
ηκήκαηνο, ζε έλα θείκελν ην νπνίν απνζηείιακε ηφζν ζηνλ
Τπνπξγφ, ηφζν θαη ζηε Γηνηθνχζα θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, φπνπ ηνπο ιέκε φηη ζα
πξέπεη λα ιάβνπλ πνιχ ζνβαξά ππφςε ηνπο φια ηα
πξνβιήκαηα εθείλα ηα νπνία παξνπζίαδε ν λφκνο πεξί
δεκνζίσλ έξγσλ θαη πεξί κειεηψλ. Θα πξέπεη λα ιάβνπλ
ππφςε ηνπο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ζα πξέπεη
λα πξνρσξήζνπλ βεβαίσο κε δηάζεζε ηνκήο θαη ξήμεσλ ζην
λέν ζχζηεκα παξαγσγήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, φρη φκσο απφ
ηε ινγηθή απηή ηελ νπνία δηέπεη θαη φπσο θαίλεηαη δηέπεη απηή
ηε ζηηγκή θαη ηα δχν λνκνζρέδηα, ηα νπνία νδεγνχλ ζε
ζπξξίθλσζε ή θαη ζε θιείζηκν ηηο κηθξνκεζαίεο εξγνιεπηηθέο
θαη κειεηεηηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ.
Ννκίδνπκε φηη ε θηινζνθία ηεο ζπγθέληξσζεο φπσο ηε
βιέπνπκε θαη φρη κφλν ζε φηη αθνξά ηνλ ηερληθφ θφζκν, ηνπ
πινχηνπ ζε ιίγνπο, είλαη ην βαζηθφ δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίζεη ζπλνιηθά ε αλζξσπφηεηα , αλ ζέιεη λα
αληηκεησπίζεη βηψζηκα ηελ θαηάζηαζε ε νπνία απνηππψλεηαη
ζήκεξα, φρη κφλν ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε
πεξηβαιινληηθφ θαη ζε θνηλσληθφ θαη εζηθφ θαη πνιηηηθφ.
Δίρακε παξεκβάζεηο πξνο ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ηνλ Τ πνπξγφ Δζσηεξηθψλ, γηα ηνπο
απεξίγξαπηνπο θαηά ηα άιια λένπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο
ησλ ππεξεζηψλ, ηεο αηξεηήο θαη ηεο θξαηηθήο Πεξηθέξεηαο.
Ννκίδσ θαη εθεί λα επηζεκαλζεί κεηά απφ ζπδήηεζε, κεηά απφ
δηάινγν, κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηεο ΔΜΓΤΓΑ, φπνπ
απνηππψζεθε λνκίδσ μεθάζαξα θαη ζηα κάηηα φισλ καο, φηη
απηή ηε ζηηγκή νη λένη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί φπσο πάλε λα
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ςεθηζηνχλ, δεκηνπξγνχλ έλα ηνπίν κάιινλ πνπ ζα δεκηνπξγεί
νμπκέλα πξνβιήκαηα, δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα, εηδηθά ζηελ
αξρή ελφο λφκνπ πνπ ζέιεη λα αιιά μεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα
ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο ρψξαο καο, ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα
λα θάλεη ηελ απνθέληξσζε πξάμε θαη λνκίδνπκε φηη ζα έρεη ηα
αθξηβψο αληίζεηα απνηειέζκαηα.
Καη δελ ζηαζήθακε ζηα
δεηήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα καο θαηεγνξήζνπλ ηα
ζπληερληαθά γηα ην ζέκα απιά θαη κφλν ηεο θαηάιεςεο ζέζεσλ
ΠΔ – ΣΔ. ηαζήθακε ζε φια εθείλα ηα δεηήκαηα θαη ηα
αλαδείμακε φινη νη θιαδηθνί ζχιινγνη καδί κε ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά απφ κία ζπλεξγαζία κε ην
Οηθνλνκηθφ θαη ην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην , ηα ηξία
επηζηεκνληθά Δπηκειεηήξηα, φπνπ ηα ζηείιακε ζην πκβνχιην
ηεο Δπηθξαηείαο ηα θνηλά καο πνξίζκαηα θαη ηηο θνηλέο καο
ζέζεηο, γηα λα πνχκε φηη εηδηθά ζήκεξα πνπ αληηκεησπίδεηαη
ηέηνηα
θαηάζηαζε
θαη
θαίλεηαη
φηη
απνζπληνλίδεηαη
θπξηνιεθηηθά ε δεκφζη α δηνίθεζε, δελ κπνξεί λα γίλνπλ ηέηνηα
κεγάια θαη βαζηθά ιάζε, ηα νπνία απαμηψλνπλ φρη κφλν ηνπο
Έιιελεο επηζηήκνλεο, αιιά νιφθιεξε ηελ ειιεληθή δεκφζηα
δηνίθεζε.
Τπήξμαλ παξεκβάζεηο θαη πξνο ηε ΓΔΤΑΖ θαη πξνο ηνπο
Γήκνπο Αξθαινρσξίνπ θαη Γνπβψλ ζε δχν π ξνθεξχμεηο νη
νπνίεο έγηλαλ θαη ζηηο νπνίεο είπακε θαη ηνλίζακε θαη εκείο θαη
νη εξγνιήπηεο, φηη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλε έξγα κε κειέηε
θαηαζθεπή, δελ κπνξνχλ λα γίλνπλε έξγα κέζα ζε κηθξά
ρξνληθά δηαζηήκαηα λα πξνθεξχζζνληαη Αχγνπζην, λα ιήγεη ε
πξνζεζκία επηέκβξε, γηα ηφζν ζεκαληηθά έξγα, γηα ηφζν
κεγάια έξγα, έξγα ηα νπνία ζπλδένπλε ην βηνινγηθφ
θαζαξηζκφ κε ηα έξγα ηεο απνρέηεπζεο θαη ηα έξγα ηα νπνία
ζα
κπνξνχλ
λα
αλαιάβνπλε
κηθξέο
εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο… (αιιαγή θαζέηαο)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
…ησλ πνξηψλ ζηηο ηξάπεδεο, πνπ
εγθπκνλεί ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο θαη κάιηζηα απφ κηα ζρεηηθή
έξεπλα πνπ έθαλε θαη ν ζχιινγνο κεραλνιφγσλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, είδακε φηη δελ έρνπλ
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ιάβεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο δηέπνληαη θαη θάπνηεο
έηζη εγθπθιίνπο ηεο Ππξνζβεζηηθήο, δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε
απφ θακία απνιχησο ηξάπεδα. Κάλακε ινηπφλ γξάκκα θαη ζην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην ην νπνίν έρεη θάλεη δχν νκάδεο
εξγαζίαο θαη εμεηάδεη ην δήηεκα θαη ιέκε φηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ ζέκα θαη ζα πξέπεη λα ην δεη ζε επηζηεκνληθή βάζε
ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, αιιά θαη ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο ηνπ
Ννκνχ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ.
Κάλακε παξέκβαζε κεηά απφ αίηεκα ηεο Ννκαξρηαθήο
ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζην Γήκν Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ζην
Ληκεληθφ Σακείν Αγίνπ Νηθνι άνπ, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
αλάζεζεο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, κε ηε κνξθή εξεπλεηηθνχ
έξγνπ, νπζηαζηηθά κειέηεο γηα ην παξαιηαθφ, γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ.
πνπ αλαδείμακε γηα κηα αθφκε θνξά ην γλσζηφ πξφβιεκα,
φπνπ ηα ειιεληθά πνιπηερλεία αληί λα είλαη ζχκκαρνη, αληί λα
είλαη ζπλεξγάηεο, γίλνληαη αληαγσληζηέο, παξφιν πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη κλεκφλην ζηε χλνδν Πξπηάλεσλ, καδί κε ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ πξηλ απφ δχν ρξφληα,
παξφιν πνπ γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ α ληηκεησπίδνπλ νη
Έιιελεο κειεηεηέο θαη παξφιν πνπ απηνί έρνπλ αξθεηά π εδία,
ζηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα νδεγήζνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο
αλεζπρίεο θαη ε ίδηα ε θνηλσλία πεξηκέλεη πνιι ά απφ ην
επηζηεκνληθφ ξφιν ησλ Π νιπηερλείσλ θαη ησλ Αλψηαησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδ ξπκάησλ ηεο ρψξαο, δπζηπρψο γηα κηα αθφκα
θνξά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ είδακε λα
θαηαπαηείηαη θαη λα παξαβηάδεηαη ν 3316.
Σν ίδην επίζεο θάλακε θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ΒΗΟΠΑ
ζην Καζηέιιη, φρη αθξηβψο ίδηα πεξίπησζε , ήηαλε κία
πεξίπησζε θαη’ νπζία απεπζείαο αλάζεζεο, φπνπ κε έγγξαθν
θαη ζην ΒΗΟΠΑ θαη ζην Γήκν Καζηειιίνπ θαη ζην Δπηκειεηήξην
Ζξαθιείνπ, ηνπο είπακε φηη φιε ε δηαδηθαζία είλαη παξάλνκε
θαη λα ζηακαηήζνπλ ακέζσο ηηο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο είραλε
αθνινπζήζεη θαη αλάζεζαλ νπζηαζηηθ ά ηειείσο θσηνγξαθηθά
κία κειέηε γηα ην ΒΗΟΠΑ Καζηειιίνπ.
Δίρακε επηζηνιή παξέκβαζεο γηα ζέκαηα…
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: …ζηνλ Τθππνπξγφ Σνπξηζκνχ ζηνλ θ.
Νηθεηηάδε θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ
ηελ Κα Μελδψλε, γηα ηα δεηήκαηα ηεο πηλαιφγθαο θαη ησλ
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, πνπ ην ρεηκψλα δπζηπρψο θαη
εηδηθφηεξα ζην Λαζίζη, παξακέλνπλ θιεηζηνί. Δηδηθά θέηνο
πνπ
φπσο
γλσξίδεηε
ππάξρεη
έλα
κεγάιν
θχκα
επηζθεςηκφηεηαο
ζηελ
Δινχληα
θαη
ζηε
πηλαιφγθα,
ζεσξνχζακε απαξάδεθην λα κελ κπνξεί λα δηαζέζεη ην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ έλα θχιαθα γηα λα κπνξέζεη ην κλεκείν
λα δέρεηαη επηζθέπηεο θαη αλ φρη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
βδνκάδαο, γηα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο.
Έγηλε ε παξέκβαζε ην η ειεπηαίν 10ήκεξν κεηά απφ ηα
ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζην ηνπηθφ ηχπν θαη ζηελ εθεκεξίδα
ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, γηα ην ηεξάζηην γηα εκάο ηε Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή, ηεο παξάλνκεο, ηεο αλήζηθεο αλ ζέιεηε πξάμε
δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ θαηαπιηζκνχ ησλ Ρ ΟΜΑ ζηελ
Αιηθαξλαζζφ.
Δίλαη έλα ζεκείν πνπ δείρλεη ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην φηη είλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο, ν κνλαδηθφο
θνξέαο πνπ δείρλεη ηελ θνηλσληθή ηνπ επαηζζεζία ζηελ πξάμε,
ζέινληαο λα ζηείιεη έλα κήλπκα θαη πξνο ην Γήκν Ζξαθιείνπ
θαη πξνο φινπο ηνπο ππεχζπλνπο θαη ζην λ Δηζαγγειέα θαη
ζηνλ νπνηνδήπνηε, φηη θαλείο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα
απνκνλψλεη θνηλσληθά αδχλακεο θαη εππαζείο θνηλσληθέο
νκάδεο φπσο είλαη νη ΡΟΜΑ.
ε ζρέζε κε ηηο πνιχ ζεκαληηθέο εκεξίδεο, εθδειψζεηο,
ζεκηλάξηα, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζακε ζην ηειεπηα ίν
δηάζηεκα.
Γελ ζα αλαθεξζψ ζε πνηα ζπκκεηείρακε ζαλ
Πξφεδξνο ζην Παγθφζκην πλέδξην Κξεηψλ, ζε δηάθνξεο
ζπδεηήζεηο ηη νπνίεο ζπλαλ ηήζεηο ζπκκεηέρσ θαη εθπξνζσπψ
ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην.
Έγηλε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα
ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα κειέηεο γηα ην ξ πζκηζηηθφ ζρέδην θαη
ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο Ζξαθιείνπ, φπνπ
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ηνπο δειψζακε ηε δηάζεζε νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο , ζηε
ζπλάδειθν Καξαζαλάζε αλ ζπκάκαη θαιά, γηα λα πξνρσξήζεη
ην ηεξάζηην απηφ δήηεκα, ην δήηεκα ηνπ ξπζκηζηηθνχ, βάδνληαο
βέβαηα θαη ην δήηεκα φηη πξέπεη άκεζα λα ιεθζεί ππφςε απφ
ην Τπνπξγείν θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θνξέα γηα
ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην Ζξαθιείνπ.
Έγηλαλ θαη ζα ζηαζψ εδψ, ην αλέθεξα θαη ζηε Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή, δχν εθδειψζεηο ηδηαίηεξα πεηπρεκέλεο ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα, ζηηο νπνίεο ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ήηαλε
πξαγκαηηθά πξσηνθαλήο θαη αλαθέξνκαη ηφζν ζηελ εθδήισζε
πνπ θάλακε γηα λα ηηκήζνπκε ην ζπλάδειθν ηνλ Μαλφιε ηνλ
Βειεβαζάθε ζην ρψξν ηεο παιηάο ιαραλαγνξάο, φπνπ έλαο
Έιιελαο κεραληθφο ηεο δηαζπνξάο ήξζε λα καο κηιήζεη θαη λα
ζηείιεη ην κήλπκα φηη , ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο εηδηθά νη λένη
ζπλάδειθνη δελ πξέπεη λα απνγνεηεχνληαη. Θα πξέπεη λα
δνχκε ηνλ αληαγσληζκφ, ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ ζαλ κηα
επθαηξία θαη ζαλ κηα πξφθιεζε.
Να δνχκε πσο ζα
βειηηψζνπκε ηε ζέζε καο θαη γηα λα καο πεη πσο Έιιελεο ηεο
δηαζπνξάο έρνπλ θαηαθέξεη θαη έρνπλ θηίζεη θάπνηα ή έρνπλ
αλαιάβεη θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα projects ζε φηη αθνξά
ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθψλ θηεξίσλ.
Ήηαλ κηα ζπκκεηνρή πξαγκαηηθά απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηηο
νπνίεο είρακε δεη ζε παξφκνηεο εθδειψζεηο.
Δπίζεο ππήξρε πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή ζηελ εθδήισζε
ε νπνία δηνξγάλσζε ε knauf Hellas, ε νπνία είλαη κία
εθδήισζε θαη αλαθέξνκαη ηδηαίηεξα ζε απηή ηελ εθδήισζε,
γηαηί ππήξρε κία άιιε άπνςε ζηε Γηνηθνχζα, φηη ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην δελ πξέπεη λα ζπλδηνξγαλψλεη κε ηδηψηεο, κε
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ εθδειψζεηο.
Ζ
πιεηνςεθία ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη δηθαηψζεθε, είπε
φηη εηδηθά ζήκεξα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη λα
ππάξρεη
ζηήξημε
ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσ λ,
φισλ
ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ βέβαηα νη νπνίεο ηεξνχλ θάπνηα
ζηάληαξ θαη νη νπνίεο καο πξνηείλνπλ εθδειψζεηο κε
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. ρη ηα πάληα θαη φια, αιιά
κπνξνχκε λα ζπλδηνξγαλψλνπκε, κπνξνχκε λα δίλνπκε ην
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ρψξν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίν π ζε εηαηξείεο, φηαλ θέξλνπλε
ελφο ζνβαξνχ επηπέδνπ νκηιεηέο θαη φηαλ αλαπηχζζνπλ
δεηήκαηα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία θαη ήηαλ επίζεο πξσηνθαλέο λα
είλαη ζε απηή ηελ αίζνπζα πάλσ απφ 180 ζπλάδειθνη θαη
πνιινί βέβαηα αλαγθάζηεθαλ λα απνρσξήζνπλ γηαηί δελ
κπνξνχζαλ λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ φξζηνη κέρξη ην ηέινο.
Ζ ηξίηε φκσο εθδήισζε ε νπνία πξαγκαηηθά μεπέξαζε
θάζε πξνζδνθία, ήηαλ ε εθδήισζε ε νπνία νξγάλσζαλ ν
Νίθνο ν Καηζαξάθεο θαη ν Κψζηαο ν Μπάθηληαο , ηνπο νπνίνπο
ζέισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: Ο Νίθνο ν Καηζαξάθεο θαη ηε δηθηά ζνπ
ηελ ζπλδξνκή κε ηελ εκπεηξία θαη ν Εαραξίαο, φπνπ ππήξρε
πάληα επηηπρία ζηελ εθδήισζε πνπ θάλνπκε θάζε ρξφλν ζην
ΓΔΚ θαη είλαη βέβαηα π ξνθαλέο φηη ιφγσ ηεο έθζεζεο πνιινί
ζπλάδειθνη
παξαθηλνχληαη
θαη
ζπκκεηέρνπλε
θαη
παξαθνινπζνχλ. Αιιά απηφ πνπ έγηλε θέηνο γηα ηα δεηήκαηα
ηνπ ΚΔΝΑΚ, ήηαλε πξφδειν θαη είλαη πξνθαλέο ην ηεξάζηην
ελδηαθέξνλ ην νπνίν εθδειψλνπλ νη ζπλάδειθνί καο γηα λα
ελεκεξσζνχλ, γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ.
Πάλσ
απφ
450
ζπλάδειθνη
πέξαζαλ
θαη
παξαθνινχζεζαλ φξζηνη ηελ εθδήισζε, ε νπνία θαηά γεληθή
νκνινγία ήηαλε πεηπρεκέλε.
Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα ε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή άκεζα βιέπνληαο ηελ ηξνκεξή δήηεζε, ην
ηξνκεξφ ελδηαθέξνλ ην νπνίν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή, λα
πξνρσξήζεη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ πέληε ζπλαδέιθσλ νη
νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ Αζήλα, ζαλ εθπαηδεπηέο γηα ηνλ
ΚΔΝΑΚ, θαη κεζαχξην, αχξην κάιινλ 15, μεθηλάλε ηα
νξγαλσκέλα ζεκηλάξηα γηα ηνλ ΚΔΝΑΚ.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
Α, μεθηλήζαλε απφ ζήκεξα, απφ 14
ινηπφλ, μεθηλήζαλε θαη εθεί ε ζπκκεηνρή αγγίδεη απ’ φ ηη
καζαίλσ θνληά ζηα 200 άηνκα.
Ήδε έρεη αλνίμεη λένο
θαηάινγνο φπνπ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 60, 70
ζπλαδέιθνπο θαη ηαπηφρξνλα πξνεηνηκάδεηαη ν δεχηεξνο
θχθινο ησλ εθδειψζεσλ απηψλ ησλ ζεκηλαξίσλ, νη νπνίεο ζα
γίλνπλ ζε αίζνπζα ηδησηηθνχ ΚΔΚ κε ππνινγηζηή ν θάζε
κεραληθφο κπξνζηά ηνπ, κε ην πξφγξακκα απφ ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην ν θάζε ππνινγηζηήο θαη κε εθπαίδεπζε 20 σξψλ
γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο θαη 16 ψξεο γηα
ηνπο ζπλαδέιθνπο κεραλνιφγνπο κεραληθνχο. Ζ ίδηα αθξηβψο
εθδήισζε ζα γίλεη θαη ζην Λαζίζη απφ ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ.
Να πσ φηη ην άββαην πνπ έξρεηαη θαη είλαη επίζεο κία
πνιχ ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ηελ νπν ία αλαιακβάλεη ην
ηκήκα καο, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ην Γπηηθήο Κξήηεο.
Καιέζακε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε ζρέζε κε ηελ
νδηθή αζθάιεηα ζηνπο δξφκνπο, ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ
δίθηπν ηεο Κξήηεο, φπνπ ηνπο θαινχκε ζε κία θνηλή
ζπζηξάηεπζε.
Καη αλαθέξνκαη ζε φινπο θαη ηνπο
θαηαζθεπαζηέο, ηνπο εξγνιάβνπο, ηηο ππεξεζίεο πνπ
εκπιέθνληαη, Γηεπζχλζεηο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ΓΔΔ,
ΔΤΓΔ/ΒΟΑΚ, ΓΔΚΔ, ηελ ΔΛΠΑ, ηε Σξνραία, ην ΔΚΑΒ, ηηο
ζρνιέο εθπαηδεπηψλ νδήγεζεο, ηνπο πάληεο, φινπο φζνπο
έρνπλ εκπινθή κε ην ζέκα νδηθή αζθάιεηα, λα θαηαιήμνπκε ζε
κία θνηλή ζηάζε, ζε κία θνηλή ζπζηξάηεπζε, ηφζν φζνλ αθνξά
θνληνπξφζεζκνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ κεγάινπ
δεηήκαηνο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
ηεξάζηηνπ ζέκαηνο ηεο νινθιήξσζεο επηηέινπο ηνπ Βφξεην π
Οδηθνχ Άμνλα ηεο Κξήηεο, έλα απφ ηα κφλα δηεπξσπατθά
δίθηπα απηή ηε ζηηγκή ηεο Διιάδαο, ηα νπνία δελ έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί κε ηελ αζθάιεηα θαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδνζηξψκαηνο ην νπνίν
ρξεηάδεηαη γηα λα έρεη θαη πνηφηεηα θα η αζθάιεηα ν θάζε
δηεξρφκελνο.
Σέινο ζε ζρέζε κε ηηο πξσηνβνπιίεο καο θαη
ελδερνκέλσο λα έρσ μεράζεη , αιιά παξαθαιψ φια ηα κέιε ηεο
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Γηνηθνχζαο θαη ην Πξνεδξείν θαη ηα ππφινηπα κέιε, εάλ
θξίλνπλ φηη θάηη απφ απηά ηα νπνία πξέπεη λα πνχκε είλαη
ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα αλαθεξζεί , λα ην αλαθέξνπλ ζηε
ζπλέρεηα. Δίλαη ζρεδφλ ζε θάζε νινθιήξσζεο, ζέινπκε απιά
λα ην δνχκε απφ θνηλνχ φηη είλαη θάηη ην νπνίν έρνπκε
αλαιάβεη επίζεο κε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Γπηηθήο Κξήηεο,
ην παξαηεξεηήξην έξγσλ θαη κειεηψλ, ην νπν ίν επίζεο ζαο
έρεη απνζηαιεί αλ ζπκάκαη θαιά, θαη ην νπνίν είλαη ζε ηειηθή
θάζε, φπνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην λέν Πεξηθεξεηάξρε λα
κπνξεί ζε real time, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν , αλά πάζε ψξα θαη
ζηηγκή λα παξαθνινπζεί, εθφζνλ βέβαηα νη βάζεηο δεδνκέλσλ
ζα κπνξνχλ ζπλερψο λα ελεκεξψλνληαη θαη απηφ ζα είλαη κία
πνιηηηθή επζχλε ηεο λέαο Πεξηθέξεηαο . Δάλ ζα ζέινπλ, εάλ ζα
επηζπκνχλ, λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ
ηνπ παξαηεξεηεξίνπ, λα ειέγρνπλ αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή
ηελ πνξεία γηα φια ηα έξγα κη θξά ή κεγάια, ηα νπνία
θαηαζθεπάδνληαη ζην λεζί καο.
Θα κπνξνχλ λα έρνπλ
πνζνηηθνπνηεκέλα, ζα κπνξνχλ λα έρνπλ αθξηβή εηθφλα ησλ
θαζπζηεξήζεσλ, ζα κπνξνχλ λα έρνπλ αθξηβή εηθφλα γηα ηα
πνηα έξγα ελδερνκέλσο είλαη ζε έιιεηκκα, ζε έιιεηςε ζην λεζί
καο. Καη απηφ λνκίδσ είλαη κία κεγάιε ζπκβνιή, κηα κεγάιε
ζπλεηζθνξά ηνπ ηκήκαηφο καο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη εζπρία, εζπρία.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: Πξηλ θιείζσ, πξηλ θιείζσ θαη ζα θιείζσ
κε θάπνηα απφ ηα δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο, ζα ήζεια λα πσ φηη είρακε ηελ
παξαιαβή πνιχ ζεκαληηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο απηφ ην
δηάζηεκα. Ζ πξψηε πνιχ ζεκαληηθή νκάδα εξγαζίαο πνπ
παξαιάβακε, ήηαλε ε ζθνπηκφηεηα εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ
ζην ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε λ
εμππεξέηεζε βηνκεραληψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ Κξήηε.
Ζ νπνία έγηλε επίζεο κε ην ηκήκα Γπηηθήο
Κξήηεο θαη φπνπ δηεξεπλήζεθαλ, είδακε απφ θνηλνχ έλα
δήηεκα πνπ έρεη αθνπκπήζεη κε κεγάιε ζνβαξφηεηα ην ηκήκα
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καο θαη ζην παξειζφλ, θαηά πφζν είλ αη ζπκθέξνλ ε ρξήζε ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ ζην λεζί καο θαη είλαη ελδηαθέξνλ γηαηί
δηαξθψο,
πέξα
απφ
ην
νπζηαζηηθφ
ελδηαθέξνλ,
ηελ
αληηθαηάζηαζε δειαδή ησλ νξπθη ψλ θαπζίκσλ, βιέπεηε
θαζεκεξηλά έλα κπαξάδ απφ δεκνζηεχκαηα φηη πφηε μεθηλάεη ε
Κνξαθηά, πφηε ζηακα ηάεη ε Κνξαθηά, πφηε ζα έξζεη ην θπζηθφ
αέξην κε κπνπθάιεο απφ ηελ Αίγππην, πφηε έξρεηαη απφ ηελ
Αιγεξία θαη δηάθνξεο ζρεηηθέο θήκεο ή παξαθηινινγία.
Ζ νκάδα εξγαζίαο θαηέιεμε φηη , λαη, είλαη ρξήζηκε
ελδερφκελε έηζη εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην λεζί κα ο,
φκσο είλαη πέξα γηα πέξα αληηνηθνλνκηθή. Καη απηφ ην νπνίν
ζηέιλεη ζαλ κήλπκα θαη ζαλ ηειηθφ ζπκπέξαζκα, είλαη φηη πξηλ
κηιήζνπκε γηα θπζηθφ αέξην, πξηλ αξρίζνπκε λα θάλνπκε
νπνηεζδήπνηε επελδχζεηο νη νπνίεο ζα είλαη ηεξάζηηεο ή πξηλ
κπνχκε ζε έλα θίλδ πλν, γηαηί πεξί θηλδχλνπ πξφθεηηαη ε
κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ κε κπνπθάιεο ζηελ Κξήηε,
ζπκπηεζκέλνπ αεξίνπ δειαδή, ζα πξέπεη λα έρεη εμαληιεζεί
πιήξσο ε ρξήζε ΑΠΔ.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: Βεβαίσο, εδψ είζαη, εγψ πάλησο απηφ
ην μαλαδηάβαζα, κάιηζηα Βάλλα ηα έρνπκε θαη εδψ αλ ζέιεηε
κηα θαη ην είπεο φηη δηαθσλείο, γηαηί ηα έρνπκε φια καδί καο,
λα πσ αθξηβψο ηη ιέεη.
ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: Α, σξαία, εληάμεη.
Πάλησο είλαη ζην site, έρσ θξαηήζεη εδψ ηα
ζπκπεξάζκαηα αθξηβψο, ηα έρσ ζεκεηψζεη γηα λα ζαο ηα
δηαβάζσ, φκσο είλαη πάξα πνιιά γηα λα αξρίζσ λα δηαβάδσ
φια φζα είπακε.
Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή νκάδα μαλά γηα δεηήκαηα ελέξγεηαο
θαη κάιηζηα ππάξρεη παξαίλεζε απφ ηε Γηνηθνχζα Δπ ηηξνπή
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θαη πξνο ηηο δχν νκάδεο, είλαη ε δηεξεχλεζε βξαρππξφζεζκσλ
θαη
καθξνπξφζεζκσλ
σθειεηψλ
θαη
επηπηψζεσλ
ηεο
ελδερφκελεο επξείαο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ, ζην ζχζηεκα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Κξήηεο.
Δίλαη ινηπφλ ε παξαίλεζε πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ,
κηα θαη έγηλε απηή ε ζπδήηεζε θαη ε παξαθνινχζεζε απηψλ
ησλ δεηεκάησλ θαη γηα ην θπζηθφ αέξ ην θαη γηα ηηο επηπηψζεηο
απφ ηεο ελδερφκελεο ζπκκεηνρήο ΑΠΔ ζην ζχζηεκα
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλέδξην αξρέο
ηνπ ρξφλνπ, κηα εκεξίδα ελδερνκέλσο, έ λα ζπλέδξην, φπσο
κηα βγαίλεη, φπνπ λα ελεκεξψζνπκε επξέσο θαη γηα ηηο
αθξηβείο ζέζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ζα καο
απνζαθελίζνπλ αθξηβψο νη ζπλάδειθνη, νη εμεηδηθεπκέλνη
ζπλάδειθνη πνπ έρνπλε θάλεη ηε κειέηε, αιιά θαη
ελδερνκέλσο λα έρνπκε θαη θάπνηνπο άιινπο εηζεγεηέο απφ ην
ΚΑΠΔ, απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο, απφ ηε ΓΔΖ, δελ
μέξσ απφ πνηνπο θνξείο, νη νπνίνη ζα δνχκε μαλά ην δήηεκα
ηεο ελέξγεηαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο.
Ζ ηξίηε παξαιαβή έρεη λα θάλεη, κία ζεκαληηθή
παξαιαβή ε νπνία είλαη ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο νκάδαο
εξγαζίαο
ηνπ
ΣΔΔ/ΣΑΚ,
γηα
ηε
δεκηνπξγία
ηακείνπ
αιιειεγγχεο κεραληθψλ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ. Αλαζέζακε ζε θάπνηνπο
λένπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη παξέιαβαλ ηε δνπιεηά ηελ νπ νία
είρε θάλεη ν Γηψξγνο κε θάπνηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο απφ
ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία, γηα ην ηακείν αιιειεγγχεο ιέκε ησλ
κεραληθψλ, φπνπ καο είπαλ νη ζπλάδειθνη θαη καο απνδείμαλε
φηη κπνξεί εάλ έρεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην, φζν θαη εάλ αθνχγεηαη δχζθνιν, λα γίλεη, λα
ζπζηαζεί ην ηακείν αιιειεγγχεο ην νπνίν ιέκε θαη λα
κπνξνχκε λα ρξεκαηνδνηνχκε γηα ηα πξψηα δχζθνια ρξφληα
ησλ ζπλαδέιθσλ, ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ κεραληθψλ, εηδηθέο
πεξηπηψζεηο
νη
νπνίεο
ρξήδνπλ
θαη
πξέπεη
λα
αληηκεησπίδνληαη θ αη πνπ ζήκεξα αδπλαηνχκε θπξηνιεθηηθά λα
θάλνπκε.
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Δίλαη πεπεηζκέλνη θαη καο έπεηζαλ θαη εκάο ηε Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή θαη ηελ απνδερζήθακε νκφθσλα θαη ζπγραξήθακε
ηα παηδηά γηα ηε δνπιεηά ηελ νπνία έθαλαλ, φηη κπνξεί ζήκεξα
λα ππάξμεη έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο αιιειεγγχεο θαη ζηήξημεο
ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ.
Βεβαίσο ηαπηφρξνλα ήηαλ κία
επηζήκαλζε ηνπ Γηάλλε ηνπ Καζαπάθε, φηη αιιειεγγχε ζα
πξέπεη λα δείρλεηαη πνιχπιεπξα θαη ζε πνιιά επίπεδα. Καη
ζπκίδσ ζε φινπο καο θαη ζα πξέπεη λα ην δνχκε , ην είπε θαη ν
Γηάλλεο, ην δήηεκα ηεο ηξάπεδαο αίκαηνο ηελ νπνία έρνπκε
αλαπηχμεη θαη έρεη βνεζήζεη αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο, αιιά πνπ
πιένλ θηάλεη λα κεδεληζηεί ην απφζεκα ησλ θηαιψλ ηηο νπνίεο
δηαζέηνπκε.
Ζ ηειεπηαία νκάδα εξγαζίαο αλ ζπκάκαη θαιά, ήηαλε
παξαιαβή ηεο πξψηεο θάζε ο, θαη εδψ πξέπεη λα επραξηζηήζσ
θαη λα ζπγραξψ γηα ηελ πνιχ ζπζηεκαηηθή θαη επίπνλε
δνπιεηά ηελ νπνία έθαλε ε νκάδα γηα ηε πηλαιφγθα, ηελ
πξψηε θάζε παξαιαβήο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ
ππνβνιή θαθέινπ γηα ηελ έληαμε ηεο πηλαιφγθαο ζηα
κλεκεία πνιηηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο ηεο ΟΤΝΔΚΟ. Δίλαη
νπζηαζηηθά ε πξφηαζε πνπ ζα πάεη ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ
θαη ηε βάδεη ζηελ πξψηε εθείλε ιίζηα γηα λα θξηζεί θέηνο, ηνπ
ρξφλνπ ή δελ μέξσ πφηε ζα απνθαζίζεη ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ θαη απηφ είλαη έλα άιιν ζέκα ζπιιν γηθφ γηα φινπο
ηνπο Κξήηεο λα δηεθδηθήζνπκε, λα απαηηήζνπκε ε πηλαιφγθα
λα κπεη ζηε ιίζηα, ζηελ πξνθαηαξθηηθή ιίζηα, γηα λα εληαρζεί
ζηα κλεκεία ηεο ΟΤΝΔΚΟ.
Ννκίδσ είλαη πνιιά ηα κελχκαηα , δελ είλαη κφλν ε
αξρηηεθηνληθή, δελ είλαη κφλν ε πνιηηηζηηθή θιε ξνλνκηά, είλαη
πνιιά ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλεη ζηελ αλζξσπφηεηα απηφο ν
ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο.
Καη βεβαίσο λα κελ μεράζσ, ζα
μέρλαγα, ηελ νκάδα ηελ νπνία θάλακε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα
θαη είλαη έλα κεγάιν έξγν, κηα κεγάιε πξνζπάζεηα , ε νπνία
δελ μέξσ αλ έρεη μαλαγίλεη απφ πεξηθεξεηαθφ ηκήκα ή θαη απφ
ην ηκήκα καο, φπνπ κέζα ζε έλα κηθξφ ζρεηηθά ρξνληθφ
δηάζηεκα θαηαθέξακε λα θηλεηνπνηήζνπκε 150 ζπλαδέιθνπο,
φρη λένπο θαη παιαηφηεξνπο, είλαη λνκίδσ κηα πνιχ θαιή
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αλαινγία πνπ ζπζηάζεθαλ νη νκάδεο εξγαζίαο, νη 5κειείο
νκάδεο εξγαζίαο, γηα ηελ θαηαγξαθή 80 παξαδνζηαθψλ
νηθηζκψλ ζην Ννκφ Λαζηζίνπ.
Δίλαη έλα εγρείξεκα πνπ ζπδεηηέηαη ζε φιε ηελ Κξήηε
απηή ηε ζηηγκή, είλαη έλα εγρείξεκα πνπ έρεη μεθχγεη αλ ζέιεηε
θαη εθηφο νξίσλ ηεο Κξήηεο. Σα ηειεθσλήκαηα πνπ δέρνκαη
είλαη ηη αθξηβψο, πψο έρεη γίλεη, πψο έγηλε ε πξνγξακκαηηθή
ζχκβαζε θαη αλ απηή ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρνπκε ζα
κπνξνχκε λα ηε δηαζέηνπκε . Καη βεβαίσο ζα ηε δηαζέζνπκε
θαη ζην λέν Πεξηθεξεηάξρε αλ ζα ζέιεη λα ην θάλεη θαη ζηνπο
ηξεηο ππφινηπνπο λνκνχο , θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν
πεξηθεξεηαθφ ηκήκα ζα ζέιεη λα θαηαγξάςεη θαη λα θαηαδείμεη
ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηνπ Ννκνχ θαη ηνπ ηφπνπ ηνπ.
Ννκίδσ είλαη κία κεγάιε πξνζθνξά, ην θφζηνο κε ην
νπνίν ην θάλνπκε είλαη 200.000 επξψ, ην νπνίν είλαη έλα
ζεκαληηθφ πνζφ ην νπνίν εηζξέεη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην
θαη ην νπνίν δίλεηαη εμ νινθιήξνπ ζηνπο 150 απηνχο
ζπλαδέιθνπο. Δίλαη ην ειάρηζην ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα
απνθνκίζεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, ζε ζρέζε κε ηελ
ηεξάζηηα, ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Σερληθνχ Δπηκε ιεηεξίνπ
ζηνλ ηφπν.
Λνηπφλ, ζα θιείζσ θαη άθεζα ηειεπηαίν ηελ νξγάλσζε
ηνπ ηκήκαηνο, γηαηί λνκίδσ φηη πξέπεη λα ππάξμεη κηα.., είλαη
ζεκαληηθφ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πξέπεη λα έρεηε φινη κία
εηθφλα γηα ην πψο είλαη απηή ηε ζηηγκή ε θαηάζηαζε ζην
ηκήκα. Δάλ δελ ζαο θνπξάδεη εγψ ζα ήζεια λα ζαο δηαβάζσ
εμ νινθιήξνπ φιν ην θείκελν ή αλ λνκίδεηε φηη έρεηε
θνπξαζηεί…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
γηαηί…

