ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6 η Στις 16 - 3 - 2011

ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ
ΑΠΟΜ ΑΓΝΗΤΟΦΩ ΝΗΣΕΙ Σ ΠΡΑΚΤΙ ΚΩ Ν
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-Μ ΕΤΑΦΡΑΣΕΙ Σ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜ ΕΝΩΝ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 171 - Τ.Κ. 71601
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.:2815009618-6932760949 FAX:2815009619
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η 6η
Της Αντιπροσωπείας του Τμήματος
Της 23 η ς Μαρτίου 2011
Ημέ ρα Τετάρτη και Ώρα 19:00

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

σελίς 3 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ,
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΜΟΝΙΑΚΗΣ
ΜΥΡΩΝ,
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ, ΜΠΡΙΛΑΚΙΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΣΓΟΥΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ,
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΝΝΑ, ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΑ,
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ,
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ,
ΜΑΝΙΑΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
ΣΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΑΒΕΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΑΒΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 53
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 35

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 18
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Έλεγχος – ερωτήσεις – επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή.
4. Σχετικά με το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό.
5. Οικονομική κρίση και συνέπειες στους μηχανικούς.
6. Αποποινικοποίηση στους μηχανικούς.
7. Ένταξη της Σπιναλόγκας στα μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός – ισολογισμός του 2010 και οικονομικός
προϋπολογισμός του 2011.
2. Σχέδιο
ψηφίσματος
από
την
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, σχετικά με την δολοφονική
ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στο λαό της Λιβύης.

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

σελίς 5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Η ώρα είναι 7:25, τα
παρόντα μέλη μέχρι αυτή τη στιγμή είναι 18, επειδή η
συνεδρίασή μας είναι επαναληπτική λόγω του ότι την
προηγούμενη φορά στις 16 του μήνα δεν είχαμε απαρτία, αυτή
τη στιγμή έχουμε απαρτία με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 9.
Συγγνώμη, παρακαλώ ησυχία μπορείτε να κάνετε, συνάδελφοι
μπορείτε να κάνετε ησυχία;
Είπα ότι, με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 9 του
Ν.1486/1984 έχουμε απαρτία, διότι είναι επαναληπτική
συνεδρίαση της 16/3 ο υ .
(υπάρχει κενό)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης σήμερα είναι, θα παρακαλέσω να κάνουμε
ησυχία, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα συζήτησης, συνάδελφοι
τα θέματα είναι πολλά, έχουμε και εκτός ημερησίας διάταξης
δύο θέματα, θα παρακαλέσω λοιπόν να έχουμε ησυχία, να τα
βάλουμε σε μία τάξη, διότι η δουλειά είναι αρκετή και να
προχωρήσει η διαδικασία.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι,:
1. Ανακοινώσεις Προεδρείου
2. Ενημέρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα
Επιτροπή.
4. Σχετικά με το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό.
5. Οικονομική κρίση και συνέπειες στους μηχανικούς.
6. Αποποινικοποίηση στους μηχανικούς.
7. Ένταξη της Σπιναλόγκας στα μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Εκτός ημερησίας διάταξης υπεβλήθη από τον Πρόεδρο
της Διοικούσας Επιτροπής, ο απολογισμός και ισολογισμός
του 2010 και ο οικονομικός προϋπολογισμός 2011, καθώς
επίσης και κατετέθη ένα σχέδιο ψηφίσματος από την
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, σχετικά με την
δολοφονική ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στο λαό της
Λιβύης.

Συνεδρίαση 6 η

23 η ς Μαρτίου 2011

σελίς

6

Σε ότι αφορά τα εκτός ημερησίας θέματα, ο απολογισμός
και ισολογισμός του 2010 και ο οικονομικός προϋπολογισμός
του 2011 ξεκινάμε πρώτα, για να γίνει εκτός ημερησίας θέμα
διάταξης και μάλιστα έχει υποβληθεί και αίτημα να προταχθεί
στη συζήτηση λόγω της βαρύτητάς του, απαιτούνται τα 3/5
των παρόντων.
Ρωτώ λοιπόν το Σώμα, ξεκινάμε με τον απολογισμό –
ισολογισμό του 2010 και τον προϋπολογισμός του 2011,
αποδέχεται το Σώμα να ενταχθεί στη διάταξη, στην ημερήσια
διάταξη σήμερα;
Ποιοι ναι;
Ποιοι ναι; Για μέτρησέ τα,
μέτρησε.
Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί; Κάποιος που
διαφωνεί να μην μπει στην ημερήσια διάταξη;
Υπάρχει
κάποιος που διαφωνεί; Όχι. Υπάρχει κάποιος παρών; Όχι.
Λοιπόν, πάμε στο θέμα του ψηφίσματος που κατέθεσε η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ,
το
προηγούμενο θέμα που είπαμε απολογισμός – ισολογισμός θα
είναι πρώτο τη τάξη, μετά την ενημέρωση της δραστηριότητας
της Διοικούσας Επιτροπής και το ψήφισμα το οποίο αν θέλετε
να διαβάσω έτσι τα εισαγωγικά .
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΣΜΑ: «Να σταματήσει τώρα η δολοφονική
ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στο λαό της Λιβύης»
Οι ιμπεριαλιστές δολοφόνοι με επικεφαλής της ΗΠΑ,
Γαλλία, Βρετανία αλλά και συνολικά το ΝΑΤΟ, με τις ευλογίες
του ΟΗΕ, ξεκίνησαν νέο απάνθρωπο και βάρβαρο πόλεμο. Εν
πάση περιπτώσει για να μην καθυστερώ να καταλήξω στο
εξής, θέλετε να το διαβάσω όλο; Θα προσπαθήσω γιατί…,
θέλεις να το διαβάσεις, ωραία έλα να το διαβάσεις. Συγγνώμη
συνάδελφε πρέπει να το διαβάσω εγώ αλλά επειδή δεν βγάζω
τα γράμματα θα το διαβάσει ο συνάδελφος. Στο βήμα, στο
βήμα.
Να
σταματήσει
τώρα
η
δολοφονική
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
ιμπεριαλιστική επέμβαση, δεν ξέρω, ναι, ανοιχτό είναι; Να
σταματήσει τώρα η δολοφονική ιμπεριαλιστική επέμβαση
ενάντια στο λαό της Λιβύης.