Πξφεδξε λα ζπληνκέςνπκε ιίγν

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: Να ζπληνκεχζνπκε.
Λνηπφλ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο
νριήζεηο ηηο νπνίεο έρσ θάλεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ θαη ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην θαη επί ηνπ
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Γηάλλε ηνπ Αιαβάλνπ θαη επί ηνπ Υξήζηνπ ηνπ πίξηδε, ηα
πξάγκαηα ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ζην ηκήκα καο δελ είλαη
θαζφινπ θαιέο.
Πξηλ απφ 10 ρξφληα, 15 ρξφληα ήηαλ πεξίπνπ 7 ή 8
ππάιιεινη κφληκνη. Μεηά απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε 4 κφληκσλ
ππαιιήισλ, έρνπλ κείλεη 4 κφληκνη κεραληθνί, 2 ζπλάδειθνη νη
νπνίνη δεηήζακε λα έξζνπλ κε κεηάηαμε θαη πνπ δπζηπρψο κε
αζηνρίεο ηεο Κεληξηθήο Γ ηνίθεζεο ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ,
δπζηπρψο δελ έγηλαλ έηζη φπσο ζα έπξεπε λα είλαη. Καη
έρνπκε απηή ηε ζηηγκή 2 λέεο ζπλαδέιθηζζεο, δχν λέεο
θνπέιεο, νη νπνίεο δπζηπρψο δελ πιεξψλνληαη, δελ
ακείβνληαη. Ζ κία ε Δηξήλε ε Κνπξνππάθε γηα έλα ρξφλν θαη
ε Σαηηάλα ε Γαλαζή ε νπνία είλαη θαη παιηφ ζηέιερνο ηνπ
ηκήκαηνο γηα 2 κήλεο ηψξα.
Σαπηφρξνλα κε ην λέν λφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
γηα ην αλψηαην, γηα ην πιαθφλ, γηα ην αλψηαην πιαθφλ ην
νπνίν βάδεη ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, φπνπ νξίδεηαη αλά άηνκν ηα
300 επξψ αλά κήλα, δελ ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα δπζηπρψο
λα έρνπκε νκαδνχρνπο, γηα λα ππνζηεξίμνπλε φπσο
ππνζηεξίδνπλ ζήκεξα είηε ην ηκήκα ακνηβψλ , είηε ην
ινγηζηήξην, είηε ηε βηβιηνζήθε. Δγψ μεθαζάξηζα θαη ζηε
ζπλάληεζε πνπ είρα κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ζηνλ Πξφεδξν
θαη’ ηδίαλ θαη ζε φια ηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο, δίλνληάο ηνπο
θαη ελερπξηάδνληάο ηνπο ην θείκελν ην νπνίν έρσ εδψ
κπξνζηά κνπ, φηη ην ηκήκα καο αδπλαηεί θπξηνιεθηηθά φπσο
αδπλαηνχλ θαη ηα πεξηζζφηεξα πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα, απφ 1 1-2011 λα έρεη εχξπζκε ιεηηνπξγ ία. Καη ζα πξέπεη άκεζα λα
ππάξμνπλ εθείλεο νη ελέξγεηεο, νη νπνίεο δπζηπρψο δελ ηηο
βιέπσ, γηα λα κπνξέζεη ην ηκήκα λα ζπλερίζεη ηελ
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Λνηπφλ, απηά αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζπγγλψκε αλ ζαο
θνχξαζα θαη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα εξσηήζ εηο θαη
δηεπθξηλίζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, επραξηζηνχκε ηνλ Πξφεδξν,
ηψξα αλνίγεη θαηάινγνο εξσηήζεσλ. Πξψηα ν θ. ελεηάθεο,
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δεχηεξνο ν θ. Σξνπ ιιηλφο, ηξία Σδαβ ιάθε, ηέζζεξα
σκαξάθεο, άιινο γηα εξψηεζε; Πέληε ε Κα Βξέληδνπ, θιείλεη
ν θαηάινγνο ησλ εξσηήζεσλ θαη μεθηλάκε κε ηνλ θχξην…, ηνλ
ζπλάδειθν ελεηάθε, λα ζεθσζείο, λα ζεθσζείο.
ΔΝΔΣΑΚΖ: Καιεζπέξα, εγψ κία απιή εξψηεζε ζέισ λα θάλσ,
ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ηηο νπνίεο θάλνπκε, ηη
απνηειέζκαηα είρακε θαη ηη απαληήζεηο έρνπκε ιάβεη απφ φιεο
απηέο ηηο παξεκβάζεηο, απηφ κε ελδηαθέξεη λα κάζσ θαη εάλ ή
ηέινο πάλησλ πεξηκέλνπκε, γηαηί είλαη θαη θάπνηεο πνπ έρνπλ
γίλεη πξφζθαηα δελ πεξηκέλνπκε απφ ηψξα απνηέιεζκα, απηφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, επραξηζηψ ην ζπλάδειθν ηνλ
ελεηάθε, ν ζπλάδειθνο Σξνπιιηλφο.
ΣΡΟΤΛΛΗ ΝΟ: Δκέλα κνπ πξνμελεί θαηάπιεμε, ίζσο δελ άθνπζα
θαιά, αιιά αλ θαηάιαβα θαιά ην ΣΔΔ/ΣΑΚ δελ ην ελδηαθέξεη
θαζφινπ φηη ε ΡΑΔ αλάζεζε ζηνλ Κνπεινχδν θάζε βνπλφ ηεο
Κξήηεο λα ην βάιεη κε αλεκνγελλήηξηεο. Πξάγκα πνπ ζεκαί λεη
φηη ρισξίδα θαη παλίδα πιένλ ζηελ Κξήηε δελ ζα ππάξρεη.
ηαλ απηφ ην πξάγκα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα , ρισξίδα θαη
παλίδα δελ ζα ππάξρεη.
Μνπ θάλεη θαηάπιεμε φηη ην ΣΔΔ/ΣΑΚ δελ ην ελδηαθέξεη
θαη θάλσ εξψηεζε λα δσ , ην ελδηαθέξεη; ηη απηή ηε ζηηγκή
ηειηθά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θ. Κνπεινχδν ζαλ λα είλαη
ακπέιη ηνπ λα βάιεη ιέεη θαιψδην ζχλδεζεο γηα ηα δηθά ηνπ
ελεξγεηαθά πξνγξάκκαηα.
Σελ ίδηα ζηηγκή φιν απηφ ην
δηάζηεκα…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
είπακε, εξψηεζε.

πλάδειθε

Σξνπιιηλέ

ΣΡΟΤΛΛΗ ΝΟ:
Δξψηεζε είλαη, λαη βεβαίσο,
εξψηεζε αιιά ζα ηελ θάλσ φπσο ζέισ.

ζα

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Άιιν ηνπνζέηεζε, κεηά.

εξψηεζε

ηελ

θάλσ
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ΣΡΟΤΛΛΗ ΝΟ:
Ναη αιιά πξέπεη λα μέξνπλ νη ζπλάδειθνη ηη
εξψηεζε θάλσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία πεξηκέλσ.
ΣΡΟΤΛΛΗ ΝΟ:
Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ απηφ πνπ ζπκβαίλεη, ζε
παξαθαιψ κε κε μαλαδηαθφςεηο έηζη; Γηαηί θάλσ εξψηεζε
πξαγκαηηθά θαη ηελ έρσ μαλαθάλεη θαη ζηελ πξνεγνχκελε
Αληηπξνζσπεία θαη απάληεζε αθφκα δελ έρσ πάξεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία ππέβαιιε ηελ εξψηεζή ζνπ.
ΣΡΟΤΛΛΗ ΝΟ: Ζ δεχηεξε εξψηεζή κνπ είλαη ε εμήο, θαηαξρήλ
απηφ ην πξάγκα ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ην απνδέρεηαη ην
Σερληθφ
Δπηκειεηήξην ,
ην
ΣΔΔ/ΣΑΚ,
δέρεηαη
ρσξίο
ρσξνζέηεζε λα γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα ζηελ Κξήηε;
Καηαξρήλ πξψηα απ’ φια έρεη ππάξμε η δήηεκα
ρσξνζέηεζεο ή δελ ππάξρεη ή φπνπ ζέιεη ν θαζέλαο παίξλεη
φ,ηη ζέιεη θαη θάλεη φ ,ηη ζέιεη θαη ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη;
Σν δεχηεξν, έρνπλε βνήζεη φια ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη
κνπ θάλεη πάιη θαηάπιεμε, απφ ηελ ΠΑΣΡΗΓΑ κέρξη δελ μέξσ
θαη εγψ πνπ, έρνπλε βγεη θαη ζηα θαλάιηα θαη έρνπλε κηιήζεη
θαη’ εμαθνινχζεζε, π.ρ. ραξαθηεξηζηηθά ν Φψζθνινο ν
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ, φηη ππάξρνπλ ελεξγά εθαίζηεηα κε
θπζηθφ αέξην ζηα λφηηα ηεο Κξήηεο. Σεξάζηηα απνζέκαηα γηα
100 ρξφληα γηα ηελ Διιάδα θαη κε πάξα πνιιά δη ζεθαηνκκχξηα
γηα ηελ Δπξψπε. Δπεηδή είλαη ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ
κεραληθψλ θαη φιεο ηεο θνηλσλίαο, ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην
δελ ην ελδηαθέξεη; Καζφινπ δελ ην ελδηαθέξεη; Δίλαη θαη ην
ρεκηθψλ κεραληθψλ ελδηαθέξνλ θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ…
Απηφ ην δήηεκα απ’ φηη είπε ν Φψζθνινο ην μέξεη, ην
μέξεη ν Γήκαξρνο, ην μέξεη ε Ννκαξρέζα, ην μέξνπλ νη
λνξβεγηθέο θαη ακεξηθάληθεο θαη γεξκαληθέο εηαηξείεο, ην
μέξνπλ θαη νη γαιιηθέο εηαηξείεο, εκείο ζα ην κάζνπκε πνηέ;
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Καη ζα κάζνπκε πνηέ αλ ελδηαθέξεη ην Σερληθφ Δ πηκειεηήξην;
Σν ΣΔΔ/ΣΑΚ, εξψηεζε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Μάιηζηα, επραξηζηνχκε ζπλάδειθε
Σξνπιιηλέ, ε ζπλαδέιθηζζα Σδαβιάθε.
ΣΕΑΒΛΑΚΖ: Ήζεια λα ξσηήζσ ζρεηηθά κε ην παξαηεξεηήξην
δεκνζίσλ έξγσλ θαη κειεηψλ πνπ είπε ν Πξφεδξνο λσξίηεξα.
Σν ζέκα έρεη ηεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία ηεο
Αληηπξνζσπείαο θαη ηεο Γηνηθνχζαο, απφ ηε κφληκε επηηξνπή
έξγσλ αλάπηπμεο θαη είρε κείλεη βέβαηα ζηα ραξηηά.
Ήζεια λα ξσηήζσ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ην πψο
θαληάδεζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε ζηειέρσζή ηνπ, ζα
κπαίλεη ζε ζέκαηα ζθνπηκφηεηαο; Θα κπαίλεη ζε νπζία ή ζα
είλαη απιψο έλαο πίλαθαο κε απνξξνθήζεηο θαη λνχκεξα;
Απηφ, ήζεια λα ξσηήζσ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
σκαξάθεο.

Ωξαία,

θαη

ν

ζπλάδειθνο

ΧΜΑΡΑΚΖ:
Καηαξρήλ ήζεια λα μέξσ νη απνθά ζεηο ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο εκείο ζα κπνξνχκε ηα κέιε ηεο
Αληηπξνζσπείαο λα ηηο έρνπκε γηα λα ελεκεξσλφκαζηε πνηεο
είλαη θαη ηη ζηφρνπο έρνπλε θαη ηη απνηειέζκαηα; Γηφηη αλ
ηπρφλ δελ έρσ θακηά απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δ πηηξνπήο εγψ,
δελ κπνξψ θαζφινπ - κα θαζφινπ λα κεηέρσ ζηελ
Αληηπξνζσπεία θάζε δχν κήλεο θαη θάζε φηαλ ζέιεη ν
Πξφεδξνο λα ηελ θάλεη θαη λα κηιψ εδψ ζε δπν – ηξεηο ψξεο
θαη λα βηάδνληαη νξηζκέλνη θίινη κνπ ζαλ ηνλ Βατιάθε λα
θχγνπλε. Έλα ζέκα, απνθάζεηο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.
Γεχηεξνλ, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ν ζπλάδειθνο ν
Ρηράξδνο έρεη δίθην φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ εππαζ ψλ
νκάδσλ πνπ είπαηε γηα ηνπο ΡΟΜΑ . Δγψ ζεσξψ πην εππαζείο
νκάδεο ηνπο βηνπαιαηζηέο νη νπνίνη αγσληνχλ , ηνπο λφκηκνπο
βηνπαιαηζηέο ηεο ρψξαο, νη νπνίνη αγσληνχλε λα ζξέ ςνπλ ηα
παηδηά ηνπο κε λφκηκν ηξφπν πιεξψλνληαο θφξνπο θ.ι.π. θαη
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επεηδή πεξλψ θαζεκεξηλά ιφγσ ηεο δνπιεηάο κνπ απφ ηε
βηνκεραληθή πεξηνρή , βιέπσ έλα αηέιεησην πνηάκη λα ξέεη
ρσξίο θαλείο λα ελδηαθέξεηαη ηη γίλεηαη εθεί κε απηφ ην λεξφ
πνπ ράλεηαη, ην νπνί ν είλαη πξαγκαηηθά έλα αγαζφ. Δγψ δελ
ιέσ λα ηνπο ζηεξήζνπκε ην λεξφ, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμεη
έλαο ηξφπνο λα κπνξνχλε λα ην δηαρεηξίδνληαη ζσζηά θαη ζηα
πιαίζηα ηεο πνιπηηκφηεηαο σο αγαζνχ.
Άιιν ζέκα, γηα ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο πνπ γίλνληαη,
πνπ πνιιέο θνξέο ην έρνπκε πεη γηα ηα δηάθνξα έξγα πνπ ηα
βαθηίδνπλ φπσο ζέινπκε θαη είλαη ηειηθά κειέηεο πνπ ζα
θηηάρλεη ν θάζε Μνπηδνχξεο Πξχηαλεο Πνιπηερλείνπ ή
νηηδήπνηε άιιν θαη ηα παίξλεη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο καο,
πνπ ζα έπξεπε λα ηα θάλνπλ νη ζπλάδειθνη, πν ηεο είλαη νη
αληηδξάζεηο καο δειαδή; Κάλακε θάπνηα γξάκκαηα θαη ηη
απνηειέζκαηα έρνπλ;
Με θάιπςε απφιπηα ν ζπλάδειθνο ν Μάμηκνο ν
ελεηάθεο, κε ην φηη ιέεη λαη θάλεηε έγγξαθα, ηα
απνηειέζκαηα.
Γηφηη εγψ ηνπιάρηζηνλ ζην ΣΑΤ δηαβάδσ
αηέιεησηεο επηζηνιέο θα η βιέπσ αηέιεησηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπ
Πξνέδξνπ κε θσηνγξαθίεο ηνπ πνιχ… (αιιαγή θαζέηαο)
ΧΜΑΡΑΚΖ: εβάζνπ ην 19.000 ηνπιάρηζηνλ αξηζκφ κεηξψνπ
πνπ έρσ εδψ κέζα θαη ηα ηφζα ρξφληα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Σν ζεβφκαζηε ζπλάδειθε.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Ναη αιιά ην γξήγνξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Σν ζεβφκαζηε.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Γεχηεξνλ, ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ πνιχ ζσζηά
πξέπεη λα γίλνληαη θαη ζσζηά ην είπε ν Πξφεδξνο πξέπεη
πξαγκαηηθά λα βνεζνχκε ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο θαη λα
ζπλδέεηαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηε λ επηζηήκε. κσο
ζα πξέπεη λα είκαζηε πάιη πνιχ πξνζεθηηθνί γηα λα κε
θαηλφκαζηε επηιεθηηθνί . Ση ελλνψ; Θα κπνξνχζε ινηπφλ ζε
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ελφηεηεο ην ΣΔΔ λα θηηάρλεη εκεξίδεο κε ζέκαηα ελνηήησλ θαη
λα θαιεί ζηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο λα κεηέρνπλε. Έηζη θαλείο
δελ κπνξεί λα πεη ηίπνηα , θαη φρη λα θηηάρλνπλε νη εηαηξείεο
θαη λα πεγαίλνπκε εκείο, γηαηί ην έρνπκε δήζεη πνιιέο θνξέο
ζην παξειζφλ θαη έρνπκε πνιιέο θνξέο παξεμεγεζεί.
Σέηαξηνλ, ηακείν αιιειεγγχεο, γηα φζνπο δελ μέξσ, ίζσο
ν Μπξηιάθεο απφ ηνπο παιηφηεξνπο εδψ κέζα ή θαη ν Γηάλλεο
ν θίινο κνπ ν Βατιάθεο ζα ην ζπκάηαη, έρεη γίλεη θαη άιιεο
θνξέο ε πξνζπάζεηα λα γίλεη ηακείν αιιειεγγχεο θαη ππάξρεη
πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζε ζπλαδέιθνπο είηε κεηέρνληαο ζηελ
πλεξγαηηθή είηε φρη , είηε εκείο πνπ είρακε θηηάμεη ην
πλεηαηξηζκφ Μεραληθψλ πνπ απέηπρε , είηε απηνί πνπ
θηηάμαλε ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία ησλ κεραληθψλ θαη απνηχραλε,
φηη απηά ηα πξάγκαηα αθνχγνληαη σξαία αιιά είλαη πάξα πνιχ
δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλε . Θα έπξεπε ινηπφλ ε νκάδα πνπ
έθαλε ηελ πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά θαη δελ ακθηβάισ, ηα λέα
παηδηά πάληα θηηάρλνπλε θαιέο δνπιεηέο θαη ραίξνκαη γη’ απηφ,
ζα έπξεπε λα ζπλελλνεζνχλε, λα βξνχλε θάπνηνπο παιηνχο
ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλε αζρνιεζεί κε ην ζέκα γηα λα ηνπο
πνχλε ηα αγθάζηα θαη πσο ζα ηα μεπεξάζνπλε θαη αλ ηα
μεπεξάζνπλε, εγψ πηζηεχσ φρη.
Πέκπηνλ,
φζνλ
αθνξά
ηελ
θαηαγξαθή
ησλ
παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, εγψ ηνπιάρηζηνλ θαη επεηδή εθεί
δίλνληαη ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, δειαδή ρξήκαηα ηεο
ρψξαο, εγψ ηνπιάρηζηνλ μέξσ κία επίζεκε θαηαγξαθή, ε
νπνία έγηλε απφ ην ζπλάδειθν Εέξβα θαη ηε ζπλαδέιθηζζα
Μπνδηλάθε ην 1973 ζε φιε ηελ Κξήηε θαη ππάξρεη έλα
ηεξάζηην αξρείν ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, ε νπνία έγηλε
κέζα απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηφηε ΔΟΣ κφλν, ήηαλε
ΔΟΣ, κέζα απφ ηνλ ΔΟΣ θαη ππάξρεη έλα ηεξάζηην αξρείν θαη
λνκίδσ φηη ππάξρεη θαη δεχηεξν ηέηνην, αιιά θαίλεηαη φηη, απηά
ηα νπνία γίλαλε θαη ηα πιεξψλνπκε εκείο, ν ειιεληθφο ιαφο
δειαδή, κπαίλνπλε ζηα ζπξηάξηα θαη μαλαγελλνχληαη κεηά θαη
μαλάξρνληαη θαη ζέινπκε λα μαλαθάλνπκε απηή ηε κειέηε.
Δπραξίζησο αλ ζέιεη ε νκάδα, νη νκάδεο πνπ γίλαλε, λα
ζπλελλνεζψ κε ηνλ ζπλάδειθν Εέξβα ν νπνίνο είλαη ζηελ
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Αζήλα, είλαη πνιχ θίινο κνπ , θαη ηε ζπλαδέιθηζζα
Μπνδηλάθε, λα δψζνπλ ηα αξρεία απηά γηα λα δείηε φηη έρεη
μαλαγίλεη ην ζέκα. Σψξα λα ζέιεηε λα ην μαλαθάλεηε εληάμεη,
ιεθηά ζα πάξνπκε, ηψξα αλ είλαη…
Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο ζα ήζεια λα πσ ην
εμήο, δελ μέξσ, δελ έρσ ηελ εκπεηξία ηψξα ηνπ ηκήκαηνο εδψ
ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ κε ηνπο ππαιιήινπο αλ ηπρφλ είλαη ιίγνη, πνιινί
θ.ι.π., μέξσ φκσο επί επνρήο Καηζηδνληψηε πφζνη ήηαλε.
Ρσηάσ ινηπφλ…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη εζπρία.
ΩΜΑΡΑΚΖ: Ρσηάσ ινηπφλ…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη εζπρία θαη ζπλάδειθε
σκαξάθε λα νινθιεξψζεηο.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Δξσηήζεηο είλαη δελ είλαη ηνπνζεηήζεηο, φζν ιέλε
ηνπνζεηήζεηο θάλνπλε ιάζνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
ζαο, εληάμεη, εληάμεη.

Δληάμεη νινθιεξψζηε ηηο εξσηήζεηο

ΧΜΑΡΑΚΖ: Δξσηήζεηο, ξσηάσ ινηπφλ, ζα έπξεπε λα δνχκε ηα
ζέκαηα νηθνλνκίαο θαη ησλ δηθψλ καο ρξεκάησλ, δειαδή δελ
είλαη άπνςε δηθά καο είλαη ηα ιεθηά φηη ζέισ ηα θάλσ κ ε ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην, απηή ε άπνςε δελ είλαη. Θα πξέπεη λα
θάλνκε νηθνλνκία ζε ραιεπνχο ρξφλνπο, γηαηί ηα ρξήκαηα
απηά πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη πάξα πνιχ .., λα ηα
δηαρεηξηδφκαζηε πάξα πνιχ ζσζηά.
Ρσηάσ ινηπφλ, μέξνπκε ηη γίλεηαη; Γηα ην φηη κηιάκε γηα
ππαιιήινπο δελ κηιάκε κφλν γηα ην ΣΔΔ/ΣΑΚ πνπ πηζαλφλ λα
είλαη ιίγνη, μέξνπκε ηη γίλεηαη εθεί πάλσ ζην θεληξηθφ ΣΔΔ;
Έρεηε ππφςε ζαο ηη γίλεηαη; Γηα φζνπο έρνπλ ππφςε ζα
θαηαιάβνπλ ηη ιέσ. Παξνπζία…
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ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθνη εζπρία, έρεηο άιιε
εξψηεζε αγαπεηέ ζπλάδειθε;
ΧΜΑΡΑΚΖ: Ναη.
ΚΑΑΠΑΚΖ: Δξψηεζε κφλν.
ΧΜΑΡΑΚΖ:
Γηα ηνλ δξφκν ηνλ παξαιηαθφ θαη γηα ηηο
θαθνηερλίεο πνπ φιεο νη εθεκεξίδεο αζρνιεζήθαλε, ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην πνπ είλαη ζχκβνπινο ηεο πνιηη είαο θαη είλαη δηθφ
ηνπ ζέκα, έρεη θάλεη θάηη; Δπίζεο γηα ηνλ παξαιηαθφ δξφκν
γηα ηνλ νπνίν ηφζνο ιφγνο γίλεηαη γηα ηνλ θνβεξφ παξαιηαθφ
δξφκν θαη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη , έρεη
θάλεη θάηη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην;
Καη επίζεο ζα ήζεια λα πσ ην εμήο αθφκα, φηη εγψ, αιιά
απηφ δελ είλαη εξψηεζε, ζα ην θάλσ φκσο εξψηεζε, ξσηάσ
ινηπφλ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ, είλαη Πξφεδξνο φισλ ησλ κεραληθψλ ηνπ
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Παξαθαιψ εζπρία ζπλάδειθνη.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Δπνκέλσο είλαη ζσζηή ε παξνπζία ηνπ ζε
επηιεγκέλεο πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
εθινγψλ; Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Κα Βξέληδνπ.

Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. σκαξάθε, ε

ΒΡΔΝΣΕΟΤ: Ναη, δχν εξσηήζεηο ζέισ λα θάλσ, ε κία αθνξά ζηε
ζπλάληεζε πνπ είρακε ε θιαδηθή…
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθνη ζα παξαθαινχζα
εζπρία γηα λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο, έρνπκε πνιιά
ζέκαηα. Οξίζηε Κα Βξέληδνπ.
ΒΡΔΝΣΕΟΤ: Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ηε ζπλάληεζε πνπ είρακε
φινη νη θιαδηθνί ζχιινγνη κε ην Σερληθφ Δ πηκειεηήξην γηα ηηο
επηζηνιέο απηέο νη νπνίεο ζηάιζεθαλ ζε ζρέζε κε ηνπο
εζσηεξηθνχο νξγαληζκνχο. Δίρα δεηήζεη ηφηε Πξφεδξε απφ
ζέλα λα έξζεηο ζε επαθή κε ην Κεληξηθφ ΣΔΔ θαη λα κάζεηο ή
ηέινο πάλησλ λα ηνπο πξνηξέςεηο λα παξέκβνπλε. Δκείο
νχησο ή άιισο έρνπκε θάλεη επηζηνιέο θαη ζε απηνχο, δελ
έρνπκε πάξεη απάληεζε θακία, αιιά δελ μέξσ θαη αλ έρεη γίλεη
θάπνηα παξέκβαζε.
Έρνπλ θάλεη θάπνηα παξέκβαζε ην
θεληξηθφ ΣΔΔ είηε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ , είηε ζην ΣΔ
ζε ζρέζε κε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ είλαη εθεί;
Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ην ζέκα κε ηηο ηξάπεδεο πνπ
είρε κπεη. Έγηλε κία επηζηνιή, δελ μέξσ αλ ζην πεξηερφκελν
απηήο ηεο επηζηνιήο πνπ έγηλε πξνο ηηο ηξάπεδεο, είλαη
ελζσκαησκέλεο νη παξαηεξήζεηο πνπ έθαλαλ νη κεραλνιφ γνη
ζε ζρέζε κε ηελ έιιεηςε θαλνληζκψλ ππξαζθάιεηαο, πνπ
ήηαλε ζίγνπξν φηη ζα ήηαλε. Δθηφο απηνχ είλαη θαη ζίγνπξα
έιιεηςε θαλνληζκψλ αληηζεηζκηθφηεηαο, πνπ ην είρε βάιεη
κάιηζηα έηζη αξρηθά ε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ην ζέκα.
Θα επαλέιζεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξη ν ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία θαη ζα θάλεη θάπνηα θαηαγγειία λα εθαξκνζηνχλ νη
θαλνληζκνί; Γηφηη πξαγκαηηθά ε θαηάζηαζε είλαη …, αλ δειαδή
γίλεη θάπνην αηχρεκα , ζα έρνπκε πνιχ ζνβαξά ζέκαηα. Σν
πφξηζκα γηα ηελ MARFIN ην νπνίν βγήθε θαη κάιηζηα
δεκνζηεχηεθε θαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΣΔΔ, αλαθέξεη
αθξηβψο απηά ηα ζέκαηα. Γειαδή ν ιφγνο πνπ ζθνηψζεθαλ
εθεί 4 άλζξσπνη είλαη αθξηβψο δηφηη δελ εθαξκφδεηαη ε
ππξαζθάιεηα θαη δελ εθαξκφδεηαη ε ζεηζκηθφηεηα, κε θιεηδηά
ηα νπνία ηα είραλε θπιαγκέλα θαη κε πφξηεο πν π δελ άλνηγαλ.
Ννκίδσ φηη ε παξέκβαζε λα είλαη πην νπζηαζηηθή θαη
ξσηάσ πνηα ζα είλαη, αλ ππάξρεη θάπνην πιάλν.
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Δπραξηζηνχκε ηε ζπλαδέιθηζζα ηελ
Κα Βξέληδνπ, παξαθαιψ Πξφεδξε γηα ζχληνκεο απαληήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
Λνηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη πάξα
πνιχ γξήγνξα.
Μάμηκε παξεκβάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη, ζε θάπνηεο
έρνπκε απνηέιεζκα θαη κάιηζηα ζεκαληηθφ , φπσο γηα
παξάδεηγκα φηαλ θάλακε ηελ θίλεζε καδί κε ηνπο θιαδηθνχο
ζπιιφγνπο, πήγακε ζηα δηθαζηήξηα ην Γήκν Ζξαθιείνπ θαη
θεξδίζακε. Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ άιιαμε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ
θαλνληζκφ κεηά απφ ηε δηθαζηηθή δηακάρε ηελ νπνία
μεθηλήζακε καδί κε ηνπο θιαδηθνχο ζπιιφγνπο.
ΔΝΔΣΑΚΖ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: ην ελεκεξσηηθφ αγαπεη νί ζπλάδειθνη
κπαίλνπλ ηα πάληα, δειαδή κπνξεί λα ζεσξείηαη έλα
γξαθεηνθξαηηθφ
θνκκάηη
ην
νπνίν
ελδερνκέλσο
δελ
αλαγηγλψζθεηαη απφ φινπο καο ή δελ ην παξαθνινπζνχκε,
είλαη φ,ηη θάλεη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ζα κπεη. Άξα ινηπφλ
θαη φιεο νη επηηπρίεο ή νη κ ε επηηπρίεο ζα ηηο βξείηε κεο ζην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην.
Βεβαίσο πάξα πνιιέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ή ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπκε δελ ηπραίλνπλ
ζεηηθήο αληαπφθξηζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηε πηλαιφγθα, ηψξα
κνπ έξρνληαη ηα ζεηηθά, ε Γεληθή Γξακκ αηέα ε Κα Μελδψλε
δέρζεθε ην αίηεκα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ
Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη κεξηθψο αληηκεηψπηζε ην δήηεκα.
Ζ πεξίπησζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ πνπ μέραζα
λα ηελ αλαθέξσ πνπ θάλακε κία θηλεηνπνίεζε θαη δπζηπρψο
δελ είρακε ηελ πξνζέιεπ ζε θαη ηε ζπκκεηνρή απφ κεραληθνχο
πνπ ζα ζέιακε, βιέπνπκε φηη ηψξα πάεη θάηη λα θηλεζεί θαη
θαίλεηαη φηη πάεη λα δνζεί ιχζε.
Γηα ηα δεηήκαηα ηα νπνία είπ α γηα ηνπο εζσηεξηθνχο
θαλνληζκνχο ελ αληηζέζεη, δελ θαίλεηαη φηη ζα γίλνπλε ζεβαζηά
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φια απηά ηα νπνία εκείο ζέζακε.
κσο νη παξεκβάζεηο
πξέπεη λα ππάξρνπλ, πξέπεη λα ζηέθνπλ, ζα πξέπεη λα
ππάξρεη αληίδξαζε θαη καθάξη λα πξνιαβαίλεη θαη είλαη πνιιά
ηα δεηήκαηα θαη ζα ζπκθσλήζσ κε εζάο, αλ ζα πείηε φηη
πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζα έπξεπε λα παξέκβνπκε δελ
παξεκβαίλνπκε. Γελ πξνιαβαίλνπκε αγαπεηνί ζπλάδειθνη ,
γηαηί γηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλε αλ ζα ζέιακε λα αζρνιηφκαζηε
δελ ζα αζρνιηφκαζηε κε ηίπνηα άιιν, νχηε άιια επηζηεκνληθά,
νχηε άιια δεηήκαηα επαγγεικαηηθά, ζα ήκαζηαλ κε ηε
θαζεκεξηλφηεηα θαη κφλν κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα.
Ο Γηψξγνο ν Σξνπιιηλφο, ζην είπα Γηψξγν θαη ηελ
πξνεγνχκελε θνξά, εκείο είκαζηε μεθάζαξνη θαη κπνξνχκε λα
ην πάξνπκε θαη ζαλ απφθαζε Αληηπξνζσπείαο φηη δελ κπνξεί
λα γίλεη βίαηε ηνπνζέηεζε αηνιηθψλ πάξθσλ, άζρεηα αλ είλαη
ΑΠΔ ή θσηνβνιηατθψλ, ρσξίο έλα ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ,
ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ρσξνηαμία, ρσξίο λα ιακβάλεη
φηη ε Κξήηε είλαη θπξίσο γε πςειήο παξαγσγηθήο ρξήζεο . Καη
βεβαίσο ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ζην βσκφ ηεο
αλάπηπμεο αλ ζέιεηε θαη φηη θαίλεηαη φηη ε πξά ζηλε απηή
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ζεκαληηθή, δελ πξφθεηηαη
ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα κπεη αλαθαλδφλ, ψζηε θάζε
βνπλνθνξθή θαη θάζε πιαγηά θαη θάζε ξαρνχια λα γεκίζεη κε
θσηνβνιηατθά ή αηνιηθά.
Σψξα γηα ηα δεηήκαηα γεσπνιηηηθήο πνπ αλέθεξεο θαη
βεβαίσο έρνπλε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα χπαξμεο
πεηξειαίνπ, θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη ζην θπζηθφ αέξην ζηε
Νφηηα Κξήηε θαη εγψ έρσ ζθεθηεί , επεηδή ηπραίλεη ν θαζεγεηήο
ν Φψζθνινο πνπ βγάδεη είλαη θαζεγεηήο κνπ απφ ην
Πνιπηερλείν Κξήηεο , βεβαίσο έρεη έλα ελδηαθέξνλ λα δνχκε
ελδερνκέλσο κηα έζησ ζπλάληεζε θαη ελεκέξσζε. Βέβαηα
είλαη ζην Καλαδά κνλίκσο απηφο, ζε έλα ηαμίδη ηνπ ή αλ ζέιεηε
λα ηνλ θσλάμνπκε θαη λα θάλνπκε κία ελεκεξσηηθή ζπδήηεζε.
Βεβαίσο αλ ην θέξεη ε ΑΜΑΚ ή εζχ πξνζσπηθά ή
νπνηνζδήπνηε, λα ην θπλεγήζνπκε λα ην θάλνπκε. Γελ ζα
έρσ αληίζεζε λα αθνχζσ θαη πξάγκαηα ηα νπνία ελδερνκέλσο
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ην ΣΔΔ δελ έρεη ζπλεζίζε η λα ζπδεηάεη.
Δγψ ζα ήκνπλα
ζεηηθφο λα ηα ζπδεηάγακε θαη απηά ηα δεηήκαηα.
Σψξα ην αλ είλαη επαξθή ηα ζηνηρεία φια απηά π νπ
δίλνπλε νη επηζηήκνλεο θαη εγψ παηδηά δηεξσηψκαη, δελ μέξσ
αλ πξαγκαηηθά είλαη έηζη θαη εάλ έρνπκε ηφζν πινχην ζηε
Νφηηα Κξήηε γηα λα αληηκεησπίζνπκε φια ηα δεηήκαηα ηα
νηθνλνκηθά ηεο Διιάδαο.
Πφπε, εάλ πεηχρεη ην παξαηεξεηήξην, εάλ γίλεη ρξεζηηθφ
θαη αλ ν Πεξηθεξεηάξρεο…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ζζπρία ζπλάδειθνη, εζπρία.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: …θαηαθέξεη λα πείζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
λα ην ηξνθνδνηνχλε, βεβαίσο ζα κπνξεί θαλείο θαη κέζα απφ
ηηο αλαιχζεηο πνπ ζα πξνθχπηνπλ λα θάλεη θαη πξνηάζεηο. Να
είλαη έλα εξγαιείν δειαδή ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ηηο ππνδνκέο
θαη ηα έξγα.
Δάλ αληηζέησο δελ απνδερζεί ε αηξεηή
Πεξηθέξεηα ηε ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ εξγαιείνπ, ζα ηνπο
παξαδψζνπκε έλα draft, ην νπνίν ζα είλαη ζηεκέλν πνιχ
σξαία θαη ην νπνίν ζα είλαη θελφ πεξ ηερνκέλνπ.
Ο Μαλψιεο ηψξα έβαιε πνιιά δεηήκαηα, νη απνθάζεηο
ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη θαηαγεγξακκέλεο, είλαη ζηε
δηάζεζε φισλ. κσο επεηδή ππάξρεη ζρεηηθή θνπβέληα θαη
παξαθηινινγία θάζε θνξά, γηα ην γηαηί δελ θαηαγξάθνληαη θαη
γηαηί δελ παξνπζηάδν ληαη φπσο γίλεηαη ζηελ Αληηπξνζσπεία,
ζα ζαο πσ ην εμήο, απηή ηε ζηηγκή έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ
θαινχκαη λα αληηκεησπίζσ ζε ζρέζε κε ηελ ππάιιειφ καο, ε
νπνία έρεη έλα ρξφλν θαη ηελ νπνία δελ θαίλεηαη λα
μεπεξληέηαη ην πξφβιεκα, ηελ Δηξήλε ηελ Κνπξνππάθε, είλαη
φηη, απ’ φηη έκαζα ε λέα άιιε Γηνηθνχζα, παξάγεη φιν ηνλ
φγθν ησλ πξαθηηθψλ, φ ,ηη πνπλ, φ,ηη δελ πνπλ, 1.000 ζειίδεο,
1.500 ζειίδεο θαη γη’ απηφ ζηακάηεζε Βάλλα θαη ε απνζηνιή
θαίλεηαη ησλ απνθάζεσλ φπσο έθαλε ε πξνεγνχκελε
δηνίθεζε, θαη έρεη λα ππνγξάςεη ν λένο Πξφεδξνο πξαθηηθά
απφ ηφηε πνπ αλέιαβε. Καη ελψ ζέινπκε λα ηξέμεη ε απφθαζε
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γηα ηελ επηζηξνθή ηεο Δηξήλεο πίζσ ζηελ ππεξεζία ηεο, δελ
έρεη ππνγξάςεη ε Γηνηθνχζα ηε ζρεηηθή απφθαζε.
Γειαδή αλ κπνχκε ζε κία ινγηθή λα ηα βγάδνπκε φια ,
φ,ηη ζπδεηηέηαη κε θφκκα θαη ηειεία απφ ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην, είλαη κία γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζα
καο νδεγήζεη ζε έλα απίζηεπην βάι ησκα θαη ην νπνίν αλ
ζέιεηε δελ κπνξεί ην ηκήκα απηή ηε ζηηγκή κε ην πξνζσπηθφ
πνπ έρεη λα θάλεη.
κσο φιεο νη απνθάζεη ο, φιεο νη
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ γηα ηα δεηήκαηα ηη ιέκε ζε απηφ, πνχ
δηαθσλεί ε ΑΜΑΚ, πνχ δηαθσλεί ν άιθα, πνχ δηαθσλεί ν
βήηα, είλαη θαηαγεγξακκέλα θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ
νπνηνπδήπνηε.
Σψξα είπε ηελ άπνςή ν Μαλφιεο γηα ηνπο Ρ ΟΜΑ, ε
Γηνηθνχζα Δπηηξνπή έθξηλε φηη απηφ ην νπνίν έγηλε ζηελ
Αιηθαξλαζζφ ήηαλε επηεηθψο απαξάδεθην. Καη ζειήζακε λα
ην εθθξάζνπκε θαη δπζηπρψο ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
ηνπ Ζξαθιείνπ ηελ έζαςαλ ηε ζρεηηθή απφθαζε. Μία αλ
ζπκάκαη θαιά εθεκεξίδα ήηαλε ε εθεκεξίδα ε νπνία
παξνπζίαζε ηελ άπνςή καο. Σψξα δελ μέξσ θαη πνιινί άιινη
απφ εζάο κπνξεί λα δηαθσλείηαη, κπνξεί λα ζεσξείηαη φηη είλαη
ρακειήο ζεκαζίαο δήηεκα, θάπνηνη άιινη λα ζεσξείηαη φηη
είλαη πςειφηεξεο ζεκαζίαο, πάλησο ε Γηνηθνχζα νκφθσλα αλ
ζπκάκαη θαιά, έβγαιε ην ςήθηζκα ην νπνίν έβγαιε, νκφθσλα
Βάλλα ή δηαθσλήζαηε; Γηαθσλήζαηε; Γηαθσλήζαηε, ήηαλ
φκσο ζε ιεπηφ…., επί ηεο νπζίαο φκσο ζέιαηε λα βγεη έλα
ςήθηζκα, σξαία.
Λνηπφλ, γηα ηηο δηνξγαλψζεηο κε επηρεηξήζεηο εδψ,
αλέπηπμα ηε ινγηθή θαη απηή ε ινγηθή πνπ είπε ν Μαλφι εο
είλαη ελδηαθέξνπζα. Δάλ κπνξνχζακε εκείο λα θαιέζνπκε
επηρεηξήζεηο εδψ θαη λα θάλνπκε ζε νκνεηδή επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, λα θέξνπκε κία – δχν – ηξεηο επηρεηξήζεηο.
Δίλαη κία ηδέα πνπ κπνξνχκε λα ηελ εμ εηάζνπκε, φκσο δελ
αληηζηξαηεπφκαζηε θαη ηε ινγηθή ηνπ λα έξζνπλε νη
επηρεηξήζεηο θαη λα καο ην δεηήζνπλε, φηαλ θέξνπλε εδψ
θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ, φηαλ παξνπζηάδνπλε εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε φινη καο, επηθαηξνπνηεκέλα θαη λνκίδσ φηη
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πξέπεη λα ηνπο βνεζάκε.
Καη απηή είλαη ε απφθαζε ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο , λα ιέεη λαη θαηά πεξίπησζε βέβαηα θαη
αλάινγα
αλ
είλαη
κία
ζνβαξή
ζηάζκεο
λα
κπεη
ζπλδηνξγαλσηήο, αιιηψο ζα ηνπο δίλνπκε ηελ αίζνπζα θαη
κφλν.
Βεβαίσο λα ππάξμεη ζπλεξγαζία θαη λνκίδσ φηη ηα
θάλακε, δελ μέξσ Γηψξγν ζαο βξήθαλε ηα παηδηά απφ ηελ
νκάδα εξγαζίαο, ζαο δεηήζαλε ηα ζηνηρεία; Βεβαίσο είλαη
ζεκαληηθή παξαηήξεζε φηη ε εκπεηξία ηνπ Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ θαη ε εκπεηξία Μαλφιε ηελ νπνία έρεηο
θαηαγεγξακκέλε απφ ην Εέξβα ηελ ζέινπκε θαη νπνην δήπνηε
ζηνηρείν ππάξρεη ζαλ back up είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη.
Σψξα ηα δεηήκαηα γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ηνπ
παξαιηαθνχ κεηψπνπ, γηα ηηο πξνεθινγηθέο ζπγθεληξψζεηο,
αγαπεηνί ζπλάδειθνη λα ζαο πσ φηη ζαλ Πξφεδξνο πήγα
πξαγκαηηθά ζε αξθεηέο ζπγθεληξψζεηο ζπλ αδέιθσλ, νη νπνίνη
κνπ ην δήηεζαλ. πσο δέρζεθα θαη ζπλαληεζήθακε κε φζνπο
Πεξηθεξεηάξρεο ή Γεκάξρνπο ππνςήθηνπο καο ην δήηεζαλ.
Παξάδεηγκα ήξζε ν Αληψλεο ν Αλεςηηάθεο θαη καο είδε, ήξζε
ν Σάζνο ν Ζιηαδάθεο θαη καο είδε, πήγακε εκείο, εγψ
πξνζσπηθά γηαηί δελ ήξζαλ άιια κέιε ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο θαη είδακε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεσηερληθνχ ηνλ
Κψζηα ηνλ Κακπηηάθε πνπ καο θάιεζε. ζνη καο θάιεζαλ
πήγακε, φζνη κε θάιεζαλ λα παξαζηψ κεραληθφο, μαλαιέσ ,
πξνζέμηε, ζε κεραληθνχο πήγα, ζε φινπο ηνπο κεραληθνχο
πνπ κε θάιεζαλ, γηα λα παξαζηψ ζε εθδήισζε θαη κάιηζηα
βγάιακε θαη απηή ηελ αλαθνίλσζε γηα φινπο ηνπο κεραληθνχο,
ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ζε φιεο ηηο παξαηάμεηο ηεο
Πεξηθέξεηαο θαη λνκίδσ φηη βνήζεζε αξθεηνχο απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο. Καη ζέισ λα ζπγραξψ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο
κεραληθνχο νη νπνίνη εθιέρζεθαλ είηε ζαλ Γήκαξρνη , είηε ζαλ
Γεκνηηθνί χκβνπινη ζηνπο λένπο αηξεηνχο Γήκνπο, αιιά θαη
απηνχο πνπ έδσζαλ ηε κάρε θαη πήγαλ πάξα πνιχ θαιά θαη
είλαη αξθεηνί ζπλάδειθνί καο, νη νπνίνη έδσζαλ ηηο
απηνδηνηθεηηθέο κάρεο.
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ΧΜΑΡΑΚΖ: Δγψ δελ κηιάσ γη’ απηφ, πξνθαλψο δελ κηιάσ γη’
απηά, μέξεηο πνιχ θαιά γηα ηη κηιάσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
ζπγθεθξηκέλα.

ρη,

αλ

ζεο

Μαλφιε

λα

ην

πεηο

ΧΜΑΡΑΚΖ: Μηιάσ ινηπφλ γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο , ηηο θεληξηθέο
ζπγθεληξψζεηο ηνπ ΠΑΟΚ θαη εγψ κέζα είκαη, ην πξφβιεκα
φκσο είλαη φηη ν Πξφεδξνο πξέπεη λα είλαη Πξφεδξνο γηα
φινπο θαη δελ κπνξεί…, (δελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο
κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
Δληάμεη, Μαλφιε εγψ ραίξνκαη γηαηί
βιέπσ φηη αζρνιείζαη πνιχ καδί κνπ θαη κε ηηο θσηνγξαθίεο
κνπ ζηνλ ηχπν αζρνιείζαη θαη κε ην πνπ παξνπζηάδνκαη, δελ
κπνξψ λα ην ζρνιηάζσ φκσο, αθήλσ λα ην ζρνιηάδεηο εζχ.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Πνην πξάγκα;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: Απηφ ηα ζρφιηα ηα δηθά ζνπ, δελ κπνξψ
λα ηα παξαθνινπζήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πξνρσξήζνπκε;

Λνηπφλ ζπλάδειθε, Πξφεδξε λα

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
Γηα ηα ζέκαηα πνπ έβαιε ε Δηξήλε .
Δηξήλε έρεηο δίθην δελ έγηλε παξέκβαζε, δειαδή εγψ
πξνζσπηθά ην μέραζα , πέξα απφ ην λα ην ζηείινπκε κε ηα
ηξία Δπηκειεηήξηα ηελ επφκελε κέξα πνπ ππήξρε απηή ε
πίεζε θαη ην άγρνο , δελ έθαλα θακία λχμε ζηνλ Υξήζην ηνλ
πίξηδε γηα ην δήηεκα θαη ίζσο ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε
αχξην – κεζαχξην λα ηνπ δεηήζνπκε λα παξέκβεη λα δνχκε ηελ
αιιεινγξαθία πνπ ηνπ ζηείιακε , λα ην θάλνπκε αχξην.
Πάλησο πήγε ζην π κβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο βεβαίσο ,
πήγε ε παξέκβαζή καο θαη αο ειπίζνπκε φηη ζα έρεη
απνηέιεζκα.
Γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ ην ζεσξνχκε πνιχ
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ζεκαληηθφ δήηεκα θαη δελ ζα ην αθήζνπκε, ην ΣΔΔ φπσο
ζπκάζαη Δηξήλε έρνπλε θάλεη δχν πνιχ ζεκαληηθέο νκάδεο
εξγαζίαο θαη είπακε, λα ηνπο ζηείινπκε ηνπο θαλνληζκνχ
ππξαζθάιεηαο θαη λα ηνπο πνχκε, θχξηνη απηά πξέπεη λα
εθαξκφδεηε, ιάβεηε ηα πνιχ ζνβαξά ππφςε ζαο, εάλ δελ ηα
έρεηε ιάβεη, πνπ δελ ηα έρνπλ ιάβεη κε θαλέλα ηξφπν, ηνπο
ιέκε είλαη ππνρξέσζή ζαο.
Καη ζην γξάκκα πνπ η νπο
γξάςακε ηνπο είπακε φηη ζα επαλέιζνπκε θαη ηνπο είπακε φηη
έρνπκε δπν νκάδεο εξγαζίαο αθξηβψο γηα ην ιφγν ηεο
MARFIN, φηη ράζεθαλ ηξεηο άλζξσπνη θαη είλαη πνιχ ζνβαξφ
θαη ζα επαλέιζνπκε. Καη βεβαίσο ζα επαλέιζνπκε, γηαηί είλαη
πνιχ ζνβαξφ ζέκα.
Καη ην ηξίην πνπ ξψηεζεο, α λαη δχν, φηη ζα ζπλερίζεη ην
ΣΔΔ λα παξεκβαίλεη γηα ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ζηηο ηξάπεδεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Λνηπφλ ζπλάδειθνη επραξηζηνχκε
ηνλ Πξφεδξν, ηψξα αλνίγεη θαηάινγνο ηνπνζεηήζεσλ, δελ
άθνπζα;
ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ- ΜΑΤΡΑΚΖ: Θέιεη λα ζπκπιεξψζεη θάηη ν γνπξφο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Οξίζηε ζην βήκα, ν ζπλάδειθνο ν
γνπξφο γηα λα ζπκπιεξψζεη θάπνην ζέκα πεξί ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.
ΓΟΤΡΟ: Γεηα ζαο θαη απφ κέλα ζπλάδειθνη , ζα ήζεια κφλν
ζπκπιεξσκαηηθά λα πσ κεξηθά πξάγκα ηα επηπιένλ απφ ηελ
πιήξε νχησο ή άιισο ελεκέξσζε θαη ηηο απαληήζεηο πνπ
έδσζε ν Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο.
Θα ήζεια λα πσ ζηε ζπλάδειθν ηε Πφπε επεηδή ξψηεζε
γηα ην ζέκα ηνπ παξαηεξεηεξίνπ . πνπ είλαη έλα απφ ηα
ζνβαξά ζέκαηα πηζηεχσ πνπ έρνπκε κπξνζηά καο απφ εδψ
θαη πέξα, φηη ην ζέκα ηεο χπαξμεο παξαηεξεηεξίνπ θαηαξρήλ
βάδεη έλα ζνβαξφ ζέκα δηαθάλεηαο.
Δγψ πηζηεχσ φηη αλ δελ νπζηαζηηθνπνηεζνχλ νη
δηαδηθαζίεο πνπ δπζηπρψο δελ είλαη ζηα ρέξηα κφλν ηνπ
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Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, αιιά θα η ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ πεξηνρή ησλ κειεηψλ θαη ησλ
έξγσλ, δελ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη ηίπνηα.
Πξνυπνζέηεη ινηπφλ χπαξμε απηνχ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ
έλα πςειφ βαζκφ δηαθάλεηαο πνπ καο ελδηαθέξεη φινπο θαη
βεβαίσο καο ελδηαθέξεη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη κί α επεμεξγαζία
απφ κηα νκάδα ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γη’ απηφ ην ζέκα
θαη ε νπνία ζα πξνηείλεη κε πνην ηξφπν ζα γίλεηαη ε εηζαγσγή
δεδνκέλσλ, κε πνην ηξφπν ζα ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή ε
δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο απ’ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο νη
νπνίνη έρνπλ ζρεηηθά δεηήκαηα πνπ ζέινπλ λα δηεξεπλήζνπλε
θαη βεβαίσο αλά πάζα ζηηγκή λα έρνπκε κία εηθφλα αλ ζέιεηε
ε νπνία ζα αλαλεψλεηαη κάιηζηα ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηηο
δηαδηθαζίεο, ηε θάζε πνπ βξίζθνληαη νη κειέηεο, ηε θάζε ησλ
εγθξίζεσλ θαη ηε θάζε αδεηνδνηήζεσ λ.
Δάλ ζέινπκε
πξαγκαηηθά λα έρεη απηφ ην παξαηεξεηήξην έλα νπζηαζηηθφ
πεξηερφκελν.
ζνλ αθνξά ηψξα ην ζέκα ηεο απνγξαθήο ησλ νηθηζκψλ,
ζα ήζεια λα πσ φηη, ε απνγξαθή πνιενδνκηθνχ θαη
αξρηηεθηνληθνχ πινχηνπ πνπ γίλεηαη ζηνπο 80 νηθηζκνχο ηνπ
Ννκνχ Λαζηζίνπ, είλαη κία απνγξαθή πνπ γίλεηαη κεηά απφ ηηο
πξνβιέςεηο ησλ 7 ΥΟΟΑΠ ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ πνπ
νινθιεξψζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν κειεηεηηθφ θέηνο.
Δίλαη ζαθέο ζπλάδειθε φηη ε απνγξαθή ηνπ ’ 73 είλαη έλα
ρξήζηκν εξγαιείν θαη εγψ ηελ έρσ ππφςε κνπ πνπ έρε η γίλεη,
φπσο είλαη πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν θαη ε απνγξαθή πνπ έρεη
γίλεη ην ’84 επί Σξίηζε, πάιη γηα ην ζέκα ηεο νξηνζέηεζεο ησλ
νηθηζκψλ, αιιά είλαη ζαθέο φηη ππάξρεη έλα ζνβαξφ δήηεκα
επηθαηξνπνίεζεο πάξα πνιιψλ πξαγκάησλ. Αλ ζπδεηάκε γηα
ην
’73
φπσο
αληηιακβάλεζηε
νη
πξνηηκήζεηο,
νη
πξνζαλαηνιηζκνί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ ε
απνγξαθή ησλ νηθηζκψλ ηφηε, είραλ απνιχησο δηαθνξεηηθφ
πεξηερφκελν. Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη ε απνγξαθή ζήκεξα είλαη
εκπινπηηζκέλνο αθφκα θαη κε ςεθηαθνχο νξζνθσηνρ άξηεο.
Γίλεηαη κία ηεξάζηηα πξνζπάζεηα ην πιηθφ ην νπνίν έρεη
θαηαηεζεί θαη ζπιιεγεί κέζα απφ απηή ηελ νξγάλσζε ησλ
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νκάδσλ εξγαζίαο λα έρεη κία ρξεζηκφηεηα, ε νπνία απφ εδψ
θαη πέξα βάδεη θαη άιια δεηήκαηα, θαη ζε θάζε πεξίπησζε εγψ
ζεσξψ βέβαηα φηη ε θαηαγξαθή ησλ 80 απφ ηνπο 110 θαη 16
ηνπ Οξνπεδίνπ, 126 νηθηζκνχο ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ, είλαη κηα
πξψηε θαιή αξρή.
Σν πιηθφ ην νπνίν έρεη παξαδνζεί
πξαγκαηηθά έρεη κία εμαηξεηηθή πνηφηεηα, λνκίδσ φηη ζε ιίγν
πνπ νινθιεξψλεηαη ε παξάδνζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ ζα είλαη
πξνζπειάζηκν ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ηνπιάρηζηνλ
απηή είλαη ε επηζπκία ε δηθηά καο.
ε θάζε πεξίπησζε ζεσξψ φηη ήηαλε πξαγκαηηθά έλα
ζηνίρεκα πνπ έπξεπε λα θεξδεζεί θαη ζε επίπεδν
πξνζεζκηψλ, γηαηί νπζηαζηηθά εκείο μεθηλήζακε σο Γηνηθνχζα
ζηηο 7 επηεκβξίνπ έ ηζη έγηλε ε πξψηε ζπδήηεζε γηα ηε
δηεθπεξαίσζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο , έπξεπε λα ηξέμνπκε ,
ππήξραλε θνβεξέο πξνζεζκίεο . Σν κφλν πνπ κπνξψ λα ζαο
πσ ζήκεξα απφ ηε ηειεπηαία πιεξνθφξεζε ηεο εκέξαο είλαη
φηη, ζε ιίγεο κέξεο νη 200.000 επξψ ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο
κπαίλνπλ
ζην
ινγαξηαζκφ
ηνπ
Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ.
Σψξα απφ ‘θεη θαη πέξα πσο ζα πιεξσζνχλε, ηη ιέεη ε
Δπίηξνπνο Πξφεδξε, απηφ είλαη δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε
ηελ ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα ζην Ζξάθιεην.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
κηθξνθψλνπ)

(Γελ

απνδίδεηαη

θαζαξά,

κηιάεη

εθηφο

ΓΟΤΡΟ: Γελ αλαθεξφκαζηε θαηαξρήλ ζε έλα πιηθφ ην νπνίν
δελ μέξνπκε απηή ηε ζηηγκή νχηε πνηνο ην έρεη.
Δκείο
δεηήζακε απφ ηε Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο λα καο δψζεη φιν ην
δηαζέζηκν πιηθφ γηα ηνπο νηθηζκνχο.
Ζ Γηεχζπλζε
Πνιενδνκίαο ινηπφλ ην κ φλν ην νπνίν νπζηαζηηθά καο παξείρε
σο πιηθφ, ήηαλ αθξηβψο κία ζηνηρεηψδεο απνγξαθή θπξίσο
αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ πνπ είρε γίλεη ην ’84 γηα ηηο ηφηε
νξηνζεηήζεηο ησλ νηθηζκψλ.
Πηζηέςηε κε φκσο φηη, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ,
ηνπ ΤΥΩΠ ηφηε ήηαλε πξαγκα ηηθά πνιχ πεξηνξηζκέλεο ζε
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ζρέζε κε ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο. Απηφ έρσ λα ζαο πσ κφλν
απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Γελ ην πήξαηε πάλησο.
ΓΟΤΡΟ: Ναη γηαηί ζαο ιέσ ην πιηθφ απηφ ήηαλε εμαξρήο πνιχ
πεξηνξηζκέλν, αλαθεξφηαλε κφλν ζε κηα π εξηνρή πξαγκάησλ.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Σν ’73…
ΓΟΤΡΟ: Δ, ην ’73 ηψξα φπσο αληηιακβάλεζηε ζπλάδειθνη
έρνπλε.., απφ ην ’73 κέρξη ζήκεξα λνκίδσ φηη έρνπλε πεξάζεη
37 ρξφληα, έηζη;
Ννκίδσ φηη πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη κία
επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιηθνχ.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ ηακείνπ αιιειεγγχεο
κεραληθψλ ζπλάδειθνη, επεηδή είρα ηελ ηχρε ηφηε λα
εηζεγεζψ…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη κε κηιάηε, κε κηιάηε.
ΓΟΤΡΟ: …ζηε Γηνηθνχζα πέξπζη ηε δεκηνπξγία ηνπ, ζεσξψ
φηη ην ηακείν αιιειεγγχεο κεραληθψλ θπξίσο δελ είλαη
εγρείξεκα δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα, είλαη θπξίσο κηα
απφθαζε πνπ έρεη πνιηηηθφ πεξηερφκελν θαη δείρλεη αλά πάζε
ζηηγκή φηη ην ΣΔΔ σο ψκα θαη σο πνιηηηθφ ππνθείκελν, είλαη
δηαηεζεηκέλν λα εθθξάζεη αιιειεγγχε απέλαληη ζε αλζξψπνπο
πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, φηα λ εκθαλίδεηαη έλαο επξχηεξνο αλ
ζέιεηε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνθξνπζηηθφο κεραληζκφο ηνπ
δεκνζίνπ, έηζη λα κελ επηδεηθλχεη θακία αιιειεγγχε ζε πάξα
πνιινχο απφ απηνχο. Ννκίδσ ινηπφλ φηη ε δεκηνπξγία ηνπ
ηακείν αιιειεγγχεο είλαη θπξίσο έλα δήηεκα πνπ έρεη λα θάλεη
κε κία πνιηηηθή απφθαζε. Γείρλεη έλαλ ηξφπν θαη έλα δξφκν
λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα.
ζνλ αθνξά ην ζέκα…
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη εζπρία, λα ζεβαζηνχκε
ηνλ νκηιεηή λα πξνρσξήζνπκε ηε δηαδηθαζία, εζπρία, φπνηνο
ζέιεη λα κηιήζεη αο βγ εη ιίγν έμσ.
ΓΟΤΡΟ: ζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ Ρ ΟΜΑ ζπλάδειθνη, λνκίδσ
φηη δελ κπαίλεη έλα φξην επαηζζεζηψλ ζηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο ή ζηα φξηα ηεο Αληηπξνζσπείαο πνηα ζέκαηα ζα
αλαδεηθλχνπκε θάζε θνξά.
Δγψ πξνζσπηθά ζεσξψ φηη ν
ρεηξηζκφο απηνχ η νπ ζέκαηνο, είλαη έλαο ρεηξηζκφο πνπ δελ
έρεη λνκηθφ ραξαθηήξα, φπσο εκθαλίζηεθε ζηα κάηηα καο ην
πξνεγνχκελν 10ήκεξν, αιιά έρεη θπξίσο πνιηηηθφ θαη
θνηλσληθφ πεξηερφκελν, γηαηί; Γηαηί είηε ην ζέινπκε είηε φρη
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δνπλ άλζξσπνη νη νπν ίνη βηψλνπλ
κία θαηάζηαζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αλαθεξφκαζηε ζε
έλαλ ππζκέλα επηινγψλ έηζη θαη δηθψλ καο αλ ζέιεηε. αο
ιέσ κφλν πσο απνθαινχλ νη πεξηζζφηεξνη ηνπο ΡΟΜΑ , ν
θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ.
Βεβαίσο θαη μέξσ φηη ππάξρεη κεγάιε παξαβαηηθφηεηα
θαη βεβαίσο ππάξρνπλ ραζηζέκπνξνη φπσο είπε θάπνηνο, αιιά
ζηνλ ίδην νηθηζκφ ππάξρνπλ θαη ειηθησκέλνη θαη παηδηά. Δάλ
εκείο ζεσξνχκε φηη απφδνζε ζπιινγηθήο επζχλεο ζε φινπο
επεηδή ράζεθε λεξφ ή επεηδή έκεηλαλ απιήξσηνη ινγαξηαζκνί,
είλαη θάηη ην νπνίν απέρεη α πφ λαδηζηηθέο ινγηθέο ηνπ ηχπνπ
ζηελ Κάλδαλν εθηεινχκε φινπο ηνπο θαηνίθνπο επεηδή θάπνηνη
ζθφησζαλ δέθα Γεξκαλνχο ζηξαηηψηεο, εγψ ζεσξψ φηη έρεη
θπιήζεη πάξα πνιχ λεξφ, ηνπιάρηζηνλ ζηα δεδνκέλα ηνπ
επξσπατθνχ πνιηηηζηηθνχ επνηθνδνκήκαηνο.
Θεσξψ φηη σο θνηλσλία θαη ειιεληθή θαη επξσπατθή,
είκαζηε θνληά ζε έλα άιιν ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα
ζηεθφκαζηε ζε δεηήκαηα ηδηαίηεξα ηέηνηνπ ηχπνπ πνπ έρνπλε
λα θάλνπλε κε εππαζείο νκάδεο ή αλ ζέιεηε κε αλζξψπνπο νη
νπνίνη βηψλνπλε πξαγκαηηθά κία χπαξμε ζηα φξηα ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Ννκίδσ φηη κπνξείηε λα δείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ην ςήθηζκα , κηαο πνπ ν ηχπνο ηνπ
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Ζξαθιείνπ δελ καο έθαλε ηε ράξε λα ην δεκνζηεχζεη, γηαηί
πξνθαλψο ηνπο ελφριεζε απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ.
Θέισ κφλν πξηλ θιείζσ λα βάισ δπν ζνβαξά ζέκαηα γηα
λα είκαζηε επίζεο ζε εηνηκφηεηα, ην έλα ζέκα ηνπ εξψνπ ηεο
πιαηείαο Διεπζεξίαο. πσο μέξεηε ην εξψν ζηελ πιαηεία
Διεπζεξίαο είλαη θάηη ην νπνίν κε ηεξάζηηνπο αγψλεο πνπ
έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα απφ πιεπξ άο ηνπ
πιιφγνπ Δθηάθησλ Αξραηνιφγσλ ηεο Δθνξείαο Νενηέξσλ
Μλεκείσλ
δελ
θαηνξζψζακε
λα
θεξπρζεί,
μαλαεπηθαηξνπνηήζακε ινηπφλ ηελ απφθαζε ηνπ Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ θαη ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ θαινχκε ζηελ αίζνπζα
απηή φινπο ηνπο θνξείο ηεο πφιεο, κε πξψηε ηελ Δθνξεία
Νενηέξσλ Μλεκείσλ πνπ είρε θάλεη ζνβαξφ αγψλα θαη ην
χιινγν Αξραηνιφγσλ, λα είλαη καδί καο ζηε λέα πξνζπάζεηα
γηα ηελ θήξπμε απηνχ ηνπ ρψξνπ.
Καη κηα ηειεπηαία ιέμε, ην έρσ μαλαπεί λνκίδσ ζην ρψξν
ηεο Γηνηθνχζαο φηαλ ζπδεηηφηαλ ην ζέκα ησλ ηξαπεδψλ, ζέισ
λα ζαο πσ κφλν ην εμήο. ζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ηεο
αζθάιεηαο ησλ ηξαπεδψλ, πξαγκαηηθά εγθξίλσ θαη επαπμάλσ
ηε ηνπνζέηεζε θαη ηεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ θαη ηηο
ηνπνζεηήζεηο πνπ άθνπζα κέρξη ηψξα. Θέισ λα ζαο πσ κφλν
φηη, εγψ πηζηεχσ φηη ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο θαηαξρήλ έ ρεη
λα θάλεη κε ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ησλ ηξαπεδψλ. Απφ ηε ζηηγκή
πνπ ππάξρνπλ ηξάπεδεο πξέπεη λα λνηψζνπκε απνιχησο
αλαζθαιείο, απηή είλαη ε άπνςή κνπ ε πξνζσπηθή θαη ε
ηνπνζέηεζή κνπ.
Καη ζέισ λα ζαο πσ κφλν ζε απηφ ην ζεκείν, κηα κηθξή
παξάγξαθν απφ ηελ πεξα ηεο Πεληάξαο πνπ ηειεηψλεη ν
Μπξεηφλ Μπξερη, φηαλ ν πεξίθεκνο ζαλαηνπνηλίηεο Μαθβί
πνπ είρε ιεζηέςεη κία ηξάπεδα ηνπ δεηνχλ λα δειψζεη ηηο
ηειεπηαίεο ηνπ επηζπκίεο. Λέεη ζέισ ηνπιάρηζηνλ λα αθνχζεηε
απηφ, «ζεσξψ φηη ην λα ιεζηέςεη ηειηθά θαλείο κί α ηξάπεδα
είλαη κάιινλ πην ήπην απφ ην λα ηελ ηδξχζεη» . Απηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
ζπλάδειθν γνπξφ θαη

Λνηπφλ,
πάκε ζηελ

επραξηζηνχκε
ηνλ
επφκελε ελφηεηα,

σ νεδρίαζη 4 η

1 3 η ς Γ εκεμβρίοσ 2010

ζελίς

74

θαηάινγνο ηνπνζεηήζεσλ. Ζ ζπλάδειθνο θαθηαλάθε, άιινο
ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί; πλάδειθνο πνπ ζα
ζέιεη λα θάλεη ηνπνζέηεζε επί φισλ;
Ο ζπλάδειθνο ν
Ξπινχξεο, άιινο; Ο ζπλάδειθνο Μαπξνγηάλλεο;
ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ- ΜΑΤΡΑΚΖ: Ο Μπάθηληαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Μπάθηληαο,
ινηπφλ
άιινο
ζπλάδειθνο; Κιείλεη ν θαηάινγνο ησλ ηνπνζεηήζεσλ.
Παξαθαιψ ηε ζπλαδέιθηζζα θαθηαλάθε ζην βήκα.
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ: πλάδειθνη δελ είλαη δπλαηφλ εδψ πέξα ηψξα
γηα φια απηά ηα ζέκαηα λα πσ ιεπηνκέξεηεο γηα ην πνπ
αθξηβψο ζπκθσλνχκε πνπ δηαθσλνχκε ή άιιεο παξαηεξήζεηο,
γηαηί ζα πάκε αχξην, φκσο…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πγγλψκε ζπλαδέιθηζζα Κα
θαθηαλάθε, ζα παξαθαινχζα θαη εζάο θαη ηνπο ππφινηπνπο
νκηιεηέο γηα κία 3ιεπηε ηνπνζέηεζε, σξαία.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Ναη αιιά θάηη λα γίλεη ζρεηηθά κε ην ρξφλν.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: 3ιεπηε.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Γηαηί…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πσο βιέπεηε…
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ:
Πξφεδξε
είλαη ηειείσο
άληζν
απ’
θαηαιαβαίλεηο, εγψ δελ είπα ζα κηιάσ κία ψξα , αιιά…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Λνηπφλ.
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ: …κελ κε ηξειάλεηε θηφιαο.