σελίς 7 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Οι ιμπεριαλιστές δολοφόνοι με επικεφαλής της ΗΠΑ,
Γαλλία, Βρετανία, αλλά και συνολικά το ΝΑΤΟ με τις ευλογίες
του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, ξεκίνησε έναν νέο
απάνθρωπο και βάρβαρο πόλεμο. Τα δήθεν ανθρωπιστικά
τους προσχήματα είναι πέρα για πέρα παραπλανητικά και
υποκριτικά. Αποτελούν στάχτη στα μάτια των λαών, γιατί δεν
τους έπιασε ο πόνος για τα προβλήματα του λαού της Λιβύης,
οι υδρογονάνθρακες και οι άλλοι ενεργειακοί πόροι της Λιβύης
είναι ο πραγματικός τους στόχος. Ούτε ο δικτάτορας Καντάφι
είναι ο στόχος, διότι δικός τους φίλος προστατευόμενος και
οικονομικός συνεταίρος τους ήταν για πολλά χρόνια.
Οι ιμπεριαλιστές για να δικαιολογήσουν το βρώμικο
πόλεμο επικαλούνται τη διεθνή νομιμότητα από τον ΟΗΕ,
εμείς πιστεύουμε πως ο μόνος που νομιμοποιείται για να
φτιάξει το μέλλον του, είναι ο λαός της κάθε χώρας. Εξάλλου
τους μάθαμε τώρα πια, Γιουγκοσλαβία, Σουδάν, Ιράκ, Λατινική
Αμερική, παντού και πάντα ο ίδιος στόχος οι λαοί και τα
δικαιώματά τους και τα όλο και περισσότερα κέρδη για τους
ιμπεριαλιστές
τους
και
τους
μεγάλους
πολυεθνικούς
οικονομικούς επιχειρηματικούς ομίλους.
Νόμιμο για την Κυβέρνηση και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και
τους οικονομικούς υποστηριχτές είναι να χρησιμοποιούνται οι
αμερικανικές βάσεις στη Σούδα και το Άκτιο και η ελληνική
βάση στην Άραξο και στην Ανδραβίδα. Στην υπηρεσία των
ιμπεριαλιστών συμμάχων τους, δολοφονώντας τους λαούς,
χωρίς να μπουν στον κόπο να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό και
ακόμα το Κοινοβούλιο.
Γι’ αυτό εμείς σήμερα η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ
καταδικάζουμε το βρώμικο και ανήθικο αυτό ιμπεριαλιστικό
πόλεμο
και
απαιτούμε
να
σταματήσουν
αμέσως
οι
βομβαρδισμοί, καμία συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο
αυτό και ιδιαίτερα τη βάση της Σούδας που είναι και στο νησί
μας.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ κ.λ.π.,
κ.λ.π.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: (Δεν αποδίδεται καθαρά μιλάει
εκτός μικροφώνου)…, θα ήθελα να συζητήσουμε πρώτο το
θέμα του οικονομικού απολογισμού-ισολογισμού 2010 &
οικονομικού Προϋπολογισμού 2011, να μας κάνουν αυτές τον
απολογισμό και να προχωρήσουμε με δεύτερο θέμα την
ενημέρωση της Διοικούσας, για να μην τις κρατάμε εδώ
μέχρι…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρόεδρε η τυπική διάταξη
των θεμάτων είναι γνωστή, από ‘κει και πέρα εάν το Σώμα το
αποδέχεται καμία αντίρρηση, το Σώμα το αποδέχεται; Ωραία
θα κάνουμε λοιπόν τον οικονομικό απολογισμό και μετά την
ενημέρωση της Διοικούσας.
Τώρα σχετικά με το ψήφισμα της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ,
για να εισαχθεί απαιτούνται πάλι 3/5 των παρόντων, ποιοι, ο
χρόνος συζήτησης εγώ προτείνω να είναι μετά τον οικονομικό
απολογισμό και μετά να συζητηθεί το ασφαλιστικό. Ποιοι είναι
υπέρ να εισαχθεί για συζήτηση; Να δούμε χέρια, ωραία, ποιοι
είναι κατά; Ποιοι είναι κατά; Δεν βλέπω κανένα και ποιοι
είναι λευκό; Ωραία.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ψηφίζω λευκό ή μάλλον παρών διότι είμαι
ενάντια από μια ζωή στα ψηφίσματα που κατά καιρούς είχε
γίνει μία βιομηχανία στο Τεχνικό Επιμελητήριο από παλιά,
βιομηχανία ψηφισμάτων. Είναι αρχή και θέση ότι δεν είμαι
υπέρ των ψηφισμάτων.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο ψηφίζω παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, λοιπόν και τα δύο
λοιπόν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης γίνονται δεκτά, κατά
προτεραιότητα λοιπόν προτάσσονται, απολογισμός και
ισολογισμός του 2010 και ο οικονομικός προϋπολογισμός του
2011 πρώτο και ακολουθεί η ενημέρωση της δραστηριότητας

σελίς 9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

της Διοικούσας Επιτροπής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ.