φηη
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ΤΜΒΟΤΛΟ:
(Γελ
απνδίδεηαη
θαζαξά,
κηιάεη
εθηφο
κηθξνθψλνπ)…, ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο, ν Πξφεδξνο
παξνπζηάδεη αλαθνηλψζεηο εθ κέξνπο ηεο Γηνηθνχζαο, ζηε
ζπλέρεηα φπνην άιιν κέινο ζέιεη ηεο Γηνηθνχζαο κπνξεί λα
ζπκπιεξψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Βεβαίσο.
ΤΜΒΟΤΛΟ: πκπιήξσζε ν ζπλάδειθνο Αληηπ ξφεδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Βεβαίσο.
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ: Πξηλ ηηο εξσηήζεηο.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Αιιά πξηλ ηηο εξσηήζεηο, απηφ δελ έγηλε εδψ θαη
ηψξα απφ κέινο ηεο Γηνηθνχζαο βάδεηο θαη πεξηνξηζκφ.
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Ωξαία, κελ θαζπζηεξνχκε,
πξνρσξάκε, απιψο δήηεζα… (αιιαγή θαζέηαο)
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ:
…ν Πξφεδξνο γηα θάπνηα απ’ απηά φηη
δηαθσλήζακε, γηα άιια δελ είπε, γηαηί ζέισ λα πσ ην δηθφ καο
ζθεπηηθφ.
Δπίζεο ζέισ λα ζαο θάλσ κηα πνιχ ζχληνκε, αιιά θαηά
ηε γλψκε κνπ πνιχ ζεκαληηθή ελεκέξσζε, γηα θάηη πνπ έγηλε
ζηε θεληξηθή Αληηπξνζσπεία ηνπ αββαηνθχξηαθνπ.
Δπεηδή καο παξφηξπλε ν Πξφεδξνο λα ην δηαβάζνπκε.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ:
Δ, βέβαηα.
Δπεηδή καο παξφηξπλε ινηπφλ ν
Πξφεδξνο λα δηαβάζνπκε απηφ θαη εγψ ηνπ έξημα κηα καηηά,
κηα παξαηήξεζε πνπ δελ ηελ είρα ζην λνπ κνπ, είλαη απφιπηα
άληζν Πξφεδξν απφ πνηα άπνςε; ηη ηα κηζά ζέκαηα κε
ιεπηνκέξεηα ιέλε πνηνο είλαη ν εηζεγεηήο, πνηνο πήξε
πξσηνβνπιία, πνηνο πινπνίεζε θαη ηα άιια είλαη ηειείσο
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θησρά. Πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα δηαιέμνπκε ην έλα απφ ηα
δπν, ή ζα βάδνκε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ή λα κελ βάδνπκε
ζηα κηζά.
Έρνκε νκάδεο εξγαζίαο φπνπ δελ αλαθέξνληαη ζπλάδειθνη,
έρνκε δηάθνξα δεηήκαηα εδψ, απηφ πνπ επραξίζηεζεο εδψ
πξνθνξηθά αο πνχκε ην Καηζαξάθε γηα ηε δνπιεηά ζην
εθζεζηαθφ, ην πνηνη είλαη νη εηζεγεηέο γηα ην ΓΚΔΝΑΣ, πνηνη
θάλαλε ηηο νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ ελέξγεηα, ελψ ζε άιια
αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο.
Πξέπεη νη ζπλάδειθνη πνπ ηα
εηνηκάδνπλε ή ζα βάδνπλε ζε φια ή δελ είλαη ζσζηφ λα
βάδνπλε ζηα κηζά.
Σψξα, ηα ιέσ θαηά ζεηξά πνπ είλαη γξακκέλα εδψ.
Δίρακε κηα πνιχ ζνβαξή δηαθσλία.., λα πσ θαηεπζείαλ γηα ην
ζέκα ησλ πξαθηηθψλ. Ζ Αζήλα παίξλεη 200 απνθάζεηο ζε
θάζε ζπλεδξίαζε γηαηί έρεη άπεηξα ζέκαηα νηθνλνκηθά,
πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ηζηνξίεο. Δκείο εδψ απηά ηα πξαθηηθά
πνπ έρνκε, πνπ είλαη ηα πνιχ ζπλνπηηθά πξαθηηθά, δειαδή
απνθαζίζακε απηφ θαη εάλ δηαθψλεζε θαλείο, δελ λνκίδσ φηη
είλαη ηφζν αδχλαηνλ λα κπνξνχκε λα ηα καδεχνκε, δελ είλαη
νχηε πάξα πνιιά. Σν δεηάλε νη ζπλάδειθνη πάξα πνιχ θαηξφ,
λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζακε λα ην δνχκε . Γελ είλαη ηξαγηθφο
φγθνο, αληί λα ιέκε πήγαηλε λα ηα δεηο, ππάξρνπλ
ειεθηξνληθά, κπνξνχκε λα ηα βάινπκε θάπνπ έζησ θαη κφλν
γηα ηα κέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο λα ηα βιέπνπλε θάπνπ ζηελ
ηζηνζειίδα. Να ην δνχκε απηφ.
Θα αλαθεξζψ ζηε παξέκβαζε πνπ έγηλε ζηε ΓΔΤΑΖ.
ηείιακε έλα έγγξαθν ζηε ΓΔΤΑΖ φπσο είπε ν Πξφεδξνο,
φπσο ζηείιακε θαη ζε άιινπο θνξείο, φπνπ θάλακε κηα
παξαηήξεζε θαη ιέγακε ην εμήο απιφ, θάλαηε έλα δηαγσληζκφ,
είλαη κειέηε θαηαζθεπή, δψζαηε 2 κήλεο πξνζεζκία, ήηαλε θαη
ν Αχγνπζηνο κέζα, επαλαπ ξνθεξχμεηε θαη δψζηε θαη άιιν
ρξφλν γηα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή.
Ζ ΓΔΤΑΖ
αληέδξαζε κ’ έλα απίζηεπην ηξφπν, πξψηε θνξά ζηα ρξνληθά.
Δίκαη απφ ην ’94 ζην ΣΔΔ/ΣΑΚ δελ ην έρσ μαλαδεί.
Δλψ θαηά πιεξνθνξίεο πνπ είρακε, κέζα απφ ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΖ πάξζεθε θαηαξρήλ κία απφθαζε φηη
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ζσζηφ είλαη, αο ην θάλνπκε, ηελ επφκελε κέξα είρακε εμψδηθν
απφ ην Πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑΖ πξνο ην ΣΔΔ/ΣΑΚ θαη πξνο ην
ζπλάδειθν Μπξηιάθε πνπ ήηαλ ηαθηηθφο εθπξφζσπνο γηα ηνπο
δηαγσληζκνχο, ειάηε ακέζσο, ζηείιηε εθπξνζ ψπνπο, αιιηψο
ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Μπξηιάθε θαη ην ΣΔΔ/ΣΑΚ θαη ν
Μπξηιάθεο ζα είλαη ππφινγνη γηα φπνηα δεκηά πάζεη ε ΓΔΤΑΖ
εάλ δελ ην θάλεηε.
Απηφ ην πξάγκα, ηειεθσλεζήθακε Γεπηέξα, ην είπακε κεηαμχ
καο, δελ είρε θαλέλα δηθαίσκα ε ΓΔΤΑΖ λα ην θάλεη θαη φ κσο
ζηείιακε εθπξφζσπν. Δίλαη έλα πνιχ θαθφ πξνεγνχκελν,
είκαζηε αλεμάξηεηνο θνξέαο, δελ κπνξεί λα καο δηαηάδεη
θαλείο, δελ κπνξεί λα ην ιέεη πνιηηηθά, γηαηί ηππηθά θαη
πξαθηηθά δελ κπνξεί θαη λα ην πινπνηήζεη. Γελ έπξεπε λα
ζηείινπκε εθπξφζσπν, ην θαηαζέ ζακε.
Γηα ην ζέκα ησλ ΡΟΜΑ. Πξνθαλψο απφ ηε πξψηε ζηηγκή
είπακε φηη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε λα βγεη απηή ε
αλαθνίλσζε, πνχ δηαθσλήζακε ζηε ζπλέρεηα, γηαηί είπακε λα
βγεη, είπαλε θαη ν Πξφεδξνο θαη ν Οδπζζέαο είλαη απηνλφεην
φηη ηειηθά ζε θάζε θνηλσλία έρεη ηνπο θαινχο, ηνπο θαθνχο,
ηνπο απαηεψλεο, έρνπλε κία ηδηνκνξθία. Γελ δεηήζακε ζην
ςήθηζκα λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη απφςεηο καο, παξφηη
εμεγήζακε ζηε Γηνηθνχζα φηη έρνπλε γίλεη πάξα πνιιά εηο
βάξνο απηψλ ησλ αλζξψπσλ, φηη έρνπλ μνδεπηεί ιεθηά απφ
ηνπο έιιελεο θνξνινγνχκελνπο, έρεη εηνηκαζηεί ρψξνο φπνπ
ζα είραλε θαη χδξεπζε θαη απνρέηεπζε θαη ζπίηηα θαη απ’ φια,
φια απηά πνπ δελ ζα ηξέραλε ζηνπο δξφκνπο, ηειεπηαία
ζηηγκή θαη ελψ ήηαλε έηνηκνο ν ρψξνο δελ πήγαλε εθεί, γηαηί
απιψο άιιαμε ν Γήκαξρνο ηεο Αιηθ αξλαζζνχ θαη δελ ήζειε.
Πήγαλε ζην βξφλην ηα ιεθηά, απηνί ζπλερίζαλε λα είλαη εθεί
κέζα ζηηο ιάζπεο, ζε άζιηεο θαηαζηάζεηο, ρσξίο ππνδνκέο.
Απηφ απφ κφλν ηνπ ζα έπξεπε λα ην πνχκε, δελ ην
απαηηήζακε. Δίπακε, αο πνχκε κφλν φηη, δελ πξέπεη λα ηνπο
θνπεί ην λεξφ θαη ηέινο πάλησλ φινη νη θνξείο θαη ν Γήκνο θαη
λα βνεζήζνπκε θαη εκείο λα βξνχκε ιχζε. Σηο ππνρσξήζεηο
καο ηηο θάλακε, ήξζε έλα ςήθηζκα γξακκέλν πνπ είρε κέζα
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ηξία πξάγκαηα ηα νπνία δεηήζακε λα θχγνπλε. Σν πξψην πνπ
δεηήζακε λα θχγεη ήηαλε φηη…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ: Καη επαλήιζαλε. Σν πξψην πνπ δεηήζακε λα
θχγεη ήηαλε φηη, ζα πξέπεη λα θξαηάκε κηα απφζηαζε απφ ην
Γήκν Ζξαθιείνπ. Γελ ζα ηνπ ιέκε εζχ πνπ είζαη ηφζν θαιφο
θαη ηα θάλεηο φια ηφζν δεκνθξαηηθά, άζε ην, θαζέλαο έρεη κηα
άπνςε γηα ην ηη θάλεη ν Γήκνο.
Σν δεχηεξν πνπ δεηήζακε ήηαλε, δελ ζα πεηο θαη ηνπο
ΡΟΜΑ θαη ηηο γεηηνληέο απζαηξέησλ, δελ πξέπεη λα ελψλνκε
αλφκνηα πξάγκαηα.
Καη ην ηξίην πνπ είπακε ήηαλε, ζε έλα πνιχπινθν
ηειεπηαίν θνκκάηη φπνπ αλαθαηεπφηαλε ε εθπαίδεπζε , ε πγεία,
νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, εκκέζσο πεξλνχζαλ απφςεηο θαη
γηα ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ αλ ζέιεηε θαη γηα ηνλ
Καιιηθξάηε.
Δίπακε κελ ην δπζθνιεχνκε, δελ ρξεηάδεηαη
απηφ, ππνλνεί πξάγκαηα. Έγηλε δεθηφ γηα ηα απζαίξεηα, έγηλε
πην απιή ε ηειεπηαία θξάζε, θξάηεζε ην πεξηερφκελν ηεο θαη
απφ ηελ αξρή πνπ ήηαλε ην ζέκα κε ην Γήκν κεηαηέζεθε
θάπνπ αιινχ. Δκείο είπακε, ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ζην
Γήκν ζε φηη θάλεη, ιεπθή επηηαγή δελ δίλνπκε θαη γη’ απηφ
αλαγθαζηήθακε λα ην θαηαςεθίζνπκε. ε άιιε παξ άγξαθν
μαλακπήθε πάιη κία αληίζηνηρε δηαηχπσζε γηα ην Γήκν.
Απηά γηαηί ην ζέκα έρεη ήδε ζπδεηεζεί πνιχ, ππήξμαλ θαη
θάπνηεο παξεθηξνπέο, δελ ζα επεθηαζψ.
Γηα ην ζέκα ηεο ελέξγεηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθνη
πεξλάεη ε ψξα, ηα ζέ καηα είλαη πνιιά.

εζπρία,

εζπρία,

ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ:
Δίπα ζην Πξφεδξν δελ είλαη ψξα λα ην
θνπβεληηάζνπκε, καο ελδηαθέξεη πάξα πνιχ. Βγάιακε ήδε σο
παξάηαμε έλα δειηίν ηχπνπ φπνπ δεηάκε απ’ φινπο ηνπο
θνξείο λα ηνπνζεηεζνχκε, γηαηί ελψ ζπκβαίλνπλ φια απηά πνπ
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είπε ν Γηψξγνο θαλείο δελ κηιάεη θαζαξά, θαλείο δελ ιέεη
ηίπνηα, θαλείο δελ παίξλεη ζέζε, γη’ απηφ είπακε φηη φινη νη
θνξείο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλε θαη κάιηζηα ρηππήζακε ην
θακπαλάθη ηνπ θηλδχλνπ. Δίπακε φηη, εθηίκεζή καο είλαη φηη ε
Κξήηε κεηαηξέπεηαη φρη ζε πξάζηλν λεζ ί πνπ ζέιακε ηφζα
ρξφληα, αιιά ζε ελεξγεηαθφ θέληξν. Αλ απηά πξνρσξήζνπλε
έηζη αλεμέιεγθηα ηφηε κηιάκε φρη πηα γηα θαηαζηξνθέο πνπ
είπε ν Γηψξγνο, αιιά γηα αιιαγή ηνπ ίδηνπ ηνπ παξαγσγηθνχ
κνληέινπ, φηη ηειηθά ζα έρνκε κφλν επελδπηέο ηεο ελέξγεηαο
παληνχ θαη δελ ζα έρνκε επελδπηέο ζίγνπξα ηεο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο πνπ πάεη θαηά δηαφινπ, αιιά ζα δνξηζηνχλε θαη νη
επελδπηέο ηνπ ηνπξηζκνχ.
θνπεχνπκε
λα
ην
βάινπκε
ζπγθεθξηκέλα
ζέκα
ζπδήηεζεο, νη νκάδεο απηέο πνπ δνπιέςαλε θάλαλε κηα πάξα
πνιχ ζεκαληηθή δνπιεη ά, φκσο φπσο ζήκεξα έρνπλ ζπλεζίζεη
νη λένη δελ πξνρσξάλε ζε πνιηηηθέο εθηηκήζεηο. Δίλαη ηξνκεξφ
απηφ ην πξάγκα, ελψ ραίξνληαη λα αθνχλε θαη λα ζπδεηάλε
απηά ηα πξάγκαηα, πξέπεη κέρξη λα θηάζνκε ζην Γελάξε πνπ
ζα γίλεη ε εθδήισζε ηεο παξνπζίαζεο ηνπο, λα έρνκε θάλεη
κηα θνπβέληα ηνπιάρηζηνλ ζηε Γηνηθνχζα πνπ πξνιαβαίλνκε,
λα δνχκε πσο ζα νξγαλψζνπκε απηή ηελ εθδήισζε, ψζηε λα
κπεη θαη ζηα ζέκαηα, πνπ ραίξνκαη πνπ είπε ν Πξφεδξνο φηη
θαλείο καο δελ είλαη ζεηηθφο.
Πξέπεη δειαδή λα
πξνζαλαηνιίζνπκε
απηή
ηελ
εθδήισζε
λα
βγάιεη
ζπκπεξάζκαηα.
Σψξα πνπ δηαθψλεζα; Γηαθψλεζα ζην ζπκπέξαζκα θαη ζα πσ κφλν απηφ θαη θιείλσ απηφ ην ζέκα - ε νκάδα ηνπ
θπζηθνχ αεξίνπ είπε φηη, ην θπζηθφ αέξην είλαη αζχκθνξν,
φκσο είπε επεηδή είλαη απαξαίηεην απνηειεί ηε βάζε γηα λα
θνπκπψζνπλ νη ΑΠΔ θαη εηδηθά εάλ δελ ζέινπκε ην θαιψδην
πξέπεη λα γίλεη, θαη πξέπεη λα γίλεη γηα δχν ιφγνπο
ηδηαίηεξνπο, εθηφο απφ ην φηη είλαη αθξηβφ αιιά θηελφηεξν απφ
ην πεηξέιαην.
Ο έλαο ιφγνο είλαη φηη έρνκε ιηγφηεξνπο ξχπνπο θαη ν
δεχηεξνο ιφγνο είλ αη φηη ηειηθά ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ην
ζέκα ηνπ λα ηξνθνδνηεζνχλε αζηηθά θέληξα, βηνκεραληθέο
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πεξηνρέο θ.ι.π. κε θπζηθφ αέξην, ην νπνίν καο ζπκθέξεη γηαηί
θαηαλαιψλνπλ πνιχ.
Άξα αθξηβψο επεηδή είλαη θνκβηθφ
ζεκείν, γηαηί αλ πεη ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζ εί ην
πεηξέιαην, γη’ απηφ ην ιφγν θαη ε νκάδα εθηηκνχζε φηη παξφηη
δελ ζπκθέξεη πάξα πνιχ, παξφηη δελ ζα είλαη γηα πάξα πνιιά
ρξφληα. Σψξα, άκα ηα βξνχλε φια ζηε ζάιαζζα θαη είλαη γηα
φιν ηνλ θφζκν ην θπζηθφ αέξην, αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα,
αιιάδνπλ νη φξνη ζ πδήηεζεο.
Πξέπεη πάλησο λα ην θνπβεληηάζνπκε αλαιπηηθά, φρη έηζη
ζην πφδη φπσο ην ιέκε ζήκεξα.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ:
Οη δχν νκάδεο εξγαζίαο είλαη ήδε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο ηη έρνπλ πεη, αιιά ζα πξέπεη λα ηα
ζπλζέζνπκε απηά θαη λα ηα νξγαλψζνπκε έηζη, ψζηε λα
κπνχλε θαη άιια ζηνηρεία ζην ηξαπέδη θαη λα ηνπνζεηεζεί θαη
ην ηκήκα, λα μέξνκε φινη ηη καο γίλεηαη. Δίλαη ζνβαξφ ην
ζέκα.
Σψξα γηα ην ζέκα ηεο εθδήισζεο κε ηελ KNAUFF. Γελ
είλαη αθξηβψο έηζη ηα πξάγκαηα φπσο εηπσζήθαλε. Τπάξρεη
θάηη πάξα πνιχ ζνβαξφ πνπ πξέπεη λα ην αληηιεθζνχκε. Ζ
εηαηξεία ε KNAUFF έθαλε αθξηβψο απηφ πνπ εκείο δελ
ζέινπκε λα γίλεηαη κε ηα παλεπηζηήκηα. ε κία ζηηγκή φπνπ
ηα παλεπηζηήκηα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο εηαηξείεο
θαη
ππνζηεξίδνπλε, αιιεινυπνζηεξίδνληαη θαη βγάδνπλ θάπνηα
ζπκπεξάζκαηα κε ηελ αηγίδα ησλ παλεπηζηεκίσλ κέζα απφ
πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλε θαη είλαη ε εμήο κία εηαηξεία θαη
δελ είλαη φιεο καδί, απηφ ην παθέην δεηάεη ζπλεξγαζία κε ην
ΣΔΔ/ΣΑΚ. Καλέλαο ζπλάδε ιθνο δελ θαηάιαβε φηη ην ΣΔΔ/ΣΑΚ
θξαηά επηθπιάμεηο θαη ελδερνκέλσο λα κελ ην εγθξίλεη.
Καλέλαο αληίινγνο δελ κπνξνχζε λα αθνπζηεί γηαηί δελ
ππήξρε.
Λέκε ινηπφλ, ζέιεη πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζ’ απηέο ηηο
εθδειψζεηο, φρη 180 πνπ ήξζαλε, 580, αλ είλαη λα
παξαπιαλεζνχλε, 1% λα παξαπιαλεζνχλε, λα κελ έξζνπλε

ζελίς 8 1 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Δ./Σ.Α.Κ.

θαη λα κελ πάξνπκε ηελ επζχλε. Έρνκε δεηήζεη επαλεηιεκκέλα
θαη ζήκεξα κνπ ήξζε αλαθνίλσζε γηα κηα εηαηξεία πνπ
παξνπζηάδεη πξφγξακκα εδψ κέζα. Αο βξνχκε έλα ηξφπν λα
βάδνκε έλα ηίηιν πνπ λα ιέεη, αλαθνηλψζεη ο ηξίησλ, λα
μεθαζαξίδεη ν θάζε ζπλάδειθνο ηη είλαη ηνπ ΣΔΔ/ΣΑΚ, ηη είλαη
ηξίησλ.
Καη
δελ
κπνξεί
λα
είλαη
ηξίησλ
φηαλ
ζπλδηνξγαλψλνπκε θαη ηδηαίηεξα επεηδή απηνί θάλνπλ ηα έμνδα
θαη εκείο δελ έρνκε πνιιά ρξήκαηα. Γελ πξέπεη λα ιέκε
ηέηνηα πξάγκαηα θαη λα απνθαζίδνκε κε ηέηνηα θξηηήξηα.
Σψξα, γηα ην ζέκα ηνπ παξαηεξεηεξίνπ. Γηα ην ζέκα ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ είλαη ζεκαληηθφ ζέκα, μεθηλάκε απφ ηε
δηαθάλεηα, πξέπεη λα θηάζνπκε λα απαηηήζνπκε ην
πξνγξακκαηηζκφ, φκσο πξψηα απ’ φια ζε ηφζν ζνβαξά
δεηήκαηα θαη δελ είλαη ε κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβεί,
ιέεη εδψ Πξφεδξε φηη ην παξνπζίαζε ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή,
ζηε Γηνηθνχζα πφηε; Γελ ην έρνπκε δεη.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ:
Ωξαία, εάλ είλαη ιάζνο, απφ ηψξα ην
μεθαζαξίδνκε, δελ ην πάκε παξαθάησ.
Πξέ πεη ινηπφλ λα
παξνπζηαζηεί ζηε Γηνηθνχζα.
Να ζαο πσ ηη έγηλε ζηε θεληξηθή Αληηπξνζσπεία, γηαηί
εγψ ζεθψλσ ηα ρέξηα ςειά. Γελ μέξεη πηα θαλείο ηη λα θάλεη
εθεί κέζα.
Πξηλ πάσ ζηελ Αληηπξνζσπεία δηαβάδσ ζην ελεκεξσηηθφ
πνπ καο ζηέιλεη ην ίδην ην ΣΔΔ φηη, ν Παλάξεηνο πνπ είλαη ν
Τθππνπξγφο Παηδείαο, παξνπζίαζε ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην
ππνγεγξακκέλα φια ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ην
παλεπηζηήκην θαη ηα ΣΔΗ πνπ δελ έρνπλε, ππνγεγξακκέλα απφ
φια ηα Τπνπξγεία, ηα είδαλε θαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη
πάλε γηα ηΔ. Απφ θάησ είρε φια ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα
έλα – έλα λα ηα δηαβάζεη θαλείο. Δίραλε θαη κέζα απηή ηελ
έλλνηα, αλ ηελ έρεηε αθνχζεη, πεξί δηεπξπκέλνπ ΣΔΔ, πνπ
ζπλεπάγεηαη ηε ππξακίδα ηνπ πιαηζίνπ πξνζφλησλ πνπ
αξρίδεη απφ ηα ΗΔΚ θαη θηάλεη κέρξη ηα δηδ αθηνξηθά θαη πνπ
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ζπλζέηεη γλψζε θαη εκπεηξία, πνπ είλαη απηή ε ινγηθή ζήκεξα
φπνπ αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα γίλνληαη
ηνπξινχ. Καη ππνηίζεηαη απηνί πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ΗΔΚ θαη
ΣΔΗ ηνπο ηάδνπλε, δελ μέξσ εάλ ζα γίλεηαη, εμαξηάηαη πνηνο ζα
θιείλεη ή ζα αλνίγεη ηε ζηξφθηγγα φπσο γηλφηαλε παιηά θαη κε
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φηη θάπνηε ζα γίλεη θαη
ηζνδχλακε κέζα απ’ απηή ηελ εκπεηξία κε απηνχο πνπ έρνπλ
πεξηζζφηεξα αθαδεκατθά πξνζφληα.
Ση καο είπε ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ; Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ
καο είπε φηη, νπδέπνηε ππνγξαθήθαλ απηά ηα Πξνεδξηθά
Γηαηάγκαηα απφ ηα παξαγσγηθά Τπνπξγεία κε ηα νπνία κηιάεη
απνθιεηζηηθά ν ίδηνο, θαλείο δελ είλαη δίπια ηνπ γηα λα ην
επηβεβαηψζεη θαη φηη, κίιεζε κε ην Ρέππα, κίιεζε κε ηε
Μπηξκπίιε, κίιεζε θαη κε ην Τπνπξ γείν Οηθνλνκηθψλ, φηη
θαλείο δελ έρεη ππνγξάςεη θαη φηη απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη
αξθεηφ γηα λα πέζνπλ απηά ζην ηΔ, φπνπ ην ΣΔΔ ζα
πξνζθχγεη.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ: Ο Παλάξεηνο καο ιέεη θαη ν ηχπνο φηη έ ρνπλε
ππνγξάςεη θαη ηα stage ζην ηΔ, ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ καο
ιέεη φηη δελ έρνπλε ππνγξαθεί θαη άξα είλαη επηθνηλσληαθφ θαη
δελ πξφθεηηαη λα πξνρσξήζνπλε.
Βαζηδφκελνο φκσο ζ’ απηφ ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ ην
ηξαβάεη θαη παξαπέξα.
Κπξηαθή κεζεκέξη ςεθίζηεθε κε
επξεία πιεηνςεθία απφ ηελ Αληηπξνζσπεία ε πηζηνπνίεζε
κεραληθψλ θαη ηερλεηψλ. Απηφ είλαη έλα αξραίν αίηεκα, ηφζν
αξραίν φζν θαη ην ΜΗΚΔΔ, πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηηο εμειίμεηο
ζηα ζέκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο, αιιά είρε λα θάλεη κε
ηελ εθπαίδεπζε κφλν ησ λ ηερλεηψλ πνπ δεηνχζε λα ηελ θάλεη
ην ΣΔΔ. Πξηλ λα πηζηνπνηεζνχλ νη πδξαπιηθνί, ειεθηξνιφγνη
θ.ι.π. ιέγακε, φινη πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη
παξάιιεια σο πηζηνπνίεζε δεηνχζακε γηα ηνπο κεραληθνχο
ην κεηξψν θαηαζθεπαζηψλ ηδησηηθψλ έξγσλ.
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Απηή ηε ζηηγκή απνθάζηζε ε Αληηπξνζσπεία κε κία
εηζήγεζε ηεο κηάκηζε ζειίδαο φηη, ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο
θνξέαο πνπ ζα είλαη κέζα ην ΣΔΔ, νη ζχιινγνη θαη δηάθνξνη
άιινη, ν νπνίνο ζα πηζηνπνηεί κφλν κεραληθνχο, πξνο ζηηγκήλ
ιέεη, εληφο παξελζέζεσο ζα δνχκε κεηά θαη ην ΣΔΗ, θαη
ηερλίηεο.
Καη κεηά ιέεη καο έρνπλ ηάμεη φηη ζα θάλνπκε θαη
ΜΗΚΔΔ.
Απηφ ην ίδην ζα αλαιάβεη θαη ηα κεηξψα ησλ
κειεηεηψλ θαη ηα κεηξψα ησλ εξγνιεπηψλ, δειαδή ζηελ νπζία
ζα είλαη αληί ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο, ε νπνία ζε πξψηε θάζε
ηελ θαηαγγείιακε απφ εδψ φηη δελ έρεη νχηε έλα εθπξφζσπν
ηνπ ΣΔΔ. Γειαδή βγαίλεη έλα ζρήκα ην νπνίν αγλνεί ην ΣΔΔ,
έξρεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ θαη καο ιέεη μεράζηε ην απηφ,
εγψ έρσ ζπκθσλήζεη, ζα θηηάμνκε απηφ – ην άιιν, ςεθίζηε
ην.
Ση ζπκπέξαζκα λα βγάιεη θαλείο;  ηη, εάλ έρεη δίθην ν
Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ ηφηε μεράζηε ηελ αλεμάξηεηε αξρή θαη απφ
αχξην πεξπαηάεη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο, αλ δελ έρεη δίθην ν
Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ πξνρσξάεη έλαο θνξέαο πηζηνπνίεζεο ν
νπνίνο ζηε πνξεία, θαη φηαλ δελ ζα είλαη πηα εηζήγεζε κηάκηζε
ζειίδα, ζα γίλεη αθξηβψο απηφ πνπ ιέγακε απφ παιηά φια ην
ΣΔΔ, ην δηεπξπκέλν ΣΔΔ, νκπξέια, φινπο ηνπο θαλνλίδεη, φια
ηα ζθάδεη, φια ηα καραηξψλεη.
Κξαηήζηε ηα ζαλ πιεξνθνξίεο, δελ μέξσ ηη ζπκπέξαζκα
λα βγάισ, αιιά έηζη δελ βγαίλεη άθξε.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δπραξηζηνχκε
θαθηαλάθε.
Ο ζπλάδειθνο Ξπινχξεο.