και

μετά

το

ψήφισμα

της

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε, ορίστε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Επειδή τα θέματα είναι πολλά, αν δεν έχετε
αντίρρηση, δείτε σαν Προεδρείο πόσα περίπου θέματα είναι
και πόσος χρόνος θα πάει στο κάθε θέμα, να μην φτάσουμε ας
πούμε 12:00 η ώρα και να μην έχουνε συζητηθεί κάποια
θέματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αυτό εξαρτάται και από εσάς συνάδελφε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μισό λεπτό, να βάλετε εσείς τους όρους που…,
(δεν αποδίδεται καθαρά)…, δηλαδή πείτε το 1 ο θέμα τόσα
λεπτά, το 2 ο τόσο, τόσο, εκτιμήστε το ώστε να ακολουθήσουμε
και εμείς…, (δεν αποδίδεται καθαρά).
Συνάδελφε, συνάδελφε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συμφωνώ μαζί σου, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, από
‘κει και πέρα να πούμε κάτι, η συνεδρίαση δεν μπορεί να πάει
2:00 η ώρα εκ των πραγμάτων και κόπος υπάρχει και η
κόπωση της ημέρας σε όλους.
Κοιτάξτε να μιλήσουμε
ρεαλιστικά, καταρχήν για τους χρόνους, να εφαρμόσουμε το
ίδιο που κάναμε και την προηγούμενη φορά, δηλαδή η κάθε
παράταξη να δρομολογήσει λίγο – πολύ τους εσωτερικούς
χρόνους, ο κάθε ομιλητής που για κάθε θέμα να μην
υπερβαίνει τα 5 λεπτά, ο κάθε εισηγητής ή ειδικός ομιλητής
της κάθε παράταξης να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά, αν αυτό
το τηρήσουμε και δεν επαναλαμβανόμαστε εσωπαραταξιακά,
νομίζω ότι θα προλάβουμε να συζητήσουμε τα 2 πρώτα
θέματα, δηλαδή της ημερήσιας διάταξης.
Ακούστε με λίγο, καταρχήν τον απολογισμό, ισολογισμό
και
προϋπολογισμό
μετά
ενημέρωση
δραστηριότητας,
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ακολούθως το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό και επίσης την
οικονομική κρίση, τα θέματα τα δικά σας. Εγώ εκτιμώ ότι αυτά
προλαβαίνουμε να τα συζητήσουμε μέχρι τις 12:00, να
συμφωνήσουμε όλοι ότι 12:00 σταματάμε και στη συνέχεια τα
επόμενα θέματα, η αποποινικοποίηση για τους μηχανικούς ένα
θέμα που το εισάγω εγώ, συνεπώς παίρνω και την ευθύνη
του, καθώς επίσης και η ένταξη στη Σπιναλόγκα στα μνημεία
της ΟΥΝΕΣΚΟ, να ορίσουμε μία άλλη συνεδρίαση, όχι
απαραίτητα απόψε, αλλά μέχρι πριν το Πάσχα, να
ενημερωθείτε μέσω e-mail δηλαδή, για να συζητηθούν αυτά τα
δύο θέματα, ως συνέχιση, συνάδελφοι ακούστε με λίγο, ως
συνέχιση, ακούστε, ακούστε λίγο. Τα δύο τελευταία θέματα η
ποινικοποίηση και η ένταξη της Σπιναλόγκας ως συνέχιση της
σημερινής συνεδρίασης, να ορίσουμε μία μέρα, το αργότερο
μέχρι τη Μεγάλη Βδομάδα.
Αν θέλετε μπορούμε να την
ορίσουμε και από τώρα, από σήμερα.
Είναι δύσκολο αυτά τα δύο θέματα να τα συζητήσουμε
σήμερα και να εξηγήσω κάτι, όσοι συνάδελφοι έχουν
αντιρρήσεις για το θέμα της ποινικοποίησης, σας ενημερώνω
επειδή εγώ το εισάγω και το έχω ξανασυζητήσει και στην
Αντιπροσωπεία την προηγούμενη θητεία, σας ενημερώνω ότι
είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, παρακαλώ, ένα πάρα πολύ
μεγάλο θέμα και θα πρέπει να καλέσουμε και ανθρώπους που
έχουνε υποστεί στο πετσί τους αυτή την ποινικοποίηση και οι
οποίοι δεν είναι μέλη της Αντιπροσωπείας. Όπως είναι
παράδειγμα συνάδελφοι μηχανικοί από την Πολεοδομία ή
όπως είναι συνάδελφοι μηχανικοί από άλλες υπηρεσίες ή
εργολάβοι.
Άρα είναι εκ των πραγμάτων…, (δεν αποδίδεται
καθαρά)…, στο παρελθόν, δεν έγινε απολύτως τίποτα από την
κεντρική διοίκηση του ΤΕΕ, δεν έγινε απολύτως τίποτα από
κανέναν, και νομίζω ότι τώρα πρέπει να εμπλουτιστεί και να
καταλήξουμε σε μία απόφαση.
Λοιπόν, προηγουμένως
συζητούσαμε με συναδέλφους εδώ, δεν προλαβαίνουμε λέει
να κάνουμε τη δουλειά μας από τις κλήσεις και τις ανακρίσεις
που γίνονται.