ζπλαδέιθηζζα

ΞΤΛΟΤΡΖ: πλάδειθνη εάλ θάπνηνο ην δηαβάζεη ζνβαξά απηφ
ην ραξηί, ην ζπκπέξαζκα πνπ βγάδεη θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη
φηη απνηππψλεη κε απφιπηε ζαθήλεηα ην ηη είλαη ε Γηνηθ νχζα
Δπηηξνπή. Γελ ιέσ φηη είλαη θαιή ή θαθή, πξνθαλψο εάλ ε
παξάηαμε κνπ ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία θαη ζα έθαλε κηα
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ζπλνπηηθή παξνπζίαζε, κπνξεί λα ήηαλε ηξεηο ζειίδεο, αιιά ε
νπζία, ην ζηπι, ην πεξηερφκελν ζα ήηαλε εληειψο δηαθνξεηηθφ.
Δγψ
λνκίδσ
φηη
απηφ
ην
νπνίν
δείρλεη
εδψ
αληηθαηνπηξίδεη απηφ πνπ ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζέιεη λα
θάλεη. Γειαδή, λα θάλεη ζπλαληήζεηο, επαθέο, πνπ κπνξεί λα
είλαη θαη θνπξαζηηθέο θαη λα είλαη πνιιέο θαη λα είλαη κε
πνιινχο, κε πνιιά θαη δηάθνξα ζέκαηα θαη θαηά ηε γλψκε καο
ην κφλν πνπ έρνπλε απηνί λα θάλνπλε, νη επαθέο απηέο, είλαη
λα γεκίζνπλε ζειίδεο αιιά επί ηεο νπζίαο θαηά ηε γλψκε καο
ηίπνηα θαη φρη κφλν ηίπνηα, αιιά δείρλνπλε φηη δνπιεχεη
αξλεηηθά φζνλ αθνξά ηα ζπκθέξνληα ησλ κεραληθψλ. Γηαηί
θαθά ηα ςέκαηα ε Γηνηθνχζα δελ είλαη έλα φξγαλν ην νπνίν
δνπιεχεη γεληθά θαη αθεξεκέλα, έηζη; Έρεη λφεκα ε θάζε
θξάζε θαη επεηδή αλαθεξζήθακε θαη ζην Μπέξηνλ Μπξέρη λα
πσ φηη αγαπεηνί ζπλάδειθνη ν Μπέξηνλ Μπξέρη δελ είπε κηα
θξάζε γεληθά θαη αθεξεκέλα, ηελ είπε γηαηί ήηαλε
θνκνπληζηήο θαη απηφο ν θνκνπληζηήο θαηαδηψρζεθε απφ ηε
παηξίδα ηνπ, απφ ηελ Ακεξηθή θαη απ’ φινπο ηνπο κέληνξεο
νξηζκέλσλ αλζξψπσλ πνπ ζήκεξα πάλε θαη παξαθνινπζνχλε
ην ζέαηξν κε γνχλεο παλάθξηβεο.
Θέισ λα πσ δειαδή φηη, αθφκα θαη ν Μπξέρη ή
νπνηνζδήπνηε πνπ κπνξεί ζσζηά λα επηθαιεζηνχκε λα
μέξνπκε γηαηί ην ιέεη, γηαηί φηαλ εγψ κηα θνξά κίιεζα γηα ην
Πηθάζν φηη ήηαλε θνκνπληζηήο ν Πηθάζν, εθλεπξίζηεθε ν
ζπλνκηιεηήο κνπ. Δ, κα δηάνιε απηφ ήηαλε ν Πηθάζν, δελ
ήηαλε απιά θαιφο δσγξάθνο, ήηαλε θνκνπληζηήο θαη κέιν ο
ηνπ ΚΚ Ηζπαλίαο θαη ΚΚ Γαιιίαο. Δ, άκα ην είπα απηφ κνπ
ιέεη, ατ ζην δηάνιν δελ ζπδεηάκε.
Σν ιέσ απηφ γηαηί εδψ πξνθχπηεη φηη, πξαγκαηηθά θάλαλε
πάξα πνιιέο ζπλαληήζεηο ζε πέληε ηνκείο, επαγγεικαηηθά θαη
αλαπηπμηαθά, πείηε κνπ ζαο παξαθαιψ απ’ φιεο ηηο
ζπλαληήζεηο - θαη πξνθαιψ αλνηρηά - θαηαιαβαίλσ φηη ε
αληίιεςε ζαο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε δηθηά καο, φκσο ζέισ
λα θαηαλνήζεηε ηε θξηηηθή πνπ ζαο θάλνκε.
Λέηε γηα
παξάδεηγκα, ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ζην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην κε ζέκα αλεξγία θαη επηπηψζε ηο ζηελ νηθνλνκηθή
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θξίζε. Πνιχ θαιά ην θάλαηε πνπ πήγαηε, ζπκθσλψ, ηη δηάνιν
είπαηε φκσο; Δδψ είλαη ην ζέκα. Καη εγψ κπνξνχζα λα πσ,
αλ κηινχζα εγψ ζα πάζαηλε δάραξν ν Πεξηθεξεηάξρεο,
πηζαλφλ φκσο φηαλ κίιεζε ν Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο λα
επραξηζηήζεθε
ν
Πεξηθεξεηάξρεο
ή
ν
δηθφο
καο
Πεξηθεξεηάξρεο αλ ήηαλε λα ηνπ άξεζαλ απηά πνπ έιεγα εγψ.
Άξα ην ζέκα δελ είλαη λα παο, ηη ιεο, δηφηη ηε θξίζε δελ ηελ
έθαλε βξε παηδηά ε θφηα ηεο γεηηνληάο, θάπνηνο ηελ έθεξε ηε
θξίζε.
Σε θξίζε ινηπφλ ηελ έρεη θάλεη.., είλα η θξίζε ηνπ
θαπηηαιηζκνχ πνπ ηελ έρεη θάλεη ην ΠΑΟΚ, ε Νέα
Γεκνθξαηία, γακψ ηα θαληήιηα δειαδή, πνηνο θηαίεη;
Ση
πξνηείλνκε εκείο; Λέκε ηε θξίζε λα ηελ πιεξψζνπλε απηνί
πνπ ηελ θάλαλε ή λα ηελ πιεξψζνπλε νη κεραληθνί πνπ ηελ
πιεξψλνπλε; Μαο έρνπλε αιιά μεη ηα θψηα ζπλάδειθνη ηεο
Αληηπξνζσπείαο, νη ζπλάδειθνη καο πεηλάλε.
αο θαηαζέησ έλα γεγνλφο, κηαο ζπλνκήιηθεο κνπ ε
κακά κνπ είπε, πάξε ην γην κνπ κεραληθφ ζην γξαθείν ζνπ
ηδάκπα γηαηί ζα ηξειαζεί.
Έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθά ζηελ
Αγγιία θαη θάζεηε 8 κήλε ο ζην ζπίηη.
Σν θαηαιαβαίλεηε;
Μπνξψ λα πάσ φκσο εγψ ζηε ζπγθέληξσζε απηή θαη λα
κηιάσ κηάκηζε ψξα θαη λα κελ πσ ηίπνηα. Δγψ ιέσ θαιά
πήγακε, ηη ιέκε, ε Αληηπξνζσπεία έρεη πάξεη ζέζε γηα ην ζέκα
ηεο θξίζεο λα πάκε λα ηηο αλαπηχμνπκε εθεί;
Πνηέ δελ
πήξακε ζέζε, γηαηί δελ έρνπκε ηα θφηζηα, δελ έρνπλε ηα
θφηζηα.
Δκείο ιέκε φηη είλαη κηα θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ είλαη
δεδνκέλε, ζα ηελ πεξάζεη γηαηί ζα ηξειαζεί θαη ζ’ απηή ηε
θάζε απ’ φηη θαίλεηαη ζα θάεη ηηο ζάξθεο ηνπ, ζα θάεη θαη ηηο
κεγάιεο επηρεηξήζεη ο, θαληάζνπ ηψξα ηνπο κεραληθνχο.
Πάσ παξαθάησ. Λέκε ηψξα επέθηαζε ηνπ βηνινγηθνχ, μέξεηε
απφ εδψ εζείο ηη γίλεηαη κε ηα ζέκαηα ησλ ιπκάησλ; Δγψ
πξνζσπηθά έρσ θαηαγγείιεη επψλπκα ηε ΓΔΤΑΖ φηη εξρφηαλε
ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην θαη πξφηεηλε θνκπηλαδφξηθεο
κειέηεο θαιάκηα λα δηαρεηξίδνληαη ηα απφβιεηα. Ξέξεηε ηη
έθαλε ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην; 37 ππέξ – 2 θαηά, απηφ
έθαλε. Καη ιέσ εγψ, ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην μέξεη φηη 30.000
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θπβηθά βνζξνιχκαηα πέθηνπλε θάζε κέξα ζηε ζάιαζζα, γηαηί
δελ έρνκε ηξηηνβάζκηα επ εμεξγαζία.
Ση ιέκε ινηπφλ ζηε
ΓΔΤΑΖ πνπ καο απεηιεί απ’ φηη ιέεη ε Βάλλα; Απηή είλαη ε
άπνςε, γηαηί εκείο ιέκε φηη είλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα
δηαρεηξίδεηαη ηα ιχκαηα ζέιεη – δελ ζέιεη θαη ηα πιεξψλνπκε,
γηαηί ινηπφλ δελ έρεη θάλεη; Καη θάλνπλε θνκπί λεο νη Γήκαξρνη
θαη βάδνπλε θαιάκηα ζε φια ηα ρσξηά ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ
αληί λα θάλνπλε βηνινγηθφ θαη ιέηε γηα ην Γάδη.
αο
πιεξνθνξψ ινηπφλ φηη πέξπζη πήξαλε φια ηα ιχκαηα ηνπ
Γήκνπ Γαδίνπ θαη μεράζαλε ιέεη λα βάινπλε επηζηξνθή ηνπ
λεξνχ πίζσ. Απηή είλ αη, κνπ ην είπε ν ίδηνο ν Γήκαξρνο,
μεράζακε βξε Κψζηα, ηη λα ζνπ θάλσ κνπ ιέεη.
Απηά δελ είλαη μεραζηάξεδεο, είλαη ζπγθεθξηκέλεο νη ηαθηηθέο
πνπ αθνινπζνχλε.
Να ζαο πσ άιια ζπγθεθξηκέλα, ιέηε φηη θάλνκε
παξέκβαζε ηνπ ΣΔΔ, ζ’ απηφλ ηνλ θ. Γαβξίιε, φπνπ δεη άεη λα
έρνκε πιήξε έιεγρν ηεο ηξάπεδαο Αηηηθήο. Πξψηα εγψ δελ
μέξσ πνηνο είλαη ν Γαβξίιεο, φπνηνο Γαβξίιεο θαη λα ‘λαη
Γαβξίιεο είλαη. Δγψ ξσηάσ, ηη γίλεηαη κε ηε ηξάπεδα Αηηηθήο
βξε παηδηά; Δίλαη ε θνκπίλα ηνπ αηψλα, πξηλ απφ δχν εκέξεο
άθνπζα φηη ηελ αγνξάζαλε, πνηνο ηελ αγφξαζε;
Πνηνο
αγφξαζε ηελ ηξάπεδα Αηηηθήο; Πνηνο ηελ πνπιάεη, πνηνο ηελ
αγνξάδεη, πνηαλνχ είλαη ηα ιεθηά, πνηνο ηνπο ειέγρεη; Σν λα
θάλνκε παξέκβαζε, ε! ζα κπνξνχζα λα θάλσ θαη εγψ, θαη εζχ
θαη νπνηνζδήπνηε, εγψ ζα πσ άιθα, ν άιινο ζα πεη βήηα, ν
άιινο ζα πεη γάκε, ε νπζία πνηα είλαη;
ηη ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην ζπλεηδεηά, πξνζέμηε ηνλ φξν πνπ βάδσ,
ζπλεηδεηά μεπνπιάεη ην ηακείν πνπ ιέγεηαη ΣΜΔΓΔ θαη πάεη
ζηηο ηζέπεο πέληε ηξαπεδηηψλ, ηειεία θαη παχια.
Σψξα, θάλνπκε παξέκβαζε, ηη είπακε ινηπφλ; Λέεη ε
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ φηη θέξηε ηα ιεθηά πίζσ πνπ θιέςαηε,
είζηε θιέθηεο, ην άθνπζεο πνηέ λα ην πεη Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ
απηφ; Δχθνιν είλαη λα ην πεη; Άξα ινηπφλ ηη παξέκβαζε
θάλνπκε; Δκείο ιέκε λα πάκε λα θάλνπκε παξέκβαζε, ζε πνηα
θαηεχζπλζε;
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Άιιν ζέκα, ζα ζαο πσ ζπγθεθξηκέλν, ελέξγεηα πνπ είπε,
επεηδή είλαη έλα ζέκα πνπ πξαγκαηηθά ην γλσξίδσ θαη έρσ
αζρνιεζεί πνιχ ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ κνπ.
Ση
ζέινπκε βξε παηδηά λα θάλνπκε ζηε Κξήηε; ΓΔΖ Α.Δ., κηα
αλψλπκε εηαηξεία δειαδή ε νπνία κε ηελ πξψηε βξνρή δελ ζα
έρνπκε ξεχκα 23 ψξεο; Γηαηί δελ έρνπκε ξεχκα βξε παηδηά;
Γηαηί δελ πήγε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα ηνπ πεη ηνπ
δηεπζπληή ηεο ΓΔΖ, βξε απαηεψλα γηαηί δελ έρνπκε ξεχκα;
Έρεη ην δηθαίσκα ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην λα ην θάλεη, δηφηη
23 ψξεο ην Γάδη δελ είρε ξεχκα, γηαηί δελ πάεη; Γηαηί δελ πάεη
ν Πεξηθεξεηάξρεο; Ξέξεηε γηαηί; Γηαηί δελ είλαη αλψλπκε
εηαηξεία θίινη. Απηφ ζέιεη ην θξάηνο θαη απηφ πνπ ζα θάλνπλε
ηψξα θαη ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα, γηαηί κηιάσ θαη εγψ κε ηνπο
δηεπζπληέο, έρνκε ιχζεηο ηερληθέο θαη εθηθηέο, αιιά θ.
Ξπινχξε δελ καο αθήλνπλε νη δηνηθνχληεο δηφηη νχηε ηερληθφ
πξνζιακβάλνπλε, νχηε ζέινπλε λα δψζνπλε θηελφ ξεχκα ζηε
ιατθή νηθνγέλεηα, ζέινπλε παλάθξηβε ππεξεζία θαη ηη θάλεη ην
ΣΔΔ; πκκεηέρεη θαη βάδεη ηε πιάηε ηνπ λα γίλεη αθφκα κηα
αλψλπκε εηαηξεία.
Σν ηειεπηαίν θαη θιείλσ, γηαηί δελ ζέισ λα ζαο…
Δλεκεξψζεηο, εγψ βξε παηδηά εθλεπξίδνκαη φηαλ αθνχσ
ζεκηλάξην ιέεη γηα λα κάζεηο θάηη θαη δψζε κνπ ιέεη 90 επξψ,
γηαηί ξε θίιε λα ζνπ δψζσ 90 επξψ; Σν Σερληθφ Δπηκει εηήξην
ηη είλαη, κπαθάιηθν δειαδή; Καη ην θάλεη θαη ν ζχιινγνο
κεραλνιφγσλ.
ηε δηεχζπλζε έηπρε λα είκαη 13 ρξφληα
Πξφεδξνο, πνηέ βξε παηδηθά δελ πιήξσζε θαλέλαο, ηη άιιαμε
δειαδή;
Καη δελ είλαη πξνζσπηθφ ην ζέκα, γηα λα κελ
παξεμεγεζψ δειαδή, ηψξα απηή ε ηαθηηθή, 90 επξψ, 80 επξψ,
120 επξψ, 130 επξψ, γηαηί; Δίλαη απαίηεζε καο, πιεξψλνπκε,
λα καο θάλνπλε δσξεάλ ελεκέξσζε θαη φρη λα ζνπ θάλνπλε..,
θαη γηα ην ΓΚΔΝΑΚ πάξε πξφγξακκα απφ ην ΣΔΔ, πάξε θαη
απφ ηε ηάδε εηαηξεία. Ση είλαη απηά ηα πξάγκαηα βξε π αηδηά;
Σν μέξνπκε φηη δνχκε ζηελ επνρή ηεο εκπνξεπκαηηθφηεηαο θαη
ηα πάληα είλαη εκπφξεπκα, εκείο ην μέξνπκε, εζείο κελ έρεηε
ςεπδαίζζεζε ή κελ πξνζπαζείηε λα καο θνξντδέςνπλε.

σ νεδρίαζη 4 η

1 3 η ς Γ εκεμβρίοσ 2010

ζελίς

88

Καη θιείλνληαο ζέισ λα πσ ην εμήο, έρεηε πιεηνςεθία, κπνξεί
λα παίξλεηε φηη απν θάζεηο ζέιεηε, φκσο ζα ήζεια λα
παξαθαιέζσ φηαλ κηιάκε γηα ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο
ηνπιάρηζηνλ λα κελ θνξντδεπφκαζηε. Πφηε, εγψ πνπ είκαη
ζηελ Αληηπξνζσπεία πξψηε θνξά, πφηε ζπδήηεζε έζησ έλα
απφ ηα ζέκαηα πνπ αλέθεξα, επίηεδεο ηα αλέθεξα, ε
Αληηπξνζσπεία λα πάξνπκε απνθάζεηο θαη λα πάεη κεηά ε
Γηνηθνχζα θαη λα ηηο εμεηδηθεχζεη, πφηε; Ρσηάσ πφηε; ε πνην
ζέκα, ζην ελεξγεηαθφ; Σελ νηθνλνκηθή θξίζε; Πνπ πνιεκνχκε
λα ην ζπδεηήζνπκε θαη ζα κπεη ηψξα θαη εάλ ην ζπδεηήζνπκε;
Σν ζέκα ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρη αο, πνηα έρνκε ζπδεηήζεη;
Καη λα ζαο πσ θαη θάηη άιιν βξε παηδηά; Καιά, πάηε θαη
ηα ιέηε, ηη ζαο ιέλε απηνί; Πήγακε θαη ζπδεηήζακε. Δγψ
μέξεηε ηη ζα έιεγα; Πήγα θαη ηα είπα ηνπ Πξνέδξνπ θαη κνπ
γχξηζε ηε πιάηε, φπσο άθνπζα ηψξα ηε Βάλλα πνπ καο
απεηιήζαλε θηφιαο. Δγψ είκαη ζίγνπξνο φηη δελ καο είπαλε
ηίπνηα, ζπκθσλνχλε, γηαηί νη απφςεηο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο
Αληηπξνζσπείαο θαηά ηε γλψκε καο είλαη νη απφςεηο πνπ
έρνπλε νη θπβεξλήζεηο πνπ θπβεξλάλε. Γη’ απηφ εκείο ηηο
θαηαδηθάδνπκε θαη δελ κπαίλνκε θαλ ζη ε δηαδηθαζία λα πνχκε
εάλ είλαη ζσζηέο γηαηί εθ ησλ πξνηέξσλ, φπσο θαη εκείο ζα ην
θάλακε, πξνζέμηε, εκείο ιέκε ηελ αιήζεηα βξε παηδηά, εκείο αλ
ήκαζηαλ Γηνηθνχζα ζα παίξλακε ηηο απνθάζεηο κε ην ζθεπηηθφ
πνπ έρνκε. Αλ είλαη ζσζηφ ή ιάζνο, άιιν ζέκα, γηαηί δελ ην
ιέηε εζείο; Δίκαζηε ΠΑΟΚ θαη Νέα Γεκνθξαηία θαη φ,ηη καο
ιέλε ην θάλνπκε, γηαηί δελ ην ιέηε δειαδή; Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα θαη αλ ζαο πεηξάδεη θχγεηε, αιιηψο λα
δερηείηε ηε θξηηηθή ζζελαξά φκσο θαη κε επηρεηξήκαηα θαη φρη
κε βιαζθεκίεο ηνπ είδνπο, κα εζχ δελ μέξεηο ηη ιεο,
ζπζηεκέλνο είλαη, είδα εθθξάζεηο πξνεγνπκέλνπ ζπλαδέιθνπ.
Δδψ είλαη ε αιήζεηα, εδψ ζα ηελ πείηε θαη ζα θξηζείηε γηα ηηο
πξάμεηο θαη ηηο νπζίεο θαη φρη ηα ιφγηα.
αο επραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Δπραξηζηνχκε ζπλά δειθε Ξπινχξε,
ν ζπλάδειθνο Μαπξνγηάλλεο.
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ΜΑΤΡΟΓΗ ΑΝΝΖ: Λνηπφλ, ζπλάδειθνη εγψ ζα ήζεια λα πσ αλ
θαη είρα πεη λα ην ζπκπιεξψζσ θαη εγψ ηε Γηνηθνχζα ζε δχν
πξάγκαηα, εδψ εξρφκαζηε ζήκεξα λα κηιήζνπκε θαη γχξσ καο
γίλνληαη ηφζα δελ θάλακε ηίπνηα. Ήδε ιέεη πινπνηείηαη ν
Καιιηθξάηεο, ε Γηνηθνχζα δελ είρε θαηξφ λα αζρνιεζεί φηη ζ’
έλα κήλα πινπνηείηαη θαη νη ππεξεζίεο δελ μέξνπλε θαλ πσο
ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη δελ μέξνκε θαη απηφ γηαηί έρεη ηφζνπο
κεραληθνχο ε Πνιενδνκία, ην έλα ην άιιν. Γελ είρε ρξφλν ε
Γηνηθνχζα θαη ζα έπξεπε λα πάξεη ζέζε ηη ζα γίλεη.
Δδψ αο πνχκε κε ηελ πηλαιφγθα αζρνιεζήθακε κε ηελ
αλάδεημε, αιιά δελ έρνκε αζρνιεζεί αθφκα κε ηελ εμαθάληζε
ηεο πηλαιφγθαο θαη νη ζπλάδειθνη απφ ην Λαζίζη ζα μέξνπλε
πνιχ θαιά φηη έγηλε δηαδήισζε ζην Λαζίζη γηαηί ε πηλαιφγθα
απφ ην λα πάκε απφ ηελ Δινχληα έληερλα έρεη εμαθαληζηεί κε
σξαία ηνηρία, κε σξαίεο αξρηηεθηνλίεο πνπ πηζαλφλ
εγθξίζεθαλ, απφ θάπνηα μελνδνρεία πνπ θαηέιαβαλ ηελ
παξαιία ζην Γξνχιν, αιιά δελ αζρνιείηαη θαλείο. Ίζσο ζα
έπξεπε λα αζρνιεζνχ κε πην πνιχ κε ηελ εμαθάληζε ηεο
πηλαιφγθαο πιένλ. Σνλ ράζακε πιένλ, ζηε δηαδξνκή δελ
ηελ βιέπνκε ηε πηλαιφγθα, ηελ πήξαλ ηα μελνδνρεία, ην έλα,
ην άιιν. Ίζσο κεζαχξην θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνλ θαηλνχξην ησλ
μελνδφρσλ λα ηνπ πνχκε, πέξα απφ ηηο πεξηβαιινληη θέο ηη
θάλνπλε, φηη ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα γίλεη θαη κε ηα
μελνδνρεία λα παξαδψζνπλε απηφλ ηνλ αηγηαιφ πνπ έρνπλε
θαηαιάβεη ζε κεγάιν βαζκφ. Έρνπλ θαηαπαη ήζεη ηα πάληα,
έρνπλε ζεθψζεη φ ηη απζαίξεην κπνξνχζαλ θαη θάπνηα ζηηγκή
ζα πξέπεη λα ην πνχκε η νπ Πξνέδξνπ ηνπο φηη ηη ζην θαιφ
ζπκβαίλεη εθεί.
ήκεξα δελ μέξσ αλ είδεο ζην πνιπλνκνζρέδην,
θαηαηίζεηαη απηφ ην λνκνζρέδην γηα ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα, φρη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, γηα ηε
θαηάξγεζε ησλ ιεγφκελσλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. Ήκαξηνλ
δειαδή, δελ είρε ε Γηνηθνχζα ιίγν ρξφλν λα αζρνιεζεί θαη κ’
απηφ πνπ πάεη λα ζπκβεί; Ήδε θαηαξγνχληαη νη ακνηβέο ησλ
κεραληθψλ, νη φπνηεο δηαζθαιηζκέλεο θαη δελ αζρνιεζήθακε.
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Καιά είλαη φιεο απηέο νη νκάδεο εξγαζίαο, δελ δηαθσλψ αο
πνχκε, αιιά ζηηο νκάδεο εξγαζίαο πνπ βάιακε ζηηο ΑΠΔ πνηα
είλαη ε επίπησζε ζην δίθηπν αηνιηθήο ελέξγεηαο, αιιά δελ
βάιακε θαη πνηα ζα είλαη ε επίπησζε ζε φινπο καο, νη
επηπηψζεηο.
Αλέιεγθηα ν θαζέλαο πάεη θαη ηξαβάεη έλα
θσηνβνιηατθφ 4, 5, 10 ζηξέκκαηα απζαίξεηα, κελ λνκίδνπκε
φηη ηα θάλνπλε λφκηκα, άιια ηνπ εγθξίλνπκε, άιια πάεη θαη
βάδεη, φηη ζέιεη θάλεη, έρνπλε κπεη θαη απηνί νη ζπιινγηθνί,
ζηγά κσξέ φ,ηη ζέινπκε θάλνπκε εδψ πέξα, ηίπνηα. Πνηα
λνκνζεζία; πσο ηελ έρνπλ γξακκέλε θαη απζαηξεηνχλ, ηελ
έρνπλ θαη απηνί γξακκέλνη, έηζη;
Άξα ινηπφλ αχξην ζα
μαλακεηξάκε ηηο επηπηψζεηο, φρη ησλ απζαηξέησλ, ησλ ΑΠΔ.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΑΤΡΟΓΗ ΑΝΝΖ: Ναη παηδί κνπ, εδψ ηνπο είρακε πνπ ζέιαλε λα
θάλνπλε ηα πάληα, ηφηε εγψ ζπκάκαη πνπ πάιη θσλάδαλε.
Γειαδή θάπνπ ζα πξέπεη λα αζρ νιεζνχκε θαη κε απηά, απηά
είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα καο, ηη ζην δηάνιν ζα ζπκβεί κε φινπο
απηνχο. Θα πξέπεη δειαδή λα δνχκε ηη γίλεηαη κε φια απηά, ηη
γίλεηαη κε φιν απηφ πνπ ζπληειείηαη θαη απηφ κε ιεγφκελε
δεκφζηα δηνίθεζε. Δίρε γίλεη κηα επηηξνπή γηα ηε δεκφζηα
δηνίθεζε, λα πνχκε γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη
κάιηζηα εδψ βιέπσ έλα ελεξγφ κέινο φισλ ησλ επηηξνπψλ
πνπ ηφηε καο ην έπαημε απ’ έμσ, δελ έρεη γίλεη ηίπνηα, δελ
μέξσ ηη έρεη γίλεη, έηζη; Απηή ε νκάδα εξγαζίαο πνπ έγηλε.
Υαίξνκαη βέβαηα πνπ ην κέινο ην ζπλαληάσ ζε θάζε νκάδα
εξγαζίαο ηφηε πνπ πέηαμε εκάο απ’ έμσ, θαηαγγέιινληαο καο
φηη ζέινπκε λα βγάινπκε ρξήκαηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δπραξηζηνχκε
Μαπξνγηάλλε. Ο ζπλάδειθνο Μπάθηληαο.
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Καιχθζεθα.

ζπλάδειθε
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Καιχθζεθεο;
’ επραξηζηνχκε
πνιχ.
Καη πάκε ζην ζπλάδειθν Φαλνπξάθε. (αιιαγή θαζέηαο)
ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ: …θαη κεηά ζα πσ κηα πην γεληθή πξφηαζε. Με ην
ζέκα ησλ ηξαπεδψλ. Καηά ηε γλψκε κνπ ζεσξψ φηη είλαη
απηνλφεην φηη εθφζνλ ην Δπηκειεηήξην θαη λνκη θά ζρεηίδεηαη
κε ην θξάηνο, κε ηελ πνιηηεία, έπξεπε λα θάλεη ηη; Πνηνο είλαη
αξκφδηνο γη’ απηά ηα πξάγκαηα;
Δίλαη ε ππξνζβεζηηθή.
Έπξεπε λα πάκε πξνο ηε ππξνζβεζηηθή θαη λα απαηηήζνκε
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θαη λα καο πεη απηή αλ είλαη (…),
παιαβέο, δελ μέξσ θ.ι.π., φια ηα άιια εγψ ηα ζεσξψ
θηινινγία αο πνχκε. Δίλαη πνιχ απιφ, ν θφζκνο θηλδπλεχεη
θαηά ηε γλψκε κνπ, είρακε ηξαγηθφ γεγνλφο, δελ ρξεηάδεηαη λα
ην επαλαιάβσ, λα ην μαλαιέσ εγψ θαη δελ βιέπσ ηίπνηα. Μηα
επηζηνιή ζην δηεπζπληή γηαηί απηφο δελ κπνξεί λα ηνικήζεη λα
πεη ζηα αθεληηθά ηνπ λα θάλνπλε απηά ηα πξάγκαηα, θαηά ηε
γλψκε κνπ ην ζεζκηθφ, φ,ηη ιέεη ν λφκνο, δελ ζέινκε θακηά
επαλάζηαζε. ηαλ ν λφκνο ιέεη φηη ε ππξνζβεζηηθή είλαη
ππεχζπλε γη’ απηά ηα πξάγκαηα, ηα θάλεη; Σα ηεξνχλε; Δάλ
ηα ηεξνχλε…
Γηα λα κελ θνπξάδσ ην ψκα θαη λα πάκε παξαθάησ, λα
θάλσ κηα γεληθή παξαηήξεζε πνπ ηελ είπε ν Ξπινχξεο, αιιά
ηελ επαλαιακβάλσ θαη εγψ. Δδψ γίλεηαη ν ξεκαγδφο ζηε
θαζεκεξηλφηεηα καο, ν ξεκαγδφο. Καη δπζηπρψο επεηδή δελ
θάλακε Αληηπξνζσπείεο η ε δξάζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηελ
επσκίδεηαη ή ηελ θαζνδεγεί ή ηελ πνδεγεηεί ε Γηνηθνχζα.
Δκείο δειαδή απηφο ν απνινγηζκφο ηεο Γηνηθνχζαο, Πξφεδξε
δελ κε αθνχο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
παξέκβαζε.