σελίς 11 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Είναι
πάρα
πολύ
σοβαρό
το
θέμα,
επομένως
προλαβαίνω κάποιους συναδέλφους, δεν είναι θέμα πέντε
λεπτών.
Δύο το ψήφισμα και τον απολογισμό δύο, την
ενημέρωση της δραστηριότητας τρία, το ασφαλιστικό τέσσερα
και η οικονομική κρίση πέντε. Το κάθε θέμα δεν πρέπει να…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Λοιπόν, μια και ζητήσατε συνάδελφοι να
γρηγορεύουμε και να μην χάνουμε χρόνο, ο χρόνος εξαρτάται
από μας και κατά πόσο είμαστε σοβαροί και να μην λέμε αυτά
που ερχόμαστε και λέμε κάθε φορά και κάθε φορά να
διακόπτουμε και να μην προσέχουμε τον ομιλητή και να
κάνουμε το καφενείο, το κλασσικό καφενείο που έγινε
δυστυχώς τις τελευταίες φορές η Αντιπροσωπεία. Ο καθένας
να σέβεται τουλάχιστον τον ομιλητή και όποιος.., δηλαδή θα
χρειαστούμε να κόβουμε τα καφενεία και τις παρεούλες;
Όποιος θέλει να μιλήσει να πει το τι έγινε μέχρι την
προηγούμενη φορά που τον είδε, ας περάσουνε έξω. Ας
περάσουνε έξω, να μη χρειαστεί δηλαδή να κάνουμε
ονομαστικό κάλεσμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, για να τελειώσουμε
τους προλόγους, συνάδελφοι πραγματικά εμείς είμαστε
εκείνοι, όταν λέω εμείς, εμείς όλοι είμαστε εκείνοι που ή θα
αναβαθμίσουμε το ρόλο της Αντιπροσωπείας ή θα τον
υποβαθμίσουμε και συνεχώς με αστυνομικά μέτρα έλα να
υπογράψεις ή μετά από τρεις απουσίες θα σε διώξουμε ή θα
δείξουμε, δεν στήνεται η Αντιπροσωπεία.
Εμείς είμαστε εκείνοι που ή θα την αναβαθμίσουμε ή θα
την
αποτελματώσουμε,
σας
καλώ
λοιπόν
όλους
να
βοηθήσουμε, ο καθένας όσο μπορεί περισσότερο, εμείς με τις
αδυναμίες μας, τα προβλήματά μας ή με τις όποιες δυσκολίες
μας, θα είμαστε δίπλα, πέρα από χρώματα και πέρα από
κόμματα. Τα θέματα όπως βλέπετε όλα είναι σοβαρά, ελάτε
λοιπόν να πάρουμε αποφάσεις, πέρα από διαχωριστικές
γραμμές.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 ο
Ανακοινώσεις Προεδρείου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πολύ σύντομα θα κάνω δυο
– τρεις ανακοινώσεις για να μπούμε στο 1 ο θέμα τον
απολογισμό.
Απεστάλη μία επιστολή από τον Πρόεδρο του Κεντρικού
ΤΕΕ τον Χρήστο…, της Διοικούσας Επιτροπής, τον Χρήστο
τον Σπίρτη, αφορά θέματα βελτιστοποίησης υπηρεσιών στα
μέλη του, δεν θα σας τη διαβάσω όλη είναι κοινοποίηση σε
μας.
Σκοπός του εγχειρήματος αυτού, δηλαδή της
βελτιστοποίησης είναι η Διοίκηση του ΤΕΕ να ακούσει από
τους ίδιους τους συναδέλφους αλλά και τους πολίτες τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, να βοηθήσει την
επίλυσή τους και να πάρει μέτρα ώστε να αποφευχθούν
παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.
Για το λόγο αυτό κάθε Δευτέρα από μια συγκεκριμένη
ώρα, από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 8:00 το βράδυ, θα
δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους μηχανικούς να
εκφράσουν τις απόψεις τους ή τις διαμαρτυρίες τους στην
Κεντρική Διοίκηση.
Δεύτερον, εγώ σας διαβάζω την ανακοίνωση, δεν κάνω
σχόλια αγαπητέ συνάδελφε Αντώνη. Μας εστάλη μία επιστολή
παρακαλώ από τρεις συναδέλφους, τον συνάδελφο τον
Σενετάκη τον Μάξιμο, είναι εδώ; Όχι, και από άλλους δύο
συναδέλφους οι οποίοι δεν μετέχουν στην Αντιπροσωπεία, η
οποία αφορά κάποια θέματα, θα σας πω, Καπετανάκης λέει
Μηνάς και Γολοβάνης Μιχάλης.
Η επιστολή αυτή αφορά
ανάρτηση θεμάτων στο διαδίκτυο, αφού κάνουν κάποια…,
κοιτάξτε, ακούστε, δεν θα τη διαβάσω όλη την επιστολή θα
φάμε πολύ χρόνο, θα σας διαβάσω την εισαγωγή και το δια
ταύτα.

σελίς 13 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

Λένε, το τελευταίο διάστημα λέει με τη συζήτηση και με
την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα κλειστά επαγγέλματα,
διαπιστώσαμε όλοι μας ότι, οι μηχανικοί αντιμετωπίστηκαν
από την Κυβέρνηση σαν μια συντεχνία.
Αυτό έρχεται σε
αντίθεση με όσα έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ότι οι
μηχανικοί αποτελούν την ατμομηχανή της οικονομίας. Ότι
είμαστε
οι
στυλοβάτες
της
ανάπτυξης
μέσω
της
κατασκευαστικής δραστηριότητας, ότι συνεισφέρουμε στην
οικονομία και την ασφάλεια των κατασκευών και άλλα.
Ωστόσο δεν μπορούμε να μη δούμε και πιθανά επικοινωνιακά
σφάλματα που έκανε η Διοίκηση του ΤΕΕ, τόσο κεντρικά όσο
και περιφερειακά, όλα τα τελευταία έτη με αποτέλεσμα να
φτάσουν ορισμένοι ακόμα και συνάδελφοι να αντιμετωπίζουν
το ΤΕΕ ως club των ολίγων και να απορρίπτουν τον τυπικό και
ουσιαστικό του ρόλο.
Το ΤΕΕ είναι ο τεχνικός σύμβουλος της εκάστοτε
Κυβέρνησης, πρέπει να προτείνει, να εισηγείται και να
πρωτοπορεί. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δεν
πρέπει να έχει το ύφος που έχουν άλλα συνδικαλιστικά
όργανα, οι γενικές και αόριστες θέσεις ανακοινώσεις μπορεί
να μεταφέρουν προσωρινά στα μέλη του, ότι μάχεται για τα
δικαιώματά του, από την άλλη όμως αποδυναμώνουν τη θέση
του και την εκάστοτε Κυβέρνηση.
Λέει και διάφορα άλλα, να μην καθυστερώ, θα πάμε στο
δια ταύτα.
Για τους παραπάνω λόγους κ. Πρόεδρε της
Αντιπροσωπείας, σε εμένα απευθύνεται, ζητάμε να θέσετε ως
θέμα προς συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του τμήματος τα
μέλη της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής, να
αναρτούν στην ιστοσελίδα του τμήματος, τις βεβαιώσεις των
αποδοχών τους από το ΤΕΕ/ΤΑΚ κάθε έτος. Η ανάρτηση των
αποδοχών κάθε μέλους της Αντιπροσωπείας και της
Διοικούσας Επιτροπής θα εμφανίζει τα έσοδά του από το
τμήμα για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, συμμετοχή σε
ομάδες εργασίας, έξοδα παράστασης κ.λ.π.
Διευκρινίζουμε ότι προτείνουμε η ανάρτηση να αφορά
έσοδα από το ΤΕΕ και μόνο, σκοπός είναι η επίτευξη μέγιστης
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δημοσιότητας της διοικητικής δράσης των μελών των
οργάνων, του ΤΕΕ και η πρόσβαση στην πληροφορία όλων
των μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η
διαφάνεια και ενισχύεται η αξιοπιστία του τμήματος, τόσο
απέναντι στα μέλη του, αλλά τόσο και στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο.
Ωστόσο το ΤΕΕ με μία τέτοια πράξη θα αποδείξει ότι
επιθυμεί με την ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα να ενισχύσει
τις πραγματικές δυνατότητες των μελών του και να παγιώσει
το αίσθημα συνοχής στους συναδέλφους μηχανικούς.
Άλλωστε το παραπάνω είναι σύμφωνα και με τα πρότυπα της
διαφάνειας που έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα,
βλέπει ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Προεκτιμούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων της Αντιπροσωπείας θα συμφωνήσουν με αυτή
την πρόταση, καθώς ούτε λαβαίνουν ιδιαίτερη αποζημίωση,
αλλά και οι όποιες άλλες απολαβές των μελών που κατέχουν
θεσμικές θέσεις είναι εύλογες για το έργο που επιτελούν.
Ηράκλειο 3/3 ο υ Σενετάκης, Καπετανάκης και Γολοβάνης.
Λοιπόν, είναι μία επιστολή που απευθύνεται στο
Προεδρείο, στην παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα λόγω του
φόρτου του προγράμματος, σε επόμενη συνεδρίαση θα δούμε
πως και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να συζητηθεί αυτό το
θέμα.
Δεν υπάρχει κάποια άλλη, επίσης κοινοποιήθηκε μία
επιστολή, την οποία δεν θα τη διαβάσω, μάλλον είναι ένα
θέμα, εστάλθηκε με e-mail του συναδέλφου του Μπριλάκη που
αφορά θέματα ποινικοποίησης μηχανικών, θα συζητηθεί όταν
θα αναπτυχθεί μάλλον, όταν συζητηθεί το θέμα για την
αποποινικοποίηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