πλάδειθε

Πξφεδξε

θάλεη

κία

ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ: Πξφεδξε δελ κε αθν χο. Γίλεηαη έλαο ξεκαγδφο
ζηελ θνηλσλία, ξσηήζηε ηνπο εαπηνχο ζαο, ν απνινγηζκφο ηεο
Γηνηθνχζαο γη’ απηή ηε θαηάζηαζε ζαο ηθαλνπνηεί εζάο;

σ νεδρίαζη 4 η
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ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δπραξηζηνχκε
Φαλνπξάθε.
Ο ζπλάδειθνο Μπξηιάθεο θαη
ηειεπηαίνο νκηιεηήο, ν ζπλάδειθνο σκαξάθεο.
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ζπλάδειθε
αθνινπζεί,

ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: Μηα ιέμε κφλν γηα ηηο ηξάπεδεο. Σν ζέκα δελ είλαη
απιφ λα πάκε ζηε ππξνζβεζηηθή, γηαηί ζα πάεη ε
ππξνζβεζηηθή θαη δελ ζα αλαθαιχςεη ηίπνηα, γηαηί ε θπξίσο
παξαλνκία γηα κέλα είλαη φηη ππάξρεη θαη κία πφξηα θηλδχ λνπ
ε νπνία πξέπεη λα είλαη αλνηρηή απφ κέζα, δειαδή λα κπνξεί
ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ λα ηελ αλνίμεηο θαη λα θχγεηο. Απηή ε
πφξηα βξέζεθε θιεηδσκέλε θαη ην θιεηδί θάπνπ ςάμε ην, θαη ην
έρεη ν δηεπζπληήο θαηαρσκέλν. Αθήλνπλε απηνί πφξηα
μεθιείδσηε; Γειαδή πξέπεη κε αζηπλνκηθφ ηξφπν λα γίλεη ν
έιεγρνο, λα πάλε λα ηνλ ηζαθψζνπλε, έια εδψ, έρεηο
θιεηδσκέλε ηε πφξηα, θπιαθή.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: Ση λα ζνπ πσ; Γειαδή πξέπεη αζηπλνκηθά λα ηνπο
πηάζεηο. Σέινο πάλησλ, δελ αμίδεη ην θφπν λα ην αλνίμνπκε
παξαπάλσ ην ζέκα, αιιά απηνί πνπ θάλνπλε ηηο παξαλνκίεο
έρνπλε ζθεθηεί θαη πσο δελ ζα πηαζηνχλε. Να ην μέξεηε
πάληα, απηφ είλαη γεληθφο θαλφλαο.
Κάηη είπε πξνεγνπκέλσο θαη ε Βάλλα γηα ην ζέκα κειέηε
πξνζθνξά, γηα ηνπο δηαγσληζκνχο κειέηε θαηαζθεπή. Δθεί
θχξηνη γίλεηαη κηα παξαλνκία απφ ηνπο Γεκάξρνπο πνπ
επείγνληαη θαη πάλσ ζην επείγνλ γίλεηαη ην έγθιεκα, λα
θάλνπλε δηαγσληζκφ θαη λα βγεη αλάδνρνο γξήγνξα γηαηί δελ
έρνπλε θπζηθά ψξηκεο κειέηεο, δελ έρνπλε ψξηκα έξγα, αθνχ
νη πξντζηάκελεο αξρέο είλαη ξαθέλδ πηεο θαη ειεεηλέο θαη
αλνξγάλσηεο, ειιηπείο θαη, θαη, θαη, θαη δελ κπνξνχλε λα
σξηκάζνπλε ηα έξγα. Δδψ έθηαζε λα πεη ν Ρέππαο ερζέο, ην
δηάβαζα ζην Κπξηαθάηηθν Βήκα, δελ ζπκάκαη πνπ ην δηάβαζα,
84% ηνπ ΔΠΑ ζα πάεη ζε ζπλερηδφκελα έξγα γηαηί φια ήηαλε
ηφζν αλψξηκα θαη εληαρζήθαλε θαθψο θαη ηψξα άληε λα βξεηο
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άθξε. Δγψ πξνζσπηθά πνπ ε γπλαίθα κνπ θάλεη απηή ηε
δνπιεηά ζηε Πεξηθέξεηα, ηη δνπιεηά θάλεη;
Έξρνληαη νη
δηθαηνχρνη απηνί πνπ ζέινπλε λα εληάμνπλε έξγα νη Γήκνη θαη
ιέλε ζέινπκε λα καο βάιεηο απηφ ην έξγν κέζα ζην ΔΠΑ. Σν
παίξλεη κεηά ε ππεξεζία κέζα ζηε Πεξηθέξεηα θαη ιέεη θαη εάλ
είλαη ψξηκν. Υακφο γίλεηαη, θαη πίεζε, βάιε ην, βάιε ην, θαη
ξίρλνκε ην πήρε ζπλέρεηα, δελ βαξηέζαη, δελ πεηξάδεη.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΓΗΑΛΟΓΟ
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: Παηδηά έλαο – έλαο λα ζαο απαληήζσ, αιιά…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε δηάινγν
ζπλάδειθε,
ζπλάδειθε
Μπξηιάθε
νινθιήξσζε
ηελ
ηνπνζέηεζε ζνπ, δηάινγν ηψξα ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη…
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ:
Οη αιιαγέο πνπ θάλνπλε νη εξγνιάβνη θαη νη
ππεξεζίεο κεηά ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νθείινληαη φιεο
ζηελ αλσξηκφηεηα ησλ έξγσλ. Καη φπνηνο δελ ζέιεη λα ην
θαηαιάβεη λα έξζεη λα κνπ αλνίμνκε έλα επηκεηξεηηθφ, λα
αλνίμνπκε θαη ηε κειέηε λα δείηε ηα ράιηα.
Λνηπφλ, απηά ηα ράιηα πξέπεη λα ηα θαηαγγέιινπκε θαη
λα εληζρχζνπκε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ ππαθνχνπλ
ζηνπο Γεκάξρνπο, θαη ππνγξάθνπλε κειέηεο θαη ιέλε φηη είλαη
φια εληάμεη ελψ δελ είλαη.
Δθεί πξέπεη λα βξεζεί ην
Δπηκειεηήξην αξσγφο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κεραληθνχο, γηαηί
θαη απηνί δελ μέξνπλε, δελ μέξνπλε φηη ην έξγν δελ είλαη
ψξηκν, δελ μέξνπλε φηη ηνπ ιείπεη ην έλα, ην ιείπεη ην άιιν θαη
ην άιιν.
Λνηπφλ ην άιιν ην ζέκα ηψξα κε ηε κειέηε – θαηαζθεπή
πνπ μεθίλεζα λα κηιήζσ, είλαη φηη πάλε θαη ζνπ βάδνπλ ε
πξνζεζκία λα θέξεηο κειέηεο ελφο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 20
κέξεο, απηά είλαη γεινία πξάγκαηα.
ε 20 κέξεο δελ
πξνιαβαίλεηο νχηε κειεηεηή λα βξεηο. Ο εμήο έλαο φκσο ηελ
έρεη έηνηκε ηε κειέηε απφ πξηλ μεθηλήζεη ν δηαγσληζκφο θαη
μέξνκε πνηνο είλαη απηφο, απηφο πνπ είρε θάλεη ην
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πξνεγνχκελν έξγν κέζα ζην βηνινγηθφ ηνπ Ζξαθιείνπ. Να
κηιήζνκε θαη επψλπκα. Σξία ρξφληα δνχιεπε ν εξγνιάβνο
απηφο κέζα εθεί θαη έρεη.., πσο ηελ ιέλε ηελ εηαηξεία, δελ
μέξσ ην φλνκα ηνπ, ν Παπαδήζεο είλαη ζαλ άηνκν, αιιά ε
εηαηξεία δελ μέξσ ην φλνκα ηεο, ε Μεζφγεηνο. Απηφο πήξε κηα
εξγνιαβία θαλνληθά θαη δνχιεπε ηξία ρξφληα κέζα.
ηνλ
επφκελν δηαγσληζκφ ινηπφλ είλαη δπλαηφλ λα κελ έρεη ηε
κειέηε έηνηκε, αθνχ μέξεη ηη ρξεηάδεηαη αθφκα ν βηνινγηθφο γηα
επέθηαζε; Καη πάεη θαη δίλεη κεηά ε δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο,
ην ιέσ γηαηί έηζη πνπ ηα είπε θαη ν Πξφεδξνο θαη ε Βάλλα δελ
θαηαιάβαηε ηελ νπζία θαη επεηδή εγψ έρσ κεηάζρεη ζε
δηαγσληζκφ κειέηε θαηαζθεπή θαη ηα έρσ πιεξσκέλα απφ ηε
ηζέπε κνπ ζαλ ην θνξνΐδν, έθαλα άδηθά ην θφπν, γη’ απηφ ζ αο
ηα ιέσ, γηα λα θαηαιάβεηε ηελ νπζία.
Οη Γήκαξρνη δελ μέξνπλε ην έγθιεκα πνπ θάλνπλε,
δπζηπρψο, απηφ είλαη ην θαθφ, δελ έρνπλε δφιν, ν δφινο ηνπο
είλαη έλαο κφλν, λα δεκνπξαηεζεί γξήγνξα ην έξγν. Γελ
μέξνπλε ηη έγθιεκα θάλνπλε φηαλ ζνπ ιέλε ζε 20 κέξεο θέξε
κειέηε. Γελ θαηαιαβαίλνπλε, είλαη άιιν θχθισκα.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: Γπζηπρψο, καθάξη λα ηα είραλε θάλεη πιαθάθηα, ζα
θαηλφηαλε, ζα ηνπο πηάλακε. Γπζηπρψο ε αζρεηνζχλε γηαηί ην
θάλνπλε φινη, δελ κπνξεί λα είλαη φινη απαηεψλεο. Σν ζέκα
είλαη ε αζρεηνζχλε. Άκα ζε βάινπλε λα ππνγξάςεηο θάηη πνπ
δελ ην μέξεηο, ην ζσζηφ είλαη φηη δελ ππνγξάθσ, ην λα
ππνγξάθεηο ρσξίο λα μέξεηο κεηά αξρίδσ λα ιέσ εγψ φηη εζχ
αο πνχκε πνπ ππέγξαςεο είρεο ηνλ ηάδε.., φ,η η ζέισ κπνξεί λα
ιέσ. Απηνί βάδνπλε θαη ππνγξάθνπκε εκείο νη κεραληθνί έλα
πξάγκα πνπ απηνί δελ ην μέξνπλε. Γειαδή είλαη δπλαηφλ λα
δεηάλε απφ ηνπο κεραληθνχο ζε 20 κέξεο λα θέξνπλε κειέηε
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 5 εθαηνκκχξηα επξψ, 6 εθαηνκκχξηα
επξψ έξγν; Γελ μέξσ πφζν ήηαλε ν πξνυπνινγηζκφο. Σν
εκείο είλαη πιεζπληηθφο θαη είλαη πνιινί, είλαη πνιινί, αιιά
εδψ πέξα δελ θαηαιάβαηε ην πξφβιεκα κεξηθνί ζπλάδειθνη
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πνπ δελ είζηε ζρεηηθνί κε ηα δεκφζηα έξγα, πνπ δελ ηα έρεηε
πιεξσκέλα απφ ηε ηζέπε ζαο. Καη ην ιέσ γηα φινπο εδψ
κέζα, δελ είζαζηε ελήκεξνη, εληάμεη, εγψ γη’ απηφ ζαο
ελεκεξψλσ.
ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο κεηά, λα ζηείινκε εθπξφζσπν
ή λα κελ ζηείινκε. Δκέλα δελ κ’ ελδηαθέξνπλε παηδηά νη
εμνπζίεο θαη λα κελ ζηείινκε ζην Γήκν δηφηη καο
ζπκπεξηθέξζεθε άζρεκα, εκέλα δελ κ’ ελδηαθέξεη. Δγψ ζέισ
λα ππάξρεη πάληα εθπξφζσπνο, αιιά κε εληνιέο απφ ηε
Γηνηθνχζα θαη λα καο θέξλεη ην απνηέιεζκα. Γειαδή φηαλ
ζνπ δεηάεη ζε 20 κέξεο λα θέξεηο κειέηε θαη κηα ζηηγκή
έξρνληαη 4 εξγνιάβνη θαη θαηαζέηνπλε 4 κειέηεο, πξνθ αλψο
ππάξρεη ζπκπαηγλία, πνηα είλαη ε ζπκπαηγλία; Πήξαλε κηα
κειέηε, ηηο θάλαλε κηθξναιιαγέο θαη ηελ πνιιαπιαζηάζαλε ζε
4 θαη βξήθε ηξεηο εξγνιάβνπο πνπ είραλε βνεζεζεί φινη καδί,
δψζαλε ην έξγν αρηχπεην θαη κνηξαζηήθαλε ηε δηαθνξά.
Τπνζέησ, έλα ζελάξην δηθφ κνπ, απηφ είλαη θαληαζηηθφ. Αιιά
απηφο πνπ ζα καο εθπξνζσπήζεη ζα πξέπεη λα έξζεη κεηά λα
καο ελεκεξψζεη.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: Γελ μέξσ εάλ ηειείσζε ε δηαδηθαζία, ζηελ αξρή
εγψ είρα κηα ελεκέξσζε , ηψξα ηειεπηαία έρσ λα ηνλ δσ θαηξφ,
αιιά ην έθαλε θίιε Μπάθηληα, δελ ηζρχεη κφλν γηα κηα δνπιεηά
θαη γηα κηα δεκνπξαζία, ηζρχεη θαη γηα ζέλα θαη γηα κέλα λα
ζπκφκαζηε θαη λα δεηήζνκε απφ ηε Γηνηθνχζα.., είκαζηε κέιε
ηεο Γηνηθνχζαο, θψλαμε ην Μαλφιε, ην Γ ηψξγε, ηνλ έλα
εθπξφζσπν ηνλ άιιν, έια εδψ λα καο πεηο ηη έγηλε.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: Μπξάβν, εζχ είζαη θαη πην λένο, έρεηο θαιχηεξε
κλήκε απφ κέλα.
Γηα ην άιιν ην ζέκα κε ην ζθάλδαιν πνπ έγηλε ζην
Αξθαινρψξη θαη ζηηο Γνχβεο, έλα θνκκαηάθ η ηνπ έξγνπ ήηαλε
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κειέηε θαηαζθεπή θαη ην ππφινηπν θνκκάηη ήηαλε θνηλή
δεκνπξαζία, ην κεγάιν θνκκάηη.
Σν 70 -80% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ήηαλε έλα έξγν πνπ κπνξνχζε λα
δεκνπξαηεζεί ρσξηζηά κε έθπησζε θαη ην θνιιήζαλε καδί κε
ην κειέηε θαηαζθεπή γηα λα αξρίζνκε κεηά λα ιέκε πάιη θέξε
ζε 20 κέξεο κειέηε, ηα ίδηα ράιηα, δηφηη βέβαηα πάληα ππάξρεη
κηα θαζπζηέξεζε, γξαθεηνθξαηία, λα πεξάζεη απφ ζπκβνχιηα
λα πάξνκε ζθξαγίδεο θαη πάληα ππάξρεη θαζπζηέξεζε θαη
επεηδή δελ κπνξνχκε κεηά λα δψζνπκε πξνζεζκία ζην
κειεηεηή.., δειαδή απηφο πνπ παξάγεη, λα κελ πσ ηη ηνπ
θάλνπκε απηνχ πνπ παξάγεη.
Δίλαη δπλαηφλ λα παξάμεηο
κειέηε ζσζηή θαη αλζξσπηλή κέζα ζε κηα πξνζεζκία
αζθπθηηθή;
Άκα ζέιεηε, έρεηε ακθηβνιίεο, θέξηε εδψ
κειεηεηέο λα ζαο πνχλε αλ ν ρξφλνο είλαη επαξθ ήο. Δγψ πνπ
έρσ κηα εκπεηξία δηφηη αλαθαηεχηεθα θάπνηε ζε κειέηε
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζαο ιέσ παηδηά ζε 20 κέξεο δελ
βγαίλεη, δελ βγαίλεη. Γειαδή κέρξη λα παο λα βξεηο ζηελ
Απζηξία ηα κεραλήκαηα πνπ ζα αγνξάζεηο, κε ηα νπνία ζα
θάλεηο ηε κειέηε, γηαηί νη δεμακελέο έρνπλε ζρέζε κε ηα
κεραλήκαηα πνπ ζα αγνξάζεηο, δελ βξίζθεηο άθξε.
Λνηπφλ, απηά, θαη θάηη άιιν ήζεια λα πσ, δελ ην
ζπκάκαη, δπζηπρψο ε κλήκε κνπ δελ κε βνεζάεη, δελ πεηξάδεη
φκσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δπραξηζηνχκε
ζπλάδειθε
Μπξηιάθε. Σν ιφγν έρεη ν ζπλάδειθνο σκαξάθεο.
ΧΜΑΡΑΚΖ: πλάδειθε Μπξηιάθε έρεηο δίθην ζ’ απηά πνπ ιεο
αιιά πξέπεη λα μέξεηο θαη θάηη, εκείο θάπνηνη πνπ έρνκε εδψ
πέξα αθήζεη ηα ρξφληα καο, εγψ έρσ 37 ρξφληα, εζχ έρεηο
πεξηζζφηεξν, θαη είκαη εδψ κέζα 37 ρξφληα, ζέ ισ λα ζνπ πσ
φκσο φηη θάπνηε θάπνηνη εθπαξαζπξψζεθαλ γηαηί αθξηβψο…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
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ΧΜΑΡΑΚΖ: Διπίδσ. Γηαηί αθξηβψο θάλαλε ζσζηά ηε δνπιεηά
ηνπο θαη δελ εγθξίλαλε έλαλ εξγνιάβν λα πάξεη έλα ζνβαξφ
έξγν. ηαλ ηνλ απέξξηςαλ ηελ επφκελε θνξά δελ ή ηαλε ν
ίδηνο εθπξφζσπνο ηνπ ΣΔΔ, ήηαλ ν αλαπιεξσηήο ηνπ.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΧΜΑΡΑΚΖ: Λνηπφλ, δελ ρξεηάδεηαη λα μέξεηο, μέξσ εγψ, γηαηί
ήκνπλα εγψ.
Λνηπφλ, εγψ ζπκθσλψ κε ηνλ Ξπινχξε ζ’ απηά πνπ είπε
κ’ έλα κφλν πξφβιεκα…
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, λα πξνρσξήζνπκε.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Δγψ ινηπφλ…
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πξνρσξήζνπκε.

πλάδειθε

Μπξηιάθε

λα

ΧΜΑΡΑΚΖ: Δγψ ινηπφλ ζπκθσλψ απφιπηα κε ηνλ ζπλάδειθν
ηνλ Ξπινχξε φζνλ αθνξά ηελ νπζία ησλ πξάμεσλ ηνπ ΣΔΔ,
γηαηί εθείλν κεηξάεη, δελ κεηξάεη ην πιήζνο, νη παξνπζίεο καο,
παξά κεηξάεη ε νπζία ηεο παξνπζίαο καο θαη ε νπζία δείρλεη
φηη ρξφληα ην ιέσ, ην έρσ πεη ζπρλά, ίζσο λα έρσ θαηαληήζεη
βαξεηφο, γηα ρξφληα έρνκε απαμησζεί θαη θαίλεηαη ε απαμίσζε
ζηελ θνηλσλία. Άξα απηά ηα ιέκε κεηαμχ καο θαη ραηξφκαζηε
φηη παξνπζηαδφκαζηε, φηη θάλακε. Σν ζέκα είλαη πφζν καο
ζέβνληαη θαη πφζν ζέβνληαη ηηο απφςεηο καο.
Καη ήζεια λα πσ ζπ λάδειθε Πξφεδξε φηη ζα πξέπεη λα
κάζεηο λα πξνζηαηεχεηο ηα κέιε φηαλ κηιάλε, δηφηη δελ κπνξψ
λα δερηψ ηελ απνζηξνθή πεξί λαδηζκνχ. Γελ ηελ επηζηξέθσ
γηαηί ληξέπνκαη θαη λα ηελ επηζηξέςσ, δελ ηελ επηζηξέθσ
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θαζφινπ, ληξέπνκαη λα ην θάλσ πξνο ην ζπλάδειθν απ ηφ.
Πξέπεη φκσο λα πξνιαβαίλεηο απηά ηα πξάγκαηα, γηαηί εδψ
εξρφκαζηε φρη λα θάλνκε θξηηηθή γηα ηελ θξηηηθή, αιιά
δπζηπρψο ην πξφβιεκα καο είλαη έλα, φηη φ,ηη θξηηηθή θάλεη
θάπνηνο παίξλεηαη ζην πξνζσπηθφ θαηεπζείαλ.
Έρσ εγψ
πξνζσπηθά κε θάπνηνλ ζπλάδειθ ν λέν; Γηαηί λα έρσ; Καλέλα
πξνζσπηθφ θαη κε θαλέλα ζαο, πνηέ δελ είρα. Απιψο έρσ
κάζεη λα ιέσ απηά πνπ αηζζάλνκαη, ίζσο ελνριψ, κπνξεί.
κσο ζπλάδειθε Ξπινχξε ηε θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη
ζπκθσλψ, ηελ έθεξε ε θξίζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Καη ήζεια
φηαλ θάλνκε θξηηηθή φινη καο εδψ λα ιέκε θαη απηφ πνπ
πξνηείλνκε πνχ νδεγεί. Απηφ δελ ην έρσ αθνχζεη απφ ζέλα
θαη ζέισ λα ην αθνχζσ θάπνηε.
Καη ζπκθσλψ απφιπηα γηαηί φηαλ θαη εκείο θάλακε έλα
ζεκηλάξην, κηα δηεκεξίδα κάιινλ, θαλείο δελ πιήξσζε.
πκθσλψ απφιπηα κε ηα ζεκηλάξηα πνπ γίλνληαη εδψ δελ
πξέπεη λα πιεξψλνπλ νη ζπλάδειθνη, γηαηί νχησο ή άιισο ηα
έρνπλε πιεξψζεη. Γειαδή φηαλ ν ζχιινγνο καδεχεη ρξήκαηα
απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πξνθαλψο έρεη πιεξψζεη ν
ζπλάδειθνο, ζα ηνλ βάιεηε λα μαλαπιεξψζεη ην ζεκηλάξην;
Γελ ρξεηάδεηαη.
Καη ζα ήζεια λα πσ επίζεο φηη, εδψ δελ είκαζηε
θηινινγηθφ θφξνπκ, δελ είκαζηε θηινινγηθφ θφξνπκ, εδψ
είκαζηε κεραληθνί θαη πξέπεη λα κηιάκε κε ηελ πξαθηηθή
άπνςε ησλ πξαγκάησλ, δειαδή λα ιέκε πξέπεη λα γίλεη απηφ,
φρη λα ζεσξεηηθνινγνχκε.
Καη ζ’ απηφ ινηπφλ πηζηεχσ φηη
πάζρνκε.
Πνηέ δελ πίζηεςα ζην θνκκαηηθφ ζπλδηθαιηζκφ ή ζηελ
θνκκαηηθνπνίεζε ηεο επηζηήκεο φζα ρξφληα είκαη εδψ θαη φζα
ρξφληα κε μέξνπλε θάπνηνη ζπλάδειθνη, πνηέ δελ έθεξα
θνκκαηηθή ηαπηφηεηα εδψ κέζα θαη νχηε ζα θέξσ γηα φζν
θαηξφ είκαη αθφκα, πηζαλφλ ζε ιίγν λα κελ είκαη θαη λα είκαη
έλαο ζπληαμηνχρνο.
Καη ζα ζπκθσλήζσ επίζεο κε ην ζπλάδειθν ηνλ Μπξηιάθε
πεξί σξηκφηεηαο πνπ ιέεη, γηαηί έρσ δεη κειέηεο ζπλαδέιθσλ
πνπ ληξέπνκαη θαη λα ηηο θνηηάμσ. Γειαδή απηέο νη κειέηεο
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πνπ πάλε κεηά λα γίλνπλε έξγα, απηέο παηδηά νη κειέηεο
θέξνπλε ηε δηαπινθή γηαηί δελ είλαη κειέηεο, δηφηη εάλ κία
κειέηε είλαη ζνβαξή θαλείο δελ κπνξεί λα ηελ ππεξβεί, θαλείο
δελ κπνξεί λα δψζεη έθπησζε 58%, θαλείο δελ κπνξεί λα
θάλεη φ,ηη ζέιεη, αιιά νη κειέηεο πνπ γίλνληαη, πνιιέο απφ ηηο
κειέηεο πνπ γίλνληαη, γηαηί ππάξρνπλε πάξα πνιχ ζνβαξέο
κειέηεο, αιιά ππάξρνπλε θαη κειέηεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλε
νχηε θαλ ζε θξηηηθή λα κπνχλε.
Έξρνκαη ινηπφλ ηψξα ζηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζα έπξεπε λα
καο απαζρνινχλε θ αη είλαη ζέκαηα νπζίαο.
Μίιεζα
πξνεγνπκέλσο γηα ην ηη γίλεηαη απάλσ θεληξηθά.
Υξφληα
θάπνηνη απφ καο ιέλε φηη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην δελ κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη φζν δελ γίλεηαη πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ ΣΔΔ.
Αλ δελ γίλεη πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ ΣΔΔ, δειαδή εάλ δε λ γίλεη
έλα ζηπι νκνζπνλδίαο, νη θεληξηθνί ζα θάλνπλ απηφ πνπ
ζέινπλε θαη εκείο απιψο ζα ηνπο αθνχκε. Καη απηφ πνπ είπε
ε Βάλλα είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ, θαλείο δελ μέξεη πηα ηη
γίλεηαη εθεί πάλσ, φηη ζέινπλε θάλνπλε. Καη εκείο εδψ είκαζηε
θάπνηα πηνλάθηα αλ ην έρεηε θαηαιάβεη, πνπ δηνηθνχκαζηε απφ
θάπνηνπο θνκκαηηθνχο εγθάζεηνπο. Θα έπξεπε πξαγκαηηθά λα
ζπδεηεζεί εδψ, ζπλάδειθε Βατιάθε αλ κνπ επηηξέπεηο…
ΒΑΨ ΛΑΚΖ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΧΜΑΡΑΚΖ: Αλ κνπ επηηξέπεηο ζπλάδειθε Β ατιαθε, δελ μέξσ
εάλ είζαη Ναπνιέσλ θαη αθνχο ζπγρξφλσο θαη κηιάο, κπξάβν
ζνπ.
ΒΑΨ ΛΑΚΖ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΧΜΑΡΑΚΖ: Οη ακνηβέο ησλ κεραληθψλ ζα έπξεπε πξαγκαηηθά
λα απαζρνιήζνπλε, γηαηί εγψ δελ είκαη αθφκα ζίγνπξνο εάλ
ηπρφλ ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ε ακνηβή ησλ κεραληθψλ φπσο
είλαη ζήκεξα ή φρη. Δίλαη ζέκα πξνο ζπδήηεζε, ππάξρνπλε
έλζελ θαη έλζελ απφςεηο, έλζελ θαη εθείζελ απφςεηο νη νπνίεο
είλαη αμηφινγεο.
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Δπίζεο, δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε παηδηά ηη ζεκαίλεη
πνηληθνπνίεζε επαγγέικαηνο. Σν άββαην ην βξάδπ κε ηελ
θαθνθαηξία απηή ηε ηεξάζηηα κε πήξαλε ηειέθσλν γηα έλα
έξγν πνπ έρσ θηηάμεη ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή, φπνπ ήκνπλα
θαη θαηαζθεπαζηήο, ήηαλε κεηαιιηθφ θηίξην, θαη επηβιέπσλ,
κειεηεηήο
–
επηβιέπσλ
θαη
θαηαζθεπαζη ήο,
θαη
κε
εηδνπνηήζαλε φηη έρεη πξφβιεκα, γηαηί νη άλζξσπνη δελ
μέξαλε, θαη λα πάσ επείγνληνο. Δθείλε ηελ ψξα ήηαλε 5:30 ην
βξάδπ, λχρησλε, ε βξνρή αηέιεησηε θαη ν αέξαο 10 κπνθφξ.
Πήγα, θάπνηνη απφ ηνπο ηερλίηεο ηνπο δηθνχο κνπ, αζπλεηδεζία
ή φπσο ζέιεηε πείηε ην, δελ είραλε βάιεη θάπνηεο βηδνχιεο θαη
θχγαλε θάπνηεο θαιχπηξεο κηαο πδξνξξνήο πνπ επηπρψο δελ
ήηαλε ηφζν ζεκαληηθφ, θαζφινπ ζεκαληηθφ. κσο εάλ απηή ε
θαιχπηξα έπεθηε θαη ρηππνχζε θάπνηνλ, εγψ ζα ήκνπλα
θπιαθή. Καη εθεί θαιψο λα είκαη θπιαθή , αιιά ζε θάπνηα
άιια γηαηί λα είκαη; Καη απηφ ην ζέκα είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ
απφ ηα πην ζνβαξά ζέκαηα θαη θαλείο δελ θνπλάεη ην
δαθηπιάθη ηνπ, απιψο ην ιέλε, γηαηί; Απιψο ην ιέλε, λαη, λαη,
ε πνηληθνπνίεζε, πνπ ‘λαη, γηαηί δελ θηληφκαζηε ζ’ απηφ;
Δπίζεο, κηιάκε γηα αλεξγία ηνπ θιάδνπ, κα ζπγλψκε
ζπλάδειθνη, πσο κπνξεί λα κελ έρνκε αλεξγία πέξα απφ ηε
θξίζε ηε ηεξάζηηα πνπ έρνκε ηψξα; Μα ην μέξεηε φηη έρνκε
εθηά θνξέο πεξηζζφηεξνπο κεραληθνχο ζε αλαινγία απ’ φηη
είλαη ε Γεξκαλία; Καη επηκέλνκε λα θά λνκε φπσο ηε ρνχληα,
φπνπ πφιε θαη γπκλαζηήξην θαη φπνπ ρσξηφ θαη γήπεδν πνπ
ιέγαλε ηφηε; Έρνκε γεκίζεη ηνλ θφζκν ζρνιέο νη νπνίεο είλαη
ακθίβνιεο πνηφηεηαο θαη βγάδνπλε ζπλαδέιθνπο πνπ θακηά
θνξά δελ μέξνπλ ηα παηδηά ηίπνηα, απφ θαζεγεηέο ακθίβνιεο
πνηφηεηαο, πνπ δελ ηνπο θξίλεη θαλέλαο, πνπ επηκέλνπλε λα
κελ βαζκνινγνχληαη.
Δπίζεο πάξα πνιχ ζνβαξά ζέκαηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε
δηαπινθή, είλαη ε λνκνζεζία. Παηδηά έρεηε θαηαιάβεη φηη απηή
ε λνκνζεζία πνπ ππάξρεη θαη ν Μαπξνγηάλλεο αλ είλαη εδψ,
δελ μέξσ, εδψ είλαη, μέξεη πνιχ θαιά ηη ιέσ απηή ηελ ψξα.
Δίλαη δπλαηφλ λα κηιάκε γηα ΑΠΔ κε κηα λνκνζεζία ε νπνία
είλαη
αιιεινζπγθξνπφκελε;
Δίλαη
δπλαηφλ
γηα
λα
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θαηαζθεπάζσ έλα βελδηλάδηθν λα εκπιέθνληαη ηξία Τπνπξγεία
θαη έλαο Γήκνο; Δίλαη δπλαηφλ λα ζέισ λα πεξ άζσ απ’ απηή
ηε ζπκπιεγάδα ησλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ εγθπθιίσλ πνπ νη
πεξηζζφηεξεο είλαη παξάλνκεο; Ση θάλεη ην ΣΔΔ γη’ απηά;
Ξέξεηε φηη ε πνιπλνκνζεζία θέξλεη δηαπινθή, δηφηη ν
άιινο κεηά ηη ιέεη; Πέξαζε κνπ ην θαη βάδεη κέζα θάηη λα
ραιάζεη ή παίξλεη ηειέθσλν ηνλ πνιηηηθφ, έια λα παο λα κνπ
πεξάζεηο απηφ ην ζέκα.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΧΜΑΡΑΚΖ: Ση πξάγκα; Δγψ θακία θνξά.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΧΜΑΡΑΚΖ: Δγψ θακία θνξά.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΧΜΑΡΑΚΖ: πγλψκε, πξέπεη λα μέξεηε έλα πξάγκα, κελ ηα
παίξλεηε πξνζσπηθά.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΧΜΑΡΑΚΖ: Μελ ηα παίξλεηε πξνζσπηθά. Ζ πνιπλνκνζεζία…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΧΜΑΡΑΚΖ:
απφ εθεί.

Μα ζπγλψκε παηδηά, ε πνιπλνκνζεζία παίξλεη θαη

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Γελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ην παίξλεηε πξνζσπηθά.
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ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΧΜΑΡΑΚΖ: Μα δελ ζέισ λα ζίγνληαη νη ζπλάδειθνη, ζε εθηηκψ
ηδηαίηεξα κάιηζηα, δελ ζέισ λα ζίγνληαη.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε Μαλφιε. Οινθιήξσζε.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Δπίζεο…
ΚΑΑΠΑΚΖ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Να νινθιεξψζνπκε.
ΧΜΑΡΑΚΖ:
Μα κηιάσ γηα ην ηη πξέπε η λα αζρνιεζεί ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην.
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
νινθιεξψζεηο.

χκθσλνη,

πξνρψξεζε

λα

ΧΜΑΡΑΚΖ:
Δάλ δηαθσλείηε λα ζηακαηήζσ ηψξα, δελ έρσ
πξφβιεκα.
Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηήξηνπ θαη ηε
ζχλδεζε πνπ πξέπεη λα έρεη κε ηελ θνηλσλία, κε ηφζεο νκάδεο
εξγαζίεο πνπ θάλεη θαη θαιά ηηο θάλεη, φιεο βέβαηα δελ είλαη
ρξήζηκεο, ζα κπνξνχζε ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ
ππάξρνπλε, ιέσ κία πεξίπησζε, θαη αλαδεηθλχνληαο ην
θνηλσληθφ ηνπ πξφζσπν πνπ πξέπεη λα έρεη, ζα κπνξνχζε
π.ρ. λα θάλεη κέζα απφ νκάδεο εξγαζίαο θαη ζε ζπλελλφεζε
κε ηνπο Γήκνπο ηνλ έιεγρν ζηαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ, πνπ
είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα.
Λέσ έλα απ’ απηά πνπ
κπνξνχζε λα θάλεη κέζα απφ νκάδεο εξγαζίαο ακεηβφκελεο
θαη απφ ην ΣΔΔ θαη απφ ηνπο Γήκνπο.
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Καη ζα ήζεια λα πσ επίζεο φηη, πξάγκαηη νη ππεξεζίεο
ηνπ ηερληθνχ ηνκέα πνπ κηιάεη θάπνπ, αλ ζπκάκαη κέζα ζηελ
πξφηαζε πνπ θάλεη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε, γηαηί πξέπεη λα
αζρνιεζεί ην ΣΔΔ, λνκίδσ ν ζπλάδειθνο γνπξφο ηελ θάλεη
ηελ πξφηαζε, έλα παθέην πνπ δηάβαζα 35 ζειίδσλ. Μηιάλε
γηα αλαδηαξζξψζεηο, είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα θαη έρεη
απφιπην δίθην ν Μαπξνγηάλλεο φηη απηή ηε ζηηγκή πάκε ζην
Καιιηθξάηε θαη δελ μέξεη θαλείο ηη ζα γίλεη.
Δπραξηζηψ,
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δπραξηζηνχκε
ζπλάδειθε
σκαξάθε. Να θάλσ κφλν κία επηζήκαλζε ζρεηηθά κε ην ζέκα
ηεο
πνηληθνπνίεζεο.
Δπεηδή
ζηελ
πξνεγνχκελε
Αληηπξνζσπεία είρε ηεζεί έλα ζέκα πνηληθνπνίεζεο θαη είρε
βγεη θαη κηα απφθαζε, ζα έιεγα φηη κπνξεί λα δεη θαλείο
αλαξηεκέλε απηή ηελ απφθαζε πεξί πνηληθνπνίεζεο θαη κε ην
άξζξν ηνπ πνηληθνχ θψδηθα ην 286 ην νπνίν έρεη δεκέλνπο
ηνπο κεραληθνχο, φρη κφλν ηνπο κεραληθνχο, αιιά θαη ηνπο
θιεξνλφκνπο ηνπο. Έρεη βγεη κηα ηέηνηα απφθαζε απφ ηελ
πξνεγνχκελε Αληηπξνζσπεία θαη εγψ πξνηείλσ γηα λα κελ ηελ
επαλαθέξσ,
ήκνπλα
ν
εηζεγεηή ο
ηεο
πξνεγνχκελεο
απφθαζεο, λα ηελ επαλαθέξνκε μαλά, δηφηη κέρξη ηψξα
πξάγκαηη δελ έρεη γίλεη ηίπνηα απφ ην θεληξηθφ ΣΔΔ.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Αγαπεηέ ζπλάδειθε, ήδε έρεη γίλεη
θάηη ζηελ πξνεγνχκελε Αληηπξνζσπεία, είρε δεκνζηεπηεί θαη
ζηνλ ελεκεξσηηθφ δειηίν, αιιά πξέπεη λα επαλέιζνκε.
Κνίηαμε, ην ρέξη καο θηάλεη θάπνπ, λα επαλέιζνπκε φκσο θαη
ζα επαλέιζνπκε.
Λνηπφλ, επραξηζηψ. Ζ ζπλαδέιθηζζα ε Κα Καζσηάθε
ήζειε κηα κηθξή παξέκβαζε θαη θιείλνπκε ηνλ θαηάινγν ησλ
νκηιεηψλ.