σελίς 15 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

ΘΕΜΑ 1 ο
Απολογισμός – ισολογισμός 2010 και οικονομικός
προϋπολογισμός του 2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν, μετά από αυτές τις
σύντομες ανακοινώσεις του Προεδρείου και για να μην
χάνουμε χρόνο, περνάμε στο 1 ο θέμα, το οποίο δεχθήκαμε
όλοι να είναι ο απολογισμός και ισολογισμός του 2010 και ο
οικονομικός προϋπολογισμός 2011.
Παρακαλώ εισηγητής θα είναι το όνομα; Το όνομά σας;
Πώς;
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Εμμανουέλα Παπαδάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ η Κα Παπαδάκη
στο βήμα για την ανάλυση του απολογισμού και ισολογισμού.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ο απολογισμός – ισολογισμός του 2010 και
οικονομικός προϋπολογισμός του 2011, εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθμό 77 απόφαση της 5 η ς συνεδρίασης της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 17-3-2010.
Θα ξεκινήσω με τον απολογισμό του 2010, ο οποίος
δείχνει τη δράση του ΤΕΕ/ΤΑΚ, τον τρόπο δηλαδή με τον
οποίο το ΤΕΕ/ΤΑΚ διαχειρίστηκε τα χρήματα του ΤΕΕ.
Τα έσοδα, η τακτική επιχορήγηση του ΤΕΕ ήταν
372.500,00 ευρώ, η έκτακτη επιχορήγηση ήταν 5.500,00
ευρώ, οι κρατήσεις κ.λ.π. έσοδα 343.181,96 ευρώ και το
υπόλοιπο της χρήσεως του 2009 ήτανε 200.578,41 ευρώ. Το
σύνολο των εσόδων είναι 921.760,37 ευρώ.
Τα έξοδα, το σύνολο των εξόδων ήταν 581.065,21 ευρώ
που αφορούν την πληρωμή των 445 ενταλμάτων που
εκδόθηκαν από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν από
μείον
τεσσάρων
το
Ελεγκτικό
Συνέδριο
Ηρακλείου,
ενταλμάτων που αφορούν τα τρία εντάλματα της μισθοδοσίας
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Δώρο Χριστουγέννων 2009 της
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Ειρήνης Κουρουπάκη και ενός εντάλματος της μισθοδοσίας
Σεπτεμβρίου 2010 της Τατιανής Δανασή, τα οποία επέστρεψαν
με πράξη από την Επίτροπο Ηρακλείου, λόγω προβλήματος
στη μετάταξή τους.
Το διαθέσιμο υπόλοιπο του 2010 είναι 340.695,16 ευρώ,
το σύνολο των εξόδων είναι 921.760,37 ευρώ.
Συνεχίζω με τον ισολογισμό του 2010 ο οποίος είναι, το
ενεργητικό, έπιπλα και σκεύη 5.326,57 ευρώ, η βιβλιοθήκη
69,82 ευρώ, το διαθέσιμο υπόλοιπο του 2010 είναι 340.695,16
ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού 346.091,55 ευρώ.
Το παθητικό, το κεφάλαιο είναι 210.827,79 ευρώ, τα
αποτελέσματα χρήσεως 135.263,76 ευρώ και το σύνολο του
παθητικού είναι 346.091,55 ευρώ.
Να πάμε στον προϋπολογισμό;
Ο οικονομικός
προϋπολογισμός το 2011 που εγκρίθηκε από τη Διοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ είναι ο ακόλουθος:
Έσοδα: τακτική επιχορήγηση του ΤΕΕ 324.000,00,
έκτακτη επιχορήγηση 36.000,00, λοιπές επιχορηγήσεις
393.432,18 ευρώ, κρατήσεις υπέρ δημοσίων ασφαλιστικών
ταμείων κ.λ.π. 1.006.167,82 ευρώ. Το σύνολο των εσόδων
1.759.600,00 ευρώ και το σύνολο των εξόδων 1.759.600,00
ευρώ.
Το ποσό της τακτικής και της έκτακτης επιχορήγησης
Τ.Ε.Ε. αποφασίστηκε στην 7 η συνεδρίαση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ, στις 1-3-2011 με την υπ’ αριθμό 19
απόφασή της.
Ο προϋπολογισμός του 2011 έχει αυξηθεί σε σχέση τον
προϋπολογισμό του 2010 για τους παρακάτω λόγους.
Έχει
γίνει
αύξηση
στους
κωδικούς
μισθοδοσίας
προσωπικού του ΤΕΕ/ΤΑΚ μονίμου και αορίστου και στους
κωδικούς των κρατήσεων των ασφαλιστικών εισφορών, αφού
εκκρεμεί η πληρωμή μισθοδοσίας και απόδοσης των εισφορών
των υπαλλήλων Ειρήνης Κουρουπάκη από το Νοέμβριο του
2009 και της Τατιανής Δανασή από το Σεπτέμβριο του 2010,
εξαιτίας προβλήματος στη μετάταξής τους. Γι’ αυτό το λόγο
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έχει προβλεφθεί επιπλέον ποσό στους κωδικούς αυτούς, σε
περίπτωση που γίνει πληρωμή τους εντός του 2011.
Επίσης έχει γίνει αύξηση στον κωδικό πληρωμής των
ομάδων εργασίας, καθώς εκκρεμεί η πληρωμή 200.000 ευρώ
στις 27 ομάδες εργασίας με θέμα «καταγραφή της
πολεοδομικής
και
αρχιτεκτονικής
φυσιογνωμίας
των
αξιόλογων οικισμών του Νομού Λασιθίου για την μελλοντική
ένταξη τους σε θεσμικό πλαίσιο προστασίας» και άλλων
αντίστοιχων ομάδων που προβλέπεται να δημιουργηθούν και
να γίνει η πληρωμή τους εντός το 2011.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τελειώσατε; Ωραία, λοιπόν
ανοίγει κατάλογος ερωτήσεων, ποιος θέλει να ρωτήσει;
Ερωτήσεις; Κανένας; Ωραία κλείνει ο κατάλογος ερωτήσεων,
δεν υπάρχει καμία ερώτηση, τοποθετήσεις;
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Συγγνώμη μία ερώτηση να κάνω μπορώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορείς εντάξει.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ποιο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη, ένα
λεπτό, άλλος θέλει να κάνει ερώτηση για να κλείσει ο
κατάλογος, Φανουράκης λοιπόν άλλος;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οι κρατήσεις για τα έσοδα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θέλεις να κάνεις ερώτηση;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία αμέσως μετά, λοιπόν
Φανουράκης, δεύτερος Αντώνης Μαυρογιάννης, άλλος να
κάνει ερώτηση; Κανένας, κλείνει ο κατάλογος ερωτήσεων,
λοιπόν Φανουράκης.
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Τι θα πει από λήψεις από έξοδα λέει κ.λ.π.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ποιο, πού λέτε;
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Εκεί στον προϋπολογισμό το γράφει αυτό το
πράγμα.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Στο Ε.Ο.Φ.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Κρατήσεις λέει από απολήψεις.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:
ταμείων κ.λ.π.;