σνεδρίαζη 4 η

1 3 η ς Γ εκεμβρίοσ 2010

ζελίς

104

ΚΑΧΣΑΚΖ: Γελ ζα θάλσ παξέκβαζε αθξηβψο γηα ην ζέκα ηνπ
απνινγηζκνχ ηνπ Πξνέδξνπ, απιά κηα θαη ηέζεθε ην ζέκα, έλα
ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππεξεζία κνπ θαη λνκίδσ φηη
νθείισ λα απαληήζσ ζε κηα αηρκή πνπ αθνχζηεθε γηα ην φηη
ηα έξγα ζήκεξα εληάζζνληαη κεηά απφ πνιηηηθέο πηέζεηο ζηε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έρνληαο ζθάξηεο κειέηεο.
Γελ μέξσ θ. Μπξηιάθε ηη ζαο έρεη κεηαθέξεη ε ζχδπγφο
ζαο…
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΚΑΧΣΑΚΖ: Πηζηεχσ φκσο, επηηξέςηε κνπ, επηηξέςηε κνπ θ.
Μπξηιάθε, δελ μέξσ ηη ζαο έρεη κεηαθεξζεί, πάλησο ζα πξέπεη
λα πνχκε φηη νη δηαδηθαζίεο εηδηθά γηα ην ΔΠΑ είλαη πάξα
πνιχ απζηεξέο. Ο έιεγρνο ησλ κειεηψλ γίλεηαη ζε βάζνο,
θαλέλα έξγν ην νπνίν πνιηηηθά κπνξεί λα ήηαλε ε πηζπκεηφ θαη
δελ είρε κειέηε ζσζηή δελ εληάρζεθε κέρξη ζήκεξα, φκσο
πξέπεη θαη ην γλσξίδεηε θαιχηεξα απ’ φινπο φηη ε πνηφηεηα
ησλ κειεηψλ εμαθνινπζεί λα κελ είλαη θαιή.
Λνηπφλ, έρνπκε δχν επηινγέο πνιιέο θνξέο, ή λα
εληάμνπκε κία κειέηε κε νξηζκέλεο αηέιε ηεο, αθνχ ηεο έρνκε
δψζεη ην ρξφλν ηεο λα δηνξζσζεί, ή λα κελ εληάμνκε θαλέλα
έξγν θαη λα κελ πξνρσξήζνπκε ζηελ έληαμε θαλελφο έξγνπ
ζηε Πεξηθέξεηα αληηκεησπίδνληαο ηνπο πςεινχο ζηφρνπο ηνπο
νπνίνπο καο έρνπλ ηεζεί θαη ζηηο απνξξνθήζεηο ιφγσ ηνπ
κλεκνλίνπ θαη φισλ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ γλσξίδεηε
πάξα πνιχ θαιά φηη αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο απηή ηε ζηηγκή.
Ννκίδσ φηη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά νη κειέηεο
εμεηάδνληαη, δηνξζψλνληαη πνιχ πξηλ εληαρζνχλ θαη δελ
ππάξρεη ζέκα πνιηηηθψλ πηέζεσλ γηα ηελ έλη αμε ησλ έξγσλ,
αιιά φηη πξέπεη λα εληάμνπκε θαη αξθεηά έξγα απηφ είλαη
γεγνλφο, δηφηη δηαθνξεηηθά ζα έρνπκε πνιχ κεγάιν πξφβιεκα
ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ καο.
Έρεηε απφιπην δίθην, πάξα πνιιά έξγα εμαθνινπζνχλ λα
πινπνηνχληαη θαη ζην ΔΠΑ, είραλ μεθηλήζεη απφ ην 3 ν , δελ
αθνξά ην πξφγξακκα καο ηφζν – φζν αθνξά ην πξφγξακκα
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ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο, απηφ είλαη γεγνλφο.
Έλα κεγάιν
πνζφ ζα πάεη ζε έξγα ηα νπνία είραλ μεθηλήζεη απφ ην 3 ν , δελ
λνκίδσ φκσο φηη είλαη κφλν ην ζέκα ηεο αζηνρίαο, φζν
εζηηάδεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη πνιιά έξγα είραλ εληαρζεί ζην
3 ν εηο γλψζε ηνπο φηη δελ ζα νινθιεξσζνχλ ζ’ απηφ. Δίραλ
δεισζεί ζαλ έξγα γέθπξεο ζηε Κνηλφηεηα θαη πξνρσξάλε γηα
λα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ.
Οη δηαδηθαζίεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη είλαη πνιχ
ιατθίζηηθν λα κηιάκε έηζη θαη λα κεηαθέξνπκε έηζη ζέκαηα
πάξα πνιχ ζνβαξά, φπσο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ θαη
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κξήηεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Δπραξηζηψ ηε ζπλαδέιθηζζα ηελ Κα
Καζσηάθε.
Έθιεηζε ν θχθινο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπ 2 ν π
ζέκαηνο θαη πάκε ζην 3 ν ζέκα.
ΘΔΜΑ 3ο
Έλεγτος – ερωηήζει ς – επερωηήζει ς προς ηη Γ. Δ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Σν 3 ν ζέκα είλαη έιεγρνο –
εξσηήζεηο – επεξσηήζεηο πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.
Δπεηδή φκσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ θαλνληζκνχ
δελ έρεη ππνβιεζεί θαλέλα ζ ρεηηθφ αίηεκα ζην Πξνεδξείν, ην
ζέκα απηφ ζεσξείηαη κε αλαγξαθφκελν ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.
πλεπψο πεξλάκε ζην 4 ν ζέκα.
ΘΔΜΑ 4ο
Μόνι μες επι ηροπές λει ηοσργί ας Γι οι κούζας Δπι ηροπής Πλαί ζι ο
Γράζης
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Καηαξρήλ Πξφεδξε…
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Παξαθαιψ, ζπλάδειθε Μπξηιάθε.
Έρνκε αθφκα 1, 2, 3, 4, 5, 6 ζέκα, ζπλάδειθε Μπξηιάθε.
Έρνκε 6 ζέκαηα, ππφ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζέινπκε 6 ψξεο.
Κάλσ πξφηαζε, λα ζπδεηήζνπκε ηηο κφλ ηκεο επηηξνπέο θαη εάλ
ζπκθσλείηε ην ςήθηζκα ηεο ΠΑΚ, λα θάλνπκε δηαθνπή θαη
εκείο ζα απνθαζίζνπκε, εζείο δειαδή ζα απνθαζίζεηε, εάλ ζα
ζπλερίζνπκε είηε απηή ηε Σεηάξηε εί ηε ηελ επφκελε Σεηάξηε,
εζείο φηη απνθαζίζεηε.
ΤΜΒΟΤΛΟ: Απηή ηε Σεηάξηε είλαη απ εξγία.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Σεηάξηε;

Δίλαη απεξγία, πάκε ζηελ επφκελε

ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΓΗΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: ρη απηή ηελ Σεηάξηε, ηελ επφκελε.
πλάδειθνη ε επφκελε Σεηάξηε είλαη 22 ηνπ κήλα λνκίδσ.
Θέιεηε Γεπηέξα; Γεπηέξα 20;
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΓΗΑΛΟΓΟ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη λα ξσηήζσ θάηη, πνηνη
ζέινπλ απηή ηελ Σεηάξηε θαη πνηνη ζέινπλ ηελ επφκελε
Σεηάξηε. Υέξηα, απηή ηε Σεηάξηε;
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, αθνχζηε, έλα ιεπηφ, ππάξρεη
ε εμήο πξφηαζε, λα κελ ζπδεηεζνχλ νη κφληκεο επηηξνπέο πνπ
ζέινπλε 2 ψξεο, λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ
Βατιάθε θαη ην ςήθηζκα, αλ ζπκθσλείηε.
πλάδειθνη παξαθαιψ, έλα ιεπηφ, ην ςήθηζκα; Ωξαία,
ζπλάδειθνη ε πξφηαζε είλαη, λα ζπδεηεζεί ην ςήθηζκα ηεο
ΠΑΚ θαη ε πξφηαζε ηνπ Γηάλλε ηνπ Βατιάθε, ε εηζήγεζε…
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ΤΜΒΟΤΛΟ: Σψξα;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Σψξα, λαη.
Γελ ζέιεηε ηψξα;
θέην;
Λνηπφλ, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα έξζνκε ηελ άιιε
Σεηάξηε; πκθσλείηε..,` απηή; πκθσλείηε φινη γη’ απηή ηε
Σεηάξηε; πκθσλείηε. Έγηλε.
Αθνχζηε θάηη, αθνχζηε ζπλάδειθνη, δελ ζα ζηαιεί
πξφζθιεζε, ζπλάδειθε Ξπινχξε δελ ζα ζηαιεί πξφζθιεζε
γηα ηε Σεηάξηε απηή. Λνηπφλ, ηελ επφκελε Σεηάξηε 7:00 ε
ψξα.
πγλψκε, 13 έρνκε ζήκεξα, 15 ηνπ κήλα εκέξα
Σεηάξηε, ζε δπν κέξεο δειαδή, 7:00 ε ψξα εδψ ρσξίο
πξφζθιεζε, έηζη; Θα ζηείινπκε SMS.
Δπνκέλσο κπαίλεη ην ζέκα ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο ΠΑΚ θαη κ’
απηφ ζα θιείζνκε γηα ζήκεξα θαη ζα επαλέιζνκε ηελ Σεηάξηε
7:00 ε ψξα.
Δηζεγεηήο απφ ηε πιεπξά ηεο ΠΑΚ πνηνο είλαη; (αιιαγή
θαζέηαο)
ΦΖΦΗ ΜΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Πνηνο εηζεγείηαη απφ ηελ ΠΑΚ ην
ςήθηζκα; Ο Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο γηα ην ςήθηζκα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
πλάδειθνη, Πξφεδξε, εγψ γηα λα
είκαζηε απνηειεζκαηηθνί ζα θάλσ ηελ εμήο πξφηαζε, πνπ ηελ
είρα θάλεη θαη ζηνλ Πξφεδξν ην Ρηράξδν θαη πξψην βάδσ
απηνπεξηνξηζκφ γηα λα είκαζηε δίθαηνη απέλαληη ζε φινπο,
ζηνλ εαπηφ κνπ θαη λα κελ έρσ θακία επηπιένλ δηάζεζε
ρξφλνπ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αλ ζέιεηε θαη λα είκαζηε ζ’ έλα
ινγηθφ φξην, ψζηε λα βγαίλνπλε ηα ζ έκαηα γηαηί δελ έρνκε ηελ
πνιπηέιεηα λα εξρφκαζηε πνιιέο θνξέο. Γειαδή ζε θάζε
ζέκα λα ιέκε πφζν ρξφλν αθηεξψλνπκε, κηα ψξα; Ωξαία, ν
Πξφεδξνο ζα πάξεη 8 ιεπηά, νη άιινη ζα πάξνπλε 5 ιεπηά,
φζνη νκηιεηέο είλαη γηα λα βγεη ζε κία ψξα.
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Έηζη θαη γη’ απηφ ην ζέκα ινηπφλ λα πνχκε φηη ζα ην
ζπδεηήζνπκε κία ψξα, είλαη 11:00 ε ψξα, κέρξη ηηο 12:00 μέξσ
‘γσ, ην ζέκα ηνπ ςεθίζκαηνο. Γειαδή εγψ ζέισ λα κηιήζσ 5
ιεπηά, λα ζπκθσλήζνπκε φηη θαη νη άιινη νκηιεηέο ζα
κηιήζνπλ απφ 3 ιεπηά γηα λα ην νινθιεξψζνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ
ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθνη
θαζίζηε
λα
ζπδεηήζνπκε ην ςήθηζκα θαη κεηά ηειεηψλνπκε γηα ζήκεξα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: Απηφ γηα λα είκαζηε απνηειεζκαηηθνί θαη
ζηηο ζπλεδξηάζεηο καο.
πλάδειθνη, ζήκεξα θαηαζέηνπκε έλα ςήθηζκα γηαηί
ζεσξνχκε ηελ θηλεηνπ νίεζε ηεο Σεηάξηεο πνιχ ζεκαληηθή. Οη
πξνεγνχκελεο θηλεηνπνηήζεηο νη νπνίεο είραλ γίλεη απφ ηε
ΓΔΔΔ θαη ηελ ΑΓΔΓΤ θαη φινπο ηνπο θνξείο ηνπο νπνίνπο
ζπκκεηέρνπλ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο, δελ είραλ ελδερνκέλσο ηε
καδηθφηεηα πνπ ζα πεξίκελε θαλείο θαη δελ είρε εθθξαζηεί ε
ζπκκεηνρή κε ηε θπζηθή παξνπζία, κ’ έλα ςήθηζκα, κε φπνην
ηξφπν ηέινο πάλησλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα εθθξάζνπκε αλ
ζέιεηε ηελ αληίδξαζε καο ζε επηινγέο νη νπνίεο ζίγνπλ φρη
απιά ηα ζπληερληαθά ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ ησλ κεραληθψλ
θαη ηνπ ηερληθνχ θφ ζκνπ, ζεκειηψδε θεθηεκέλα θαη αξρέο, ηα
νπνία έρνπλ θαηαθηεζεί κε αγψλεο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ,
κε αγψλεο θαη θηλήκαηα ην ηειεπηαίν αηψλα.
Άξα ινηπφλ ζήκεξα κ’ απηφ ην ςήθηζκα ην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην ζέιεη λα εθθξάζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ, αλ ζέιεηε
ηε θαηαδίθε, κίαο πνιηηηθήο ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ην
δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ηακείν, απφ ηε δηεζλή ηάμε, απφ ηε λέα
παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία δελ ελδηαθέξεηαη νχηε γηα λα
νξζνπνδήζεη ε Διιάδα, νχηε γηα λα νξζνπνδήζεη θαλέλαο
ιαφο φπνπ έρνπλε επηβιεζεί παξφκνηα κέηξα , ελδηαθέξεηαη
απιά θαη κφλν γηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ
ηεξάζηησλ πνζψλ, βέβαηα θαηά ηα άιια πνπ δαλείδνπλ ζηνπο
ιανχο φινπ ηνπ πιαλήηε.
Βεβαίσο θαη ππάξρνπλ δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε
θαη είκαζηε νη πξψηνη νη νπνίνη ην ιέκε, βεβαίσο θαη ζα
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πξέπεη λα αιιάμνπλ λννηξνπίεο, ζπλήζεηεο, αληηιήςεηο, αιιά
δελ είλαη απηφ κφλν ην δεηνχκελν. Καη βεβαίσο εκείο ζα
πξέπεη λα πάκε ζε ζεηηθέο ζθέςεηο, ζε ζεηηθέο δξάζεηο, ζε
ζεηηθέο πξνηάζεηο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη, αιιά απηφ ην
νπνίν ζήκεξα ζίγεη κέρξη θαη βαζηθά θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα
ηεο ρψξαο, είλαη θάηη ζην νπνίν θαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην
ηεο Διιάδνο θαη ην ηκήκα καο ζα πξέπεη λα εθθξάζεη ηελ
αληίδξαζε ηνπ.
Σν θείκελν ην νπνίν ζαο δηάβαζε ν Πξφεδξνο θαη δελ
ρξεηάδεηαη λνκίδσ λα ην μαλαδηαβάζσ , είλαη έλα ζα έιεγε
θαλείο νμχ θείκελν, ην νπνίν ιέεη ηα πξάγκαηα κε ην φλνκα
ηνπο.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
Ωξαία, λαη, ζα κπνξνχζε λα ην είρε
γξάςεη θαη ν Κψζηαο ν Ξπινχξεο.
Δίλαη ηφζν νμχ πνπ
κπνξνχζε λα ην είρε γξάςεη θαη ν Κψζη αο ν Ξπινχξεο. Καη ζ’
απηή ηε βάζε λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε εάλ
ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο, αιιά λα βγεη ην θείκελν
απηφ πνπ θαιφ ζα είλαη λα ζηαιεί ζε φινπο ηνπο κεραληθνχο
αχξην, λα θαινχκε ηνπο κεραληθνχο ηε Σεηάξηε λα
ζπκκεηέρνπλ ζηηο πνξείεο θαη ηηο δηακαξηπξίεο φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη λα θνηλνπνηεζεί θαη εθεί πνπ πξέπεη λα
θνηλνπνηεζεί.
Λνηπφλ, ζέιεηε λα ην δηαβάζσ πξνζεθηηθά φιν.
Σν ΣΔΔ/ΣΑΚ παξαθνινπζεί κε κεγάιε αλεζπρία καδί κε
φινπο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ην ηειεπηαίν ρξφλν ηελ εμέιημε
κηαο νινέλα θαη πην επηζεηηθήο αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ
κεγάισλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε παξαγσγηθή θαη
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηε παηξίδα καο απφ έλα
δηεζλνπνηεκέλν θαη βάξβαξν ζχζηεκα απνθάζεσλ, πνπ
ζηξέθεηαη κε ζαξσηηθφ ηξφπν απέλαληη ζε φιεο ηηο ζπιινγηθέο
θαηαθηήζεηο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ηα ηειεπηαία ηδηαίηεξα ρξφληα.
Οη έιιελεο κεραληθνί βηψλνπλ ζήκεξα καδί κε φιεο ηηο
ππφινηπεο παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο θαηεγνξίεο ηελ
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απφιπηε θπξηαξρία ηεο πην εμνπζηαζηηθήο θαη θπληθήο εθδνρήο
ησλ θπξίαξρσλ νηθνλνκηθψλ ειίη, πνπ ηείλνπλ λα κεηαηξέςνπλ
ηε ρψξα καο κε πηινηηθφ ηξφπν ζε θξαλίνπ ηφπν,
εθαξκφδνληαο κνλνκεξείο πνιηηηθέο πνπ αληηιακβάλνληαη σο
πξνηεξαηφηεηεο κφλν ηηο επηινγέο ηεο λέαο δηεζλνχο
ρξεκαηνπηζησηηθήο καθίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη αγλνψλη αο
επηδεηθηηθά ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ απιψλ αλζξψπσλ
θαη θπξίσο εθείλσλ πνπ κε πνιχ θφπν θαηαθέξλνπλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ λέν θαηαπηεζηηθφ θαηακεξηζκφ πνπ έρεη
επηβάιιεη ην ζχζηεκα.
αο θαινχκε λα βξίζθεζηε ζε εηνηκφηεηα γηα λα
ζπκκεηέρνπκε
κε
φινπο
η νπο
ηξφπνπο
αγσληζηηθήο
δηεθδίθεζεο απέλαληη ζε φιεο εθείλεο ηηο ξπζκίζεηο πνπ
ιεηηνπξγνχλ θαηεδαθίδνληαο κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν φια φζα
πνιιέο γεληέο κε πνιχπιεπξνπο θαη δηαξθείο αγψλεο
θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ θαη θπξίσο λα ελαληησζνχκε φινη καδί
θαη λα αληηζηαζνχκε ζε φιεο εθείλεο ηηο δνκηθέο αλαηξνπέο
πνπ ζπληξίβνπλ ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηεο
κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αθήλνληαο
αλέγγηρηεο
ηηο
θπξίαξρεο
εμνπζηαζηηθέο
θαη
πνιηηηθέο
ζπληερλίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηαπνιεκηθά, αιιά θαη
κεηαπνιηηεπηηθά ζηε ρψξα καο.
Σν ΣΔΔ/ΣΑΚ θαηαλνεί απφιπηα ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο
πνπ επηβάιιεη κηα λέα νξζνινγηθή θαη αληηθαηαλαισηηθή
λννηξνπία πνπ ζέηεη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο
αλζξψπνπο θαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη θηινδνμεί λ α
ζηξέςεη
ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο
ησλ
πνιηηηθψλ
θαη
ζπιινγηθψλ αγψλσλ ηα επφκελα ρξφληα κε ζεηηθφ ηξφπν ζηα
κεγάια δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην νπζηαζηηθφ
δηαθχβεπκα ηεο θηλεηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
ηνλ
αγψλα
απηφ
ηηο
νπζηαζηηθέο
ηαθηηθ έο
θαη
ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο νθείιεη λα πξνζδηνξίδεη ν θπξίαξρνο
ειιεληθφο ιαφο θαη φιεο νη ζπιινγηθφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε
παξαγσγηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, κε
ηδηαίηεξε επηκνλή ζηα δεηήκαηα ηεο ππεξάζπηζεο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ λέσλ αλζξψ πσλ θαη ηεο κειινληηθήο γεληάο.
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αο θαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ελεξγά ζηε κεγάιε
απεξγηαθή
θηλεηνπνίεζε
ηεο
Σεηάξηεο
15/12/2010,
εθθξάδνληαο κε δπλακηθφ θαη αγσληζηηθφ ηξφπν ηελ ελαληίσζε
ησλ Διιήλσλ κεραληθψλ ζηελ θαηεδάθηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ
θαηαθηήζεσλ
ηνπ
ηειεπηαίνπ
αηψλα
θαη
δειψλνληαο κε ηνλ πην ζαθή θαη απξνθάιππην ηξφπν ηελ
αληίζεζε καο ζηνπο ζρεδηαζκνχο πνπ επηρεηξνχλ λα
δηακνξθψζνπλ
έλα
λέν
εμαρξεησκέλν
πνιηηηθφ
θαη
εμνπζηαζηηθφ ζχζηεκα, ρεηξφηεξν απφ ηηο πην καχξεο
εκπεηξίεο πνπ επηθχιαμε ζην θφζκν ζηε δηάξθεηα ηνπ
πξνεγνχκελνπ αηψλα ε θπξηαξρία δεζπνηηθψλ θαζηζηηθψλ θαη
θαηαπηεζηηθψλ αληηδεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ, πνπ δελ
έπαςαλ κέρξη ζήκεξα λα απνηεινχλ ηα πξφηππα πνπ
ελαληηψλνληαη ζηνπο φξνπο ηεο πιαηηάο ζπκκεηνρηθήο θαη
βαζηά δεκνθξαηηθή ο πνιηηηθήο νξγάλσζεο πνπ έρεη αλάγθε ν
θφζκνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δξσηήζεηο, πνηνο ζέιεη λα
ππνβάιιεη εξψηεζε;
Δξψηεζε ζέιεηο λα ππνβάιιεηο;
σκαξάθεο, άιινο εξψηεζε; Μπάθηληαο, άιινο; θαθηαλάθε,
άιινο; Μεηά νη ηνπνζεηήζεηο.
Ωξαία, θιείλεη ν θαηάινγνο ησλ εξσηήζεσλ.
Ο
ζπλάδειθνο σκαξάθεο ζην βήκα.
ΧΜΑΡΑΚΖ: πγλψκε Πξφεδξε ή φπνηνο έγξαςε ην.., πνηνο
είλαη απηφο πνπ ζέιεη λα θαιθηδεχζεη ηελ εζληθή καο
θπξηαξρία, λα θαηαζηξέςεη φια ηα θπξηαξρηθά καο δηθαηψκαηα,
λα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο;
Πνηνο
είλαη απηφο πνπ ην θάλεη ή πνηνο ην δέρεηαη;
Δγψ έρσ
κπεξδεπηεί πξαγκαηηθά, δελ μέξσ.
Θα ήζεια εκείο ηνπιάρηζηνλ σο επηζηεκνληθφο θνξέαο λα
είκαζηε πην ζπγθεθξηκέλνη γηα πνηα κηιάκε, πνηα είλαη ηα
δηθαηψκαηα πνπ θαηαζηξέ θνληαη θαη πνηνη ηα θάλνπλε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δπραξηζηνχκε θ. σκαξάθε πνπ
είζαζηε ηδηαίηεξα ζχληνκνο, ν ζπλάδειθνο Μπάθηληαο.
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ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ:
Καη εγψ ήζεια λα ξσηήζσ αθξηβψο πνηνο
εθαξκφδεη απηή ηε πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη εάλ ε θπβέξλεζε,
γηαηί δελ ην γξάθνπκε;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ζ ζπλαδέιθηζζα θαθηαλάθε.
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ: Σψξα πξηλ πνπ ην άθνπζα ζθεθηφκνπλα θαη εγψ
απηφ πνπ είπε ν Κσζηήο, αιιά ηψξα ζηε δεχηεξε αλάγλσζε
είδα έλα άιιν ζεκείν, θάπνπ πνπ αλαθέξεη γηα ζπληερλίεο πνπ
ηπξαλλάλε ηνλ ηφπν. Πνηεο ελλννχκε ή ηη κπνξεί λα ελλνήζεη
απηφο πνπ ζα ην δηαβάζεη; Γειαδή απηφ είλαη έλα ζεκείν πνπ
ζέιεη…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ:
Γελ ιέεη πνιηηηθέο, ην ιέσ γηαηί πξνρζέο
ζπλάληεζα έλα άλζξσπν πνπ γλσξίδσ ζην δξφκν, ζνβαξφ
άλζξσπν θαη κνπ ιέεη, Βάλλα είλαη ε ψξα πνπ αλεζπρψ πην
πνιχ απ’ φια, γηαηί απφ ηψξα θαη χζηεξα ζα αξρίζνπλ φινη λα
ηζαθψλνληαη κ’ φινπο κεηξψληαο πνηνο είλαη πξνλνκηνχρνο,
πνηνο δελ είλαη, πφζα ηα παίξλεη, ηη δελ παίξλεη. Γη’ απηφ είκαη
επαίζζεηε ζ’ απηφ ην δήηεκ α θαη ην ζέησ. Μήπσο πξέπεη απηφ
ην ζεκείν λα θχγεη, λα αιιάμεη ή ηη ελλνεί;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Πξφεδξε ζέιεηο λα απαληήζεηο;
Τπάξρεη άιιε εξψηεζε; Γελ ππάξρεη, ζέιεηο λα απαληήζεηο;
Ζ ζπλάδειθνο; Δξψηεζε ζα θάλεηο;
ΚΑΑΠΑΚΖ: Θα απαληήζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Δληάμεη.
ΓΟΤΡΟ: Θέισ λα ζπκεζψ απφ ηα λεαληθά κνπ ρξφληα κία
έθθξαζε ε νπνία κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη κε πάξα πνιχ
ζαθή ηξφπν ηε δπλαηφηεηα καο λα αληηζηεθφκαζηε αθφκα φηαλ
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ππάξρεη κπξνζηά καο ην απηνλφεην.
Δίλαη κηα πνιηηηθή
έθθξαζε πνπ μεθηλάεη απφ ηα ρξφληα ηνπ Λέληλ θαη
πεξηγξάθεηαη σο ερηαξηζκφο.
Ο ερηαξηζκφο ινηπφλ
ζπλάδειθνη είλαη ην λα ζέινπκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα
δηαηππσκέλα κφλν κε ηηο ιέμεηο πνπ έρνκε ζην κπαιφ καο.
Δάλ ηα πξάγκαηα δελ είλαη δηαηππσκέλα αθξηβψ ο κ’ απηέο ηηο
ιέμεηο κπνξνχκε λα ηα θαηαςεθίζνπκε, λα ελαληησζνχκε ή θαη
λα αληηδξάζνπκε.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΓΟΤΡΟ:
Δίλαη θαη απηφ ζπλάδειθε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη
λνκίδσ φηη δελ απνηειεί πξνλφκην θαλελφο καο λνκίδσ ε
αιήζεηα ζ’ απηή ηελ αίζνπζα κέζ α θαη πνιχ πεξηζζφηεξν
ζηνπο ρψξνπο απ’ έμσ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φπνπ ηα
πξάγκαηα είλαη πνιχ πην πνιχπινθα θαη είλαη θαη εμαηξεηηθά
θξίζηκα πξαγκαηηθά απηή ηε πεξίνδν.
Δγψ ζεσξψ φηη απηφ είλαη έλα θείκελν ην νπνίν
πξαγκαηηθά κπαίλεη κε απνθαζηζηηθφ ηξ φπν απέλαληη ζε
ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Αλ ζέιεηε ν θαζέλαο λα θαηνλνκάζεη
κε ηνλ ηξφπν ην δηθφ ηνπ…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη εζπρία.
ΓΟΤΡΟ: …ππεχζπλνο θαη κπνξεί λα ην θάλεη…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Δίκαζηε φινη θνπξαζκέλνη, εζπρία.
ΓΟΤΡΟ: Δγψ δελ ζα ήζεια λα πσ πνηνπο ζεσξψ ππεχζπλνπο
γηα ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ζίγνπξα βέβαηα απφ έλα
θείκελν απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ζαθέο φηη δελ απαιιάζζεηαη ζε
θακηά πεξίπησζε ε ζεκεξηλή θπβεξλεηηθή πξαθηηθή.
Να
εμεγνχκαζηε γηα λα ιέκε ηα πξάγκ αηα κε ην φλνκα ηνπο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά λνκίδσ φηη έλα θείκελν φπσο απηφ
εδψ, είλαη πνιχ πην επξχ θαη αλαθέξεηαη ζε πνιχ
ζπλνιηθφηεξεο λννηξνπίεο, νη νπνίεο δηαηξέρνπλε ηελ ειιεληθή
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θνηλσλία.
Γελ ζεσξψ φηη ε λννηξνπία πνπ δηαηξέρεη ηελ
ειιεληθή θνηλσλία ζήκεξα, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ
ζπληερληαζκφ ή εάλ ζέιεηε κε ην ρψξν κέζα απφ ηνλ νπνίν
αλαδεηθλχνληαη θπξίσο νη φξνη ηεο πνιηηηθήο δηαπινθήο, έρεη
λα θάλεη κφλν κε ην ΠΑΟΚ, κε ηε θπβέξλεζε. Ννκίδσ ν
θαζέλαο ζην ρψξν πνπ ειέγρεη, ζην ρψξν πνπ εμνπζηάδε η, φ,ηη
πεξλά απφ ην ρέξη ηνπ ην έρεη θάλεη κ’ έλα ηξφπν δξαζηήξην
κέρξη ζήκεξα. Σν ζέκα είλαη φηη εγψ απηφ πνπ κπνξψ λα πσ
είλαη φηη, απηή ηε ζηηγκή είηε ην ζέινπκε – είηε φρη απηνί νη
νπνίνη δνθηκάδνληαη κε φια απηά πνπ ζπκβαίλνπλε ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία είλαη νη αδχλακνη ή φινη απηνί νη νπνίνη δελ
έρνπλε θακία είδνπο πξνζπέιαζεο ζε εμνπζηαζηηθνχο
κεραληζκνχο
είηε
απηή
είλαη
πνιηηηθή,
είηε
είλαη
ζπλδηθαιηζηηθή, είηε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ άιινπ ζέιεηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Δπραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν
γνπξφ.
Σνπνζεηήζεηο, πνηνο ζπλάδειθνο ζέιεη λα θάλεη
ηνπνζέηεζε; Σνπνζέηεζε επί ηνπ ςεθίζκαηνο, λα πεηο ηελ
άπνςε ζνπ.
πλάδειθε Μπάθηληα, άιινο;
Καζαπάθεο,
άιινο;
Ξπινχξεο θαη Φαλνπξάθεο, άιινο;
Βξέληδνπ,
Σξνπιιηλφο, σκαξάθεο.
ΚΑΑΠΑΚΖ: Έλα ιεπηφ ζην θαζέλα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη ηξία ιεπηά. Έθιεηζε ν
θαηάινγνο, μεθηλάκε κε ηνλ ζπλάδειθν Μπάθηληα, ηξία ιεπηά.
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Δγψ δελ ζέισ λα θάλσ νπζηαζηηθή ηνπνζέηεζε,
απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη νη εξσηήζεηο καο ζεσξήζεθε
απφ ηνλ ζπλάδειθν φηη δελ πξέπεη λα απαληεζνχλ πξνθαλψο,
εγψ ξψηεζα πνηνο εθαξκφδεη απηή ηε πνιηηηθή ζήκεξα ζηελ
Διιάδα, δελ απαληήζεθε…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
Πεο κνπ
γξάςνπκε; Παπαλδξένπ; ΠΑΟΚ;

πνην

φλνκα

ζέιεηο

λα
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ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Γελ κ’ ελδηαθέξεη εκέλα ην φλνκα, κ’ ελδηαθέξεη…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
Κψζηα ηφζν πνιχ.