Κρατήσεις

υπέρ

δημοσίου

ασφαλιστικών

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Αν πάμε στον προϋπολογισμό του ’10 ας
πούμε στη σελίδα 2 λοιπά έσοδα λέει απολήψεις από έξοδα
που έγιναν. Δηλαδή κονδύλια υπάρχουν, δεν ξέρω μήπως τα
έχεις στους οικονομικούς όρους.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Στον απολογισμό του 2010;
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Αν πάμε στον προϋπολογισμό του ’11…
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ναι.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Στη δεύτερη σελίδα στην πάνω μεριά εκεί
λέει 5.000 ο κωδικός…
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ναι.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Λέει λοιπά έσοδα.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ναι.
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ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Αμέσως λέει απολήψεις για έξοδα που έγιναν
και έχει ένα ποσό 116.000 ευρώ, ξέρετε τι θα πει απόληψη, τι
είναι η απόληψη, τι είναι αυτό το πράγμα;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το υπόλοιπο πρέπει να είναι, το υπόλοιπο.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Α, στον προϋπολογισμό;
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Η μια ερώτηση είναι αυτή εδώ, τι είναι αυτές
οι απολήψεις ας πούμε, και επίσης κάπου, ίσως Πρόεδρε
καλύτερα να το ξέρεις εσύ αυτό το πράγμα, κάπου, αλλά τώρα
δεν μπορώ να το βρω εδώ, το είχα δει εχθές στην ιστοσελίδα
λίγο, υπάρχει ένα κονδύλι που είναι πολύ εξογκωμένο και
νομίζω είναι με συντήρηση κατασκευών κτηρίου, κάτι τέτοιο.
Ένα νούμερο και είδα πολύ μεγάλη διαφορά από τον
πραγματοποιηθέντα
την
προηγούμενη
περίοδο,
τον
προηγούμενο χρόνο δηλαδή με τον φετινό. Υπάρχει κάτι,
κρύβεται κάτι άλλο μέσα ή είναι πραγματικά για τις μόνιμες
εγκαταστάσεις;
Δεν ξέρω αν κατάλαβες…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πόσο είναι το ποσό;
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Τώρα μπορεί να κάνω λάθος γιατί μου έμεινε
στο μυαλό ότι είναι ένα ποσό 300 και προβλεπότανε ας πούμε
100, κάπως έτσι. Δηλαδή και παραπάνω μπορεί να είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
εκτός μικροφώνου)

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει

Κάπως έτσι, δηλαδή μια τέτοια σχέση,
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
δηλαδή τριπλάσιο, ένα μέγεθος μεγάλο ας πούμε, κάτι τέτοιο
ναι, εκεί κάπου…
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:
ίδιο.

Δεν το έχουμε μεγαλώσει, έχουμε αφήσει τον
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τελείωσες

την

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μαυρογιάννης ερώτηση.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η μία είναι χοντρικά τι αφορά δηλαδή το
κρατήσεις κ.λ.π. έσοδα από τι είναι και μία άλλη, πόσα
πραγματικά χρήματα έχει σήμερα το ΤΕΕ;
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Πραγματικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Έχει σήμερα;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ναι, πόσα έχει σε χρήμα, στο ταμείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Στο ταμείο υπάρχουν τώρα…
Μπορείτε να απαντήσετε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
στο μικρόφωνο; Ή και εδώ και εδώ, για δες.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Στο ταμείο τώρα υπάρχουν 340.659,16 ευρώ
που είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο το 2010, αλλά όμως δεν
έχουμε πληρώσει ούτε 200 ναι, αυτό είναι το διαθέσιμο
υπόλοιπο.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μείον τα 200 χιλιάρικα…
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Μείον τα 200 χιλιάρικα και τώρα θα δώσουμε
τα…., τα έχουμε πάρει τα χρήματα από το Λασίθι αλλά δεν τα
έχουμε δώσει, γιατί τι;
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Γιατί η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου
μας έδωσε την επιχορήγηση 31-12-2010 και αντί για
200.000,00 κατέθεσε 155.084,80. Η Επίτροπος δεχόταν
εντάλματα μέχρι 10-12-2010, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν
τα εντάλματα για την πληρωμή των μηχανικών της Ομάδας
Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Λοιπόν θα σας απαντήσω, λοιπόν
ένα λεπτό, ένα λεπτό. Θα τα πούμε αυτά τα θέματα για να
είναι ξεκάθαρα.
Λοιπόν στο ταμείο έχουμε όπως είπε η Εμμανουέλλα
340.000;
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: 340.695,00.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: 340.000,00, βγάλετε τις 200.000
που είναι για τις 27 ομάδες των παραδοσιακών οικισμών,
βγάλτε και τη μισθοδοσία περίπου 20 χιλιάρικα που είναι της
Ειρήνης και της Τατιάνας που δεν τους έχουμε πληρώσει εδώ
και ενάμισι χρόνο περίπου, ότι μας μένει είναι τα χρήματα που
έχουμε στο ταμείο.
Γι’ αυτή την εμπλοκή που έχει υπάρξει με τις πληρωμές
των ομάδων εργασίας, η πίεση όλη που ασκήθηκε σε 145
συνάδελφους και στις 27 ομάδες και στην επιτροπή
παρακολούθησης ήταν, να μπουν τα λεφτά μέχρι και τις 10 το
Δεκέμβρη περίπου 15 του Δεκέμβρη, να φτιάξουμε εμείς όλη
τη διαδικασία, να πάνε τα εντάλματα το αργότερο μέχρι τις 20
του Δεκέμβρη στην Επίτροπο για να πληρωθούν. Δυστυχώς
δεν έγινε αυτό και από τότε και μετά υπάρχουν τα εξής
δεδομένα, πρώτον αυτή τη στιγμή από 1/1 ο υ και το τμήμα αυτή
τη στιγμή είναι απλήρωτα τα πάντα εκτός από…, εν τέλει μας
πέρασε τρία εντάλματα για τη μισθοδοσία του προσωπικού,
δεν έχει πληρώσει τίποτα. Εξαιτίας ότι τα πάντα πρέπει να

Συνεδρίαση 6 η

23 η ς Μαρτίου 2011

σελίς

22

βγουν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όλες οι πληρωμές που κάνουμε μέχρι
και το τελευταίο στυλό πλέον χρειάζεται να πάει στην
Επίτροπο με κάποιο κωδικό που λέει, με ποιο κωδικό είναι
αυτή η πληρωμή που θα κάνουμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Δεύτερον, κάτι που δεν το είχαμε μάλλον και δεν θα
μπορούσαμε έτσι και αλλιώς Εμμανουέλλα να πληρώσουμε
μέσα στο 2010 και να το είχε βάλει τα χρήματα η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, τώρα σκέφτομαι ότι αφού δεν τα είχαμε
προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό πάλι δεν θα είχαμε λεφτά
από τον κωδικό. Μας βάλανε τα λεφτά αλλά εμείς δεν τα
είχαμε προϋπολογίσει, άρα πάλι δεν θα μπορούσαμε να
πληρώσουμε τους συναδέλφους μηχανικούς και γι’ αυτό τώρα
τα προϋπολογίζουμε και αυτή την ομάδα έχουμε διογκώσει
στον προϋπολογισμό που κάνουμε στο ’11, γιατί βάλαμε τα
200 χιλιάρικα στις ομάδες εργασίας, βάλαμε 150 χιλιάρικα
ελπίζουμε αν περάσει η νέα σύμβαση με το Δήμο Μαλεβιζίου
για καταγραφή πάλι παραδοσιακών οικισμών και τώρα
αφήνουμε άλλο ένα ποσό γύρω στα 100 χιλιάρικα, αν όπως
έχουνε εκφράσει την επιθυμία να μπούνε και ο Δήμος Μινώα
Πεδιάδος και ο Δήμος Βιάννου, που επίσης έχουν εκδηλώσει
κάποιο ενδιαφέρον καταρχάς.
Αυτοί είναι οι δύο κωδικοί, αυτός είναι ο κωδικός που
έχουμε αυξήσει, όλοι οι άλλοι κωδικοί έχουνε μειωθεί, τώρα γι’
αυτό που είπες Κώστα για τα κτήρια, δεν ξέρω, το έχουμε
αυξήσει; Δεν νομίζω ότι το έχουμε αυξήσει, πρέπει να έχει
παραμείνει. Εάν είναι μεγάλος αυτός ο κωδικός είναι γιατί
είχαμε κατά νου και πέρυσι και δεν το κάναμε, αλλά φέτος
πρέπει να το κάνουμε, συντήρηση στο κτήριο, δηλαδή
εξωτερικά…
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