Απάληεζε κνπ, κελ είζαη πξνβιέςηκνο

ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Ζ αιήζεηα πάληα είλαη πξνβιέςηκε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο
κηθξνθψλνπ)
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Σν έρσ μαλαπεί. Νηξέπεζα η λα ην πεηο; Φνβάζαη
λα ην πεηο;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: ρη πεο κνπ εζχ πνπ ην μέξεηο.
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Ζ θπβέξλεζε, εγψ ην είπα.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: Ωξαία, ζέιεηο λα βάινκε ην ΠΑΟΚ;
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: ρη.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ:
βάινκε;
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ:
απαληήζεη.

Θέιεηο λα ην βάινκε;

Ση ζέιεη ο λα

Δγψ ξψηεζα θάηη θαη ν ζπλάδειθνο απαμηνί λα

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: ρη δελ απαμηψ λα απαληήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Λνηπφλ, λα ζπλερίζνπκε;
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη λα ζπλερίζνπ κε.
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Γειαδή ην απηνλφεην γηαηί δελ ην ιέκε βξε

ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΓΗΑΛΟΓΟ
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Δγψ απηφ ην πξάγκα…
ΚΑΑΠΑΚΖ: Μα φρη δηάινγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο
κηθξνθψλνπ)
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Παηδηά γηα ην Κνπξάθε πνπ ιέεη, έιεγε ην πφζν
δεκνθξαηηθφο έρεη απνδείμεη φηη είλαη ν Γήκνο καο…
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Σα ζεκεία δελ ηα βγάιαηε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε Πξφεδξε…
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: ε παξαθαιψ κελ παξεθηξέπεζαη φκσο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθε Μπάθηληα πξνρψξεζε.
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: Μελ παξεθηξέπεζαη Πξφεδξε.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
ηψξα, εληάμεη.

Ωξαία, ζπλερίδνπκε, ζπλερίδνπκε
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ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: ηαλ εηζεγείηαη θάπνηνο θάηη, έλα ζέκα ζην ψκα
απηφ, ππάξρεη ε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ, αλ θηάζνπκε ζην
ζεκείν φπσο ε δεκνθξαηηθφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Ζξαθιείνπ λα κε λ απαληάλε ζηηο εξσηήζεηο, ην μέξεηε
θαληάδνκαη, αλ θηάζνκε ζ’ απηφ ην ζεκείν Πξφεδξε, ζα είλαη
πνιχ ιππεξφ. Γη’ απηφ ινηπφλ εγψ ην κφλν πνπ ήζεια λα πσ
είλαη φηη δελ απαληήζεθαλ νη εξσηήζεηο.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία. Ο ζπλάδειθνο…
ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ: πκθσλψ ζηελ νπζία ηνπ ςεθίζκαηνο, ην κφλν
πνπ δελ κνπ αξέζεη είλαη φηη θξπβφκαζηε ιίγν, δελ ιέκε φια ηα
πξάγκαηα φπσο πξέπεη λα ηα πνχκε.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Καζαπάθεο.

πλερίδνπκε,

ν

ζπλάδειθνο

ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Καζαπάθεο.

Παξαθαιψ

λα

ζπλερίζνπκε,

ΚΑΑΠΑΚΖ: Καηαξρήλ ζα πσ φηη ζπκθσλψ κε ηελ νπζία ηνπ
ςεθίζκαηνο, αιιά φπσο έηζη έρεη δηαηππσζεί γηα ςήθηζε,
λνκίδσ φηη απηφο ν νπνίνο ζα ην δηαβάζεη ζα ράζεη ζην δξφκν
ηελ νπζία.
Σν ςήθηζκα ππνηίζεηαη φηη είλαη απιέο ι ίγεο
ιέμεηο, γηα λα ην δηαβάζεη ν άιινο θαη λα θαηαιάβεη ηη ιέεη.
Δκείο απηφ ην ζεσξψ πεξηζζφηεξν κηα αλάιπζε παξά
έλα ςήθηζκα.
Δάλ κπνξνχζε θάπσο απηφ λα γίλεη πην
ζπγθεληξσηηθφ θαη λα ιέεη ηα ίδηα πξάγκαηα, γηαηί ην ςήθηζκα
απηφ έρεη ην λφεκα, απιά κε ιίγεο ιέμεηο λα ιεο ην λφεκα ην
νπνίν ζηελ νπζία ζπκθσλψ.
Απηφ ήζεια λα πσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία. Ο ζπλάδειθνο Ξπινχξεο.
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ΞΤΛΟΤΡΖ: Δγψ ην ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα απηφ, πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ θαη ίζσο ζα έπξεπε λα ζπδεηεζεί πην
αλαιπηηθά, δηφηη ε νπζία ηνπ ζέκαηνο είλαη ηέηνηα πνπ εδψ
μεβξαθσλφκαζηε φινη ζέκε – δελ ζέκε. Γειαδή άκα ζπδεηάο
έλα ηέηνην ζέκα, φζν επηηήδεηνο θαιφο νκηιεηήο θαη λα ‘ζαη, ζα
πεηο ηε ζέζε ζνπ ζεο – δε ζεο, δελ κπνξείο λα θξπθηήο εδψ,
δειαδή ην δηα ηαχηα πνπ ιέκε . Καη εγψ έρσ λα εθηηκήζσ φηη
είλαη πάξα πνιχ θαινγξακκέλν γηα λα είλαη ΠΑΟΚ.
πγραξεηήξηα ζ’ απηφλ πνπ ην έγξαςε, είλαη θαιφο
ΠΑΟΚνο.
Σν ιέσ κε ηελ έλλνηα φηη είλαη δνπιεκέλν
ΠΑΟΚηθφ θείκελν θαη αλ δελ έρεηο εκπεηξία κπνξεί θάπνηνο
λα λνκίζεη φηη κπ νξεί λα ην γξάςεη ν Ξπινχξεο, κφλν αλ είρε
44 ππξεηφ ζα κπνξνχζε λα ην γξάςεη ν Ξπινχξεο απηφ.
Πάλησο είλαη θαιφο ΠΑΟΚνο, είλαη θαιφο ΠΑΟΚνο, απηφο
πνπ ην έγξαςε είλαη θαιφο ΠΑΟΚνο.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΞΤΛΟΤΡΖ:
Δ θαεκέλε Γηψξγε θαη λα μέξεηο ηη ΠΑΟΚνθνη
δνπιεχνπλε πίζσ γηα λα βγνχλε απηά ηα πξάγκαηα, ηη
κεραληζκνί δνπιεχνπλε γηα λα βγνχλε.
Γελ είλαη εχθνιν,
πξφζεμε λα δεηο, δελ είλαη εχθνιν λα ιεο αο πνχκε, ρσξίο λα
ζέισ λα θάλσ.., βιέπεηο γηα παξάδεηγκα ην Μπεξινπζθφλη,
έλαο θνηλφο αιήηεο αο πνχκε θαη βιέπεηο ηη κεραληζκφ έρεη γηα
λα δηθαηνινγήζεη απηά πνπ θάλεη. Σν λα βγαίλεη αο πνχκε ε
δηεζλήο νζηαιδεκνθξαηία ζήκεξα θαη λα κηιάεη γηα.., φπσο
ρξεζηκνπνηνχλε νξνινγίεο γηα ιαίιαπα θαη ρξεκαηηζηεξηαθή
καθία, απηφ έρεη ηφζν πνιχ δνπιεπηεί ψζηε απηφο πνπ ζα ην
δηαβάζεη λα ηζηκπήζεη, αλ κνπ επηηξέπεηαη ε έθθξαζε, αιιά
λα ράζεη ην ζηφρν ηνπ.
Γηα λα κελ ιέσ πνιιά, απηφ ην θείκελν λαη κελ θάηη ιέεη,
αιιά είλαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζνπ δείρλεη ηελ νπζία. Καη
ιέεη ν Μαλφιεο ηη θηαίεη; Πνηνο παηε κέλνο θεξαηάο είλαη απφ
πίζσ;
Να ην πσ εγψ απιά.
Λέκε εκείο, ΠΑΟΚ, Νέα
Γεκνθξαηία, ΛΑΟ, πινπηνθξαηία, επξσπατθή έλσζε, ΝΑΣΟ
θαη Ακεξηθάλνη.
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Απηά.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΞΤΛΟΤΡΖ: Θα ζνπ πσ ην ΝΑΣΟ πνπ είλαη. Να ζνπ πσ θίιε
κνπ αγαπεηέ; Άθνπζε κε λα δεηο, βγήθε ην ΝΑΣΟ θαη ιέεη,
γξακκή απφ ην 55 ν παξάιιειν απφ ηε Θάζν κέρξη ηε Κξήηε
θαη λα ησλ πάεη νινλψλ. Σα πεηξέιαηα ζα ηα δηαρεηξίδνκαη
εγψ, ν ακεξηθάλνο, ζα πάξεη 15% ε Σνπξθία θαη 15% ε
Διιάδα θαη κφθν, απηφ είλαη ην ΝΑΣΟ. Αγνξέο φπισλ θαη δελ
ζα κηιάο, ζα επεκβαίλεηο ζηνπο πνιέκνπο ηεο Γηνπγθνζιαβία
θαη δελ ζα κηιάο.
300 εθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν ζην
Αθγαληζηάλ κε απφθαζε ηνπ ΝΑΣΟ ηε ζηηγκή πνπ έρνκε
θξίζε. Να ην.
ΤΜΒΟΤΛΟ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάε η εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΞΤΛΟΤΡΖ: Βεβαίσο ην ΝΑΣΟ ζηα εγθξίλεη θαη ηα ςεθίδνπλε.
Ναη ζπλάδειθε, απηφ είλαη ηψξα δεκνηηθφ.
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΞΤΛΟΤΡΖ: Γηα ην ΛΑ.Ο.. λα ζνπ πσ. Σν ΛΑ.Ο.. ινηπφλ ηη
είλαη; Σν ΛΑ.Ο.. ηη δνπιεηά έρεη κέζα, έρεη απνδεη ρζεί ν πην
ζπλεπήο ζχκκαρνο ηνπ ΠΑΟΚ, δπζηπρψο ή επηπρψο απηφ ζα
ην θξίλεη άιινο. Ση ιέεη ινηπφλ ε παξάηαμε κνπ ε νπνία έρεη
πίζσ ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα Διιάδνο θαη πνηέ δελ ην
θξχςακε. Ζ θξίζε ε νπνία δνχκε.., κα δελ ην θξχςακε βξε
Αθξψ, εγψ κέινο ηνπ ΚΚΔ είκαη 33 ρξφληα, δελ ην έρσ θξχςεη
πνηέ.
Ζ θξίζε πνπ δνχκε είλαη θπζηνινγηθφ απφιπην
απφξξνην θαη ινγηθή ζπλέπεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Γελ ππάξρεη
θαπηηαιηζκφο ρσξίο θξίζεηο θαη κάιηζηα…
ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
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ΞΤΛΟΤΡΖ:
Ναη θαιά, εληάμεη. Καη κάιηζηα ιέεη φηη, απηή ε
θξίζε είλαη απ’ απηέο πνπ ζα θάεη ηηο ζάξθεο ηνπ ν
θαπηηαιηζκφο.
Καη ηη ρξεζηκνπνηεί γηα λα ην πινπνηήζεη;
Πνιηηηθά θφκκαηα, βιέπε ΠΑΟΚ, Νέα Γεκνθξαηία, νη νπνίνη
κε κίζνο εζθεκκέλνο πινπνηνχλ απηή ηε πνιηηηθή 25 ρξφληα
ηψξα γηα λα ηα θ έξνπλε εθεί πνπ ηα θέξαλε. Παξάδεηγκα,
φηαλ ην ΚΚΔ έιεγε φηη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ ζα γίλνπλε
κε αίκα καο ινηδνξνχζαλε, φηαλ ιέγακε φηη ζα απνιχνπλε, ζα
θαηέβνπλ νη κηζζνί θαη βάδακε ζέκα 1300 επξψ, καο ιέγαλε
κνλεηαξηζηέο ηεο πιάθαο θαη άζρεηνπο. ηα λ ιέγακε φηη ε
αλεξγία ζα πάεη ζα ρηππήζεη θφθθηλν, καο ιέγαλε φηη είκαζηε
εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο. Να ηη ιέεη ηψξα.
Μία είλαη παηδηά ε ιχζε, κελ έρεηε ςεπδαηζζήζεηο, δελ
κπνξεί ν άλζξσπνο πνπ έρεη θαξθίλν λα ην ιχζεη κε ληεπφλ
πνπ έθεξε ν Παπαλδξένπ ζην Ρ έζπκλν κε ηα θαιαζάθηα.
Δκείο θηαίκε, λα ζπκκεηέρνκε ηελ Σεηάξηε ζηελ απεξγία, αιιά
φρη κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.
Σν Δξγαηηθφ Κέληξν θαη φινη απηνί νη ηαπξάηνη πνπ γπξίδνπλε
ΑΓΔΓΤ, είλαη ππνζηεξηρηέο θαη νη ρεηξνθξνηεηέο ηεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.
Διάηε κε ην ΠΑΜΔ…, γέιαζε ν
ζπλάδειθνο.
Ξέξεηε γηαηί βξε παηδηά ην ιέσ; Δκείο δελ δηεθδηθνχκε ην
αιάζεην θαη κάζε ζπλάδειθε φηη ν ερηαξηζκφο είλαη ηειείσο
δηαθνξεηηθφ, ν ερηαξηζκφο είλαη απηφ πνπ θάλεη ην ΠΑΟΚ
πνπ δελ αθνχεη ηε ζέιεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, πνπ ηνπο έρεη
γαβξσκέλνπο θαη θνβνχληαη λα κηιήζνπλε. Καη θνβάηαη ν
θφζκνο λα κηιήζεη ζήκεξα γηα 250 επξψ πνπ παίξλεη ζηνπ
Υαιθηαδάθε θαη άκα δελ ςεθίζεηο ΠΑΟΚ απνιχεηαη. Απηή
είλαη ε δεκνθξαηία ηνπο.
Ο ερηαξηζκφο είλαη φξν ο πνιίηηθφο θαη έρεη λα θάλεη κε
ηε δξάζε ησλ θνκνπληζηηθψλ θνκκάησλ, άξα δελ έρεη θακία
ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή απηή. Γηα λα θάλνκε θαη καζήκαηα
ηδενινγηθά δειαδή.
ερηαξηζκφο πνιηηηθφο είλαη απηφο πνπ θάλεη ην ΠΑΟΚ,
πνπ πάλε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ππν γξάθνπλε απηά πνπ
ηνπο έρνπλε πξνπεί, πνπ θέξλνπλε ην Εαθ Νηειφξ, πσο ην
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ιέλε απηφ ην κατκν χλη πνπ ήξζε πξνρζέο, ην Εαθ Ρνο πσο ηνλ
ιέλε απηφ…, πσο ηνλ ιέλε απηφλ δελ μέξσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
ζνπ.

πλάδειθε έρεη πεξάζεη ν ρξφλνο

ΞΤΛΟΤΡΖ: Απηνί πνπ έξρνληαη εδψ είλαη πξνζπλελλνεκέλνη κε
ην ΠΑΟΚ θαη ηε Νέα Γεκνθξαηία θαη ηηο νζηαιδεκνθξαηίεο
ζηελ Δπξψπε.
Κιείλσ θαη ιέσ ην εμήο, πσο εμεγείηε βξε θχξηνη φηη ζηε
Γεξκαλία, ζηελ Αγγιία, ζηελ Γαλία, ζηελ Ηηαιία εθαξκφδνληαη
αθξηβψο ηα ίδηα κέηξα; Γηα ηί; Γηαηί είλαη θαπηηαιηζηέο θαη
είλαη θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη εάλ δελ ην ρηππήζνκε ζηελ
νπζία ηνπ, ην κφλν πνπ ζα θάλνκε μέξεηε ηη είλαη;
Να
πεγαίλνκε λα πνχκε λα δηακαξηπξφκαζηε ηξαιαιά, ηξαιαιά.
Απηφ δελ ιχλεη ην πξφβιεκα.
Δκείο ην θαηαςεθίδνπκε, έρνπκε θαηαζέζεη κία άιιε
πξφηαζε πνπ ιέεη εθεί πέξα ε θξίζε θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνπο
κεραληθνχο, ην αληηπαξαζέηνπκε, δελ είλαη βέβαηα ψξα, αιιά
ζαο ιέκε φηη κε απηφ ην ςήθηζκα ην κφλν πνπ θάλνκε είλαη λα
ξίρλνκε λεξφ ζην κχιν ησλ θπβεξλψλησλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, ν ζπλάδειθνο Φαλνπξάθεο.
πλάδειθε ην ςήθηζκα ζα καο ην θέξεηο; Έλα αληίγξαθν
ζέισ. Ο ζπλάδειθνο Φαλνπξάθεο, σξαία, θαιχθζεθε.
Ζ ζπλαδέιθηζζα Βξέληδνπ, ν ζπλάδειθνο σκαξάθεο.
ΧΜΑΡΑΚΖ: Έθαλα πξνεγνπκέλσο θάπνηα εξψηεζε αθξηβ ψο
γηα λα ηεθκεξηψζσ ηελ άπνςε κνπ θαη λα πσ φηη εγψ απηφ ην
ςήθηζκα δελ ην ςεθίδσ, δηφηη έρσ ζπλεζίζεη λα ςεθίδσ
ςεθίζκαηα ηα νπνία κε πξνζαλαηνιίδνπλ μεθάζαξα ζε
ζηφρνπο. ηαλ έλα ςήθηζκα δελ ζε πξνζαλαηνιίδεη ζε
ζηφρνπο, απηφ είλαη ςήθηζκα ην νπνίν είλα η δηπιήο ή ηξηπιήο
ή πεληαπιήο εξκελείαο θαη ηέηνηα ςεθίζκαηα εηδηθά απφ
κεραληθνχο δελ πξέπεη λα βγαίλνπλε. Οη κεραληθνί πξέπεη λα
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είλαη μεθάζαξνη ζην ζηφρν ηνπο θαη λα ιέλε θάλνκε απηφ γη’
απηφ ην ιφγν.
Δπραξηζηψ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ωξαία, επραξηζηνχκε ην ζπλάδειθν
σκαξάθε, ε ζπλαδέιθηζζα Βξέληδνπ θαη αθνινπζεί ν
ζπλάδειθνο Σξνπιιηλφο θαη θιείλνπκε.
ΒΡΔΝΣΕΟΤ: Καηαξρήλ ζέισ λα πσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ
πξάγκα ζ’ απηή ηε ζπγθπξία πνπ είκαζηε λα είκαζηε
μεθάζαξνη, εηδηθά νη κεραληθνί έρνπκε ρ αξαθηεξηζηεί πάξα
πνιιέο θνξέο ζπληερλία. Δκείο ραξαθηεξηδφκαζηε επίζεο πνπ
είκαζηε ζην δεκφζην θαη ξεηηξέ, ηψξα ε θπβέξλεζε αθνινπζεί
ην δηρνηνκνχκε, απηνχο ζίγσ ηψξα πνπ είλαη πςειφκηζζνη,
αχξην ζα ζίμσ ηνπο άιινπο. Τπάξρεη κία πνιίηηθή ηέηνηα πνπ
ζεσξψ φηη είλαη απαξάδεθην απφ ηε δηθή καο ηε κεξηά λα
βάδνπκε ην ζέκα ζπληερλία έηζη ρσξίο λα ην πξνζδηνξίδνπκε,
ρσξίο λα ην ιέκε, ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε έλαο θιάδνο πνπ
πάξα πνιιέο θνξέο έρνκε θαηεγνξεζεί γη’ απηφ.
Δπίζεο ζεσξψ φηη ε πνιηηηθή ε νπνία εθαξκφδε ηαη απηή
ηε ζηηγκή αθξηβψο εθεί ηεκαρίδεη, ρηππάεη, έηζη ψζηε ν έλαο λα
κελ ππεξαζπίδεηαη ηνλ άιιν θαη λα θηάζνκε πιένλ λα κελ
ππάξρεη θαλείο λα ππεξαζπηζηεί θαλέλαλ.
Άξα απ’ απηή ηελ άπνςε ζεσξψ φηη πξέπεη λα είκαζηε
πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί φηαλ ζίγνπκε ηέ ηνηα δεηήκαηα, απφ
ηελ άιιε ην θείκελν είλαη πξαγκαηηθά έλα θείκελν πνπ εκέλα
πξνζσπηθά δελ κε εθθξάδεη θαζφινπ απφ ηελ άπνςε φηη
ζεσξψ φηη θξχβεηαη πίζσ απφ ην δάθηπιν ηνπ.
Αλ απηή ηε ζηηγκή, ζ’ απηή ηε ζπγθπξία πνπ δνχκε δελ
έρνκε ην ζάξξνο λα βγνχκε λα θαηνλνκάζνπκε θαη λα
αληηπαιέςνπκε, λνκίδσ φηη ην έρνπκε ράζεη ην παηρλίδη. Σν λα
βγαίλνκε θαη λα ιέκε φια απηά ζεσξεηηθά, ην νπνίν ην έρνπκε
απνδείμεη βέβαηα θαη ζηε πξαθηηθή καο, θαη ην λα αξλνχκαζηε
λα βάινκε κέζα ζην θείκελν φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξ ρεη κηα
θπβέξλεζε ε νπνία έρεη θέξεη απηή ηε πνιηηηθή θαη ηελ
εθαξκφδεη, εγψ ην ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ.
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ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Ο ζπλάδειθνο Σξνπιιηλφο.
ΣΡΟΤΛΛΗ ΝΟ:
Παηδηά ε θαθή έθαγε ην ιάδη, έηζη δελ είλαη;
Σειείσζε, ν θφκπνο έθηαζε ζην ρηέλη. Πξέ πεη λα πνχκε ηελ
αιήζεηα θαη απέλαληη ζηνπο εαπηνχο καο, θαη απέλαληη ζε φιν
ηνλ θφζκν.
Γελ κπνξνχκε ηειηθά έηζη γεληθφινγα λα ιέκε θηαίμακε,
κηα ζηηγκή ηειηθά θηαίμακε φινη, ηα θάγακε φινη, πξέπεη λα
πιεξψζνκε φινη. Έηζη είλαη ηα πξάγκαηα; Πξέπεη λα η α
πνχκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκα ηνπο, άκα δελ ηα πνχκε
ζήκεξα πφηε ζα ηα πνχκε; Γελ είλαη δπλαηφλ δειαδή ζήκεξα
ελψ μέξνκε πάξα πνιχ θαιά φηη θάπνηνη δηαρεηξίζηεθαλ ηηο
ηχρεο ηεο Διιάδαο θαη ηηο ηχρεο νινλψλ θαη ησλ λέσλ θαη ησλ
παηδηψλ θαη εκάο θαη ησλ ζ πληάμεσλ καο θαη ηα πάληα θαη ηα
έρνπλε μεπνπιήζεη ηψξα απφ ην ’74 κέρξη ζήκεξα κ’ έλα
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ζήκεξα λα πξνζπαζνχκε λα ηα ιέκε έηζη
γεληθφινγα ηα πξάγκαηα.
Φηαίμακε φινη, θηαίμακε.., ην
δηεζλέο.., κα πξφζεμε, επίζεζε απφ έλα δηεζλνπνηεκέλν
θπξίαξρεο ειίη παγθνζκίσο, λέα καθία ηνπ θεθαιαίνπ δηεζλήο,
κα ηη ιέηε βξε παηδηά; Απηφ δελ έρνπλε λελέθνπο φπσο είπε ν
Γησηφπνπινο ππνηαγκέλνπο εδψ πέξα; Σζηξάθηα ηνπο πάλε
θαη θάλνπλε.., πάλε θαη ππνγξάθνπλε κλεκφληα ρσξίο θαλ λα
ηα έρνπλε δηαβάζεη; Μα π ιάθα θάλνκε; νβαξνινγνχκε; Καη
δελ ζα ιέκε θαζφινπ, δελ ζα ιέκε ηίπνηα; Μηα ζηηγκή ζα
έξζνπλε ηειηθά λα καο μαλαρηππάλε θαη ζην ψκν, άληε
Γησξγάθε θάλακε, καδί ηα θάγαλε ν θάζε κπνπρέδαο πνπ
έξρεηαη θαη ιέεη απηέο ηηο καιαθίεο θαη δελ ζα πνχκε ηίπνηα;
νβαξνινγείηε πνπ δελ ζα πνχκε ηίπνηα;
Αλ είλαη ηειηθά λα βγάινκε έλα ηέηνην ςήθηζκα ρσξίο λα
δείρλνκε ην ζηφρν, πνηνο είλαη απηφο πνπ καο ηα παίξλεη θαη
πνηνο είλαη απηφο πνπ ηνπο ππεξεηεί, ηφηε λα κελ ην βγάινκε
θαζφινπ, λα πάκε ν θαζέλαο ζηε δηαδήισζ ε φπσο ζέινκε.
Να ςεθίζνκε κφλν φηη πάκε ζηε δηαδήισζε φινη, ηίπνηα
άιιν.

σνεδρίαζη 4 η

1 3 η ς Γ εκεμβρίοσ 2010

ζελίς

124

ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Λνηπφλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
ηνπνζεηήζεσλ, λα ξσηήζσ εάλ ππάξρνπλ πξνζζήθεο,
δηνξζψζεηο, ηξνπνινγίεο επί ηνπ θεηκέλνπ, λα θαηαηεζνχλ.
Τπάξρεη θάηη; ρη, δελ ππάξρεη θάηη.
πλεπψο
λα ξσηήζσ θάηη Πξφεδξε, απηφ
πνπ
απεπζχλεηαη;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗ ΟΗ ΚΟΤΑ: (Γελ απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο
κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλεπψο ζπλάδειθνη γηα λα
θιείζνκε ηελ ελφηεηα απηή, εθφζνλ δελ θαηαηέζεθαλ
ηξνπνινγίεο, δηνξζψζεηο θ.ι.π., ην θείκελν απηφ ηίζεηαη πξνο
ςήθηζε σο είλαη.
Πνηνη είλαη ππέξ; Να ζεθψζνπλε ηα ρέξηα ηνπο. Γηάλλε
κέηξα πνηνη είλαη ππέξ. Τπέξ είλαη 21.
Πνηνη είλαη θαηά; Να ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο. 7.
Παξψλ ή ιεπθφ; 5; Γηα ζεθψζηε μ αλά παξψλ ή ιεπθφ; 5.
πλεπψο έρνκε 21 ππέξ θαη 7 θαηά θ αη 5 παξψλ. Δπνκέλσο
ςεθίδεηαη θαηά πιεηνςεθία ….
ΤΜΒΟΤΛΟ: Ση ζεκαίλεη παξψλ;
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
απφ ηε ςεθνθνξία…

Παξψλ ή ιεπθφ ζεκαίλεη φηη απέρσ

ΤΜΒΟΤΛΟ: Δίλαη ιεπθφ δειαδή…
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
ιεπθφ…

Ναη ιεπθφ, λαη, λαη.

Ή παξψλ ή

ΤΜΒΟΤΛΟ: ρη, είλαη άιιν ην παξψλ.
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
πλάδειθε Κψζηα έρεηο ηφζν
κεγάιε ζπλδηθαιηζηηθή εκπεηξία, εδψ κέζα ην ραξηί απηφ ιέεη,
παξψλ ή ιεπθφ είλαη ζηελ ίδηα…
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ΓΔΝ ΑΠΟΓΗΓΔΣΑΗ ΚΑΘΑΡΑ
ΤΜΒΟΤΛΟ: ρη Πξφεδξε, παξψλ ζεκαίλεη παξεπξίζθνκαη, δελ
ζπκκεηέρσ ζηε ςεθνθνξία, ην ιεπθφ ζεκαίλεη.., (δελ
απνδίδεηαη θαζαξά, κηιάεη εθηφο κηθξνθψλνπ)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α:
Ωξαία, δεθηή ε παξαηήξεζε ζνπ
ζπλάδειθε.
πλεπψο ζπλάδειθνη ην ςήθηζκα ςεθίδεηαη θαηά
πιεηνςεθία, 21 ππέξ, 7 θαηά. Γηαθφπηνπκε γηα ζήκεξα ηε
ζπλεδξίαζε θαη επαλεξρφκαζηε ζπλάδειθνη ηε Σεηάξηε…,
(αιιαγή θαζέηαο)
ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: Καιελχρηα ζαο.

ΤΝΔΥΗ ΕΟΜΔΝΖ ΤΝΔΓΡΗ ΑΖ
ηι ς
15- 12- 2010

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
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ΔΗ ΡΖΝΖ ΒΡΔΝΣΕΟΤ, Η ΧΑΝΝΑ ΦΑΚΗ ΑΝΑΚΖ, ΚΑΛΛΗ ΟΠΖ ΣΕΑΒΛΑΚΖ,
ΝΗ ΚΟΛΑΟ ΚΑΣΑΡΑΚΖ, ΦΧΣΔΗ ΝΖ ΚΟΤΣΟΤΜΠΟΤ- ΠΑΠΑΓΑΚΖ, Η ΧΑΝΝΖ
ΚΑΑΠΑΚΖ, ΥΑΡΑ ΣΡΗ ΑΜΑΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗ Ο ΑΓΑΠΑΚΖ, ΚΧΝ/ ΝΟ
ΞΤΛΟΤΡΖ, ΠΔΣΡΟ Η ΝΗ ΧΣΑΚΖ, Η ΧΑΝΝΖ ΒΑΨ ΛΑΚΖ,
ΔΤΦΡΟΤΝΖ
ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ- ΜΑΤΡΑΚΖ, ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΑΝΣΧΝΟΓΗ ΑΝΝΑΚΖ,
ΔΤΑΓΓΔΛΟ
ΚΟΤΣΑΝΣΟ, ΓΔΧΡΓΗ Ο ΣΑΒΔΡΝΑΡΑΚΖ, Η ΧΑΝΝΖ ΥΑΡΧΝΗ ΣΖ, ΚΧΝ/ ΝΟ
ΜΠΡΗ ΛΑΚΖ, ΟΓΤΔΑ ΓΟΤΡΟ.
ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΔΧΡΓΗ Ο ΣΑΜΑΣΑΚΖ, ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΧΜΑΡΑΚΖ,
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΡΟΤΚΟΤΝΑΚΖ,
ΑΝΣΧΝΗ Ο ΜΑΤΡΟΓΗ ΑΝΝΖ,
ΕΑΥΑΡΗ Α
ΑΑΡΗ ΧΣΑΚΖ,
ΚΧΝ/ ΝΟ ΜΠΑΚΗ ΝΣΑ,
Η ΧΑΝΝΖ ΠΔΣΡΑΚΖ, ΜΤΡΧΝ
ΜΟΝΗ ΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗ Ο ΣΡΟΤΛΛΗ ΝΟ, ΝΗ ΚΟΛΑΟ ΟΡΦΑΝΟ, ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ
ΠΔΡΓΗ ΚΑΚΖ,
ΔΤΑΓΓΔΛΗ Α ΜΑΝΗ ΑΓΖ,
ΜΑΡΗ Α ΛΤΓΑΚΖ,
ΜΑΞΗ ΜΟ
ΔΝΔΣΑΚΖ, ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΦΡΑΓΚΗ ΑΓΑΚΖ, ΜΗ ΥΑΖΛ ΔΤΑΓΓΔΛΗ ΝΑΚΖ,
ΜΗ ΥΑΖΛ ΥΧΡΑΦΑ, ΚΑΣΗ ΓΟΝΗ ΧΣΑΚΖ ΚΧΝ/ ΝΟ, ΚΧΝ/ ΝΟ ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ,
Η ΟΤΛΗ Α
ΜΠΑΡΣΟΛΟΣΗ ,
ΘΔΟΓΟΤΛΟ
ΠΑΥΑΛΗ ΓΖ,
ΓΖΜΖΣΡΗ Ο
ΡΟΜΠΟΓΗ ΑΝΝΑΚΖ, ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΜΟΤΛΑΚΖ, ΠΤΡΗ ΓΧΝ ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ,
ΓΔΧΡΓΗ Ο ΦΟΤΡΝΑΡΑΚΖ, Η ΧΖΦ ΤΓΓΔΛΑΚΖ, Η ΧΑΝΝΖ ΜΑΡΝΔΛΛΟ,
ΝΗ ΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΑΝΣΟ, ΜΑΡΗ Α ΚΑΧΣΑΚΖ, ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΔΝΓΡΗ ΣΑΚΖ,
ΓΔΧΡΓΗ Ο ΚΟΤΡΛΔΣΑΚΖ, ΓΔΧΡΓΗ Ο ΚΑΦΦΔΣΕΑΚΖ, ΜΗ ΥΑΖΛ ΑΡΡΖ,
ΑΝΣΧΝΗ Ο ΕΔΡΒΟ, ΑΦΡΟΓΗ ΣΖ ΚΧΣΑΚΖ.

------------------ΠΡΟΔΓΡΟ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α: πλάδειθνη θαιεζπέξα, ε ψξα είλαη
7:35, γίλεηαη έιεγρνο απαξηίαο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη παξφληεο
είλαη 18, δελ ππάξρε η απαξηία ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ
θαλνληζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 9 ηνπ
λφκνπ 1486 ηνπ ’84, ζπλεπψο αθνχ δελ ππάξρεη απαξηία ε
ζπλεδξίαζε ζα επαλαιεθζεί ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 19:00 ζηνλ ίδην ρψξν κε ηα ίδηα ζέκαηα.
Δπραξηζηψ, θαιελχρηα ζαο.

---------------
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ΣΟ ΠΡΟΔΓΡΔΗ Ο ΣΖ ΑΝΣΗ ΠΡΟΧΠΔΗ Α

ΠΡΟΔΓΡΟ:

ΑΝΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ:

ΓΔΧΡΓΗ Ο

ΑΓΑΠΑΚΖ

ΔΤΦΡΟΤΝΖ ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ- ΜΑΤΡΑΚΖ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:

Η ΧΑΝΝΖ ΚΑΑΠΑΚΖ
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ΜΟΤΓΛΧΝ 41 - Σ.Κ. 71601
Ν. ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ -ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΣΖΛ.: 2810 -227560-2815009618