Βεβαίως πρέπει να κάνουμε,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
όπως έχετε δει ειδικά τα κουφώματα είναι έτοιμα να
καταρρεύσουνε. Δηλαδή έχω πει και στην Αρετή ότι πρέπει
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κομμός κεφαλής φέτος τον εξαερισμό οπωσδήποτε, δηλαδή
είναι δυο – τρία πράγματα που αυτή τη στιγμή την άνοιξη
φέτος πρέπει να τα φτιάξουμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Είναι 40.000.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Δηλαδή εδώ και όπως δείχνει ο
Κώστα τώρα η αίθουσα εδώ έχουμε πει ότι θα κάνουμε μία
μελέτη εσωτερικά εμείς και μάλιστα είχε προσφερθεί ο κ.
Αγαπάκης και ο Οδυσσέας ο Σγουρός να μας την κάνουμε
αυτή την καταγραφή και την αποτύπωση για να κάνομε μια
αλλαγή της οροφής. Ε, θέλω να πιστεύω ότι παρόλο που τα
οικονομικά φέτος δεν είναι καλά, θα καταφέρουμε να την
κάνουμε αυτή την έτσι καλυτέρευση και εσωτερικά και
εξωτερικά του κτηρίου.
Όλοι οι άλλοι κωδικοί έχουν μειωθεί με βάση το τι
καταναλώσαμε πέρυσι και το πήγαμε εκεί περίπου. Δηλαδή
είδαμε, χρειαζότανε για τον άλφα κωδικό 500 ευρώ και είχαμε
εμείς προϋπολογίσει 1.500, το κατεβάσαμε στο 750 και ο
μόνος κωδικός που ανέβηκε είναι αυτό των ομάδων εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πρόεδρο
της
Διοικούσας,
Κα
συμπληρώσετε κάτι άλλο;

Λοιπόν ευχαριστώ
Παπαδάκη
θέλετε

τον
να

ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, τοποθετήσεις, ποιοι
συνάδελφοι θέλουν να τοποθετηθούν;
Ανοίγει κατάλογος
τοποθετήσεων, υπάρχει κάποιος συνάδελφος για τοποθέτηση;
Ο
συνάδελφος Μπάκιντας, Μαυρογιάννης, Σφακιανάκη…
(αλλαγή κασέτας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΚΟΥΣΑΣ: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην
γραμματεία, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο λογιστήριο και
εγώ ευχαριστώ πραγματικά και την Αρετή και την
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Εμμανουέλλα γι’ αυτά που κάνουνε και ξεπερνούν τις δυνάμεις
τους.
Βεβαίως και θα πρέπει όμως εμείς να δούμε πως θα το
φτιάξουμε το πρόβλημα αυτό, βεβαίως και έχουμε εκφράσει τη
μεγάλη μας έτσι δυσαρέσκεια και εάν θέλετε πείτε το όπως
αλλιώς θέλετε με όποια λέξη χρησιμοποιείστε εσείς προς το
κεντρικό ΤΕΕ και για την κατανομή που έκανε φέτος, γιατί για
να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Κώστας, εμείς είμαστε ένα
από τα τμήματα που δε μίλησε. Αν δεν πήγαινε ο Οδυσσέας
εκείνη τη μέρα στη συνάντηση, που του είχα πει, πήγαινε βρες
επιτέλους των Αντιπρόεδρο των οικονομικών να δούμε τι θα
κάνουμε, δεν θα μαθαίναμε. Και ο Οδυσσέας βέβαια τότε
ουσιαστικά δεν ενημερώθηκε και πλήρως, παρά μόνο ότι σας
κάνουμε αυτή τη μείωση, γιατί δεν πηγαίνουνε καλά τα
οικονομικά και γίνεται με βάση δύο κριτήρια, πόσους νομούς
έχετε, αν έχετε πολλούς νομούς ή έχετε μόνο ένα νομό
επιπλέον ή μια Νομαρχιακή. Κάποιοι, ο Κανακλείδης που έχει
5 – 6 νομούς παίρνει περισσότερα.
Ήτανε αυτά τα κόλπα που βρίσκει κάθε διοίκηση του ΤΕΕ
κάποια τρυκ και εν τέλει δίνει τα λεφτά όπου θέλει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα να τα πούμε.
Ναι να τα πούμε, δεν έχω
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
πρόβλημα γι’ αυτό τους κάναμε και επιστολή και τους είπαμε
ότι ήτανε απαράδεκτο το ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια
δεν μαζεύτηκαν όλα τα περιφερειακά τμήματα να κοιταζόμαστε
στα μάτια και να γίνει κατανομή και στο φινάλε – φινάλε
καταλήγαμε εκεί που καταλήγαμε κάθε φορά μετά από
εντάσεις, ισόποσα αν πρέπει να γίνει η μείωση ή ισόποσα να
γίνει ποσοστιαία προς πάνω για όλους μας.
Και επίσης τους κάναμε ξανά αίτημα και τους ζητάμε να
γίνουν δύο αποσπάσεις ένα ΠΕ οικονομικού και ένα ΠΕ
Διοικητικού, που αυτή τη στιγμή είναι μία κατάσταση
πραγματικά δύσκολη. Βάλτε τώρα και το πρόβλημα ότι δεν
πληρώνονται, για τόσο διάστημα και οι μόνιμοι και με τις
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ομάδες εργασίας αλλάξανε το νόμο, γιατί είναι άλλο ένα θέμα
σε σχέση με τη Σπιναλόγκα, ότι βγήκε πάνω σε όλα ένας
νόμος που λέει, οι ομάδες εργασίας όλων των Επιμελητηρίων
και του Τεχνικού, δεν θα αμείβεται ουδείς μηχανικός, πάνω
από 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή δεν πάει να έχουμε πει εμείς
ότι θα τα δώσουμε στον Αντώνη τον Ζερβό τώρα ας πούμε
στην ομάδα εργασίας της Σπιναλόγκας 2.000; Όχι 300 ευρώ
θα του δώσουμε.
Αυτά λοιπόν όλα είναι χειρόφρενα, είναι μπλοκαρίσματα,
αντιλαμβανόμαστε ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας
είναι δύσκολη και προσπαθούν να κλείσουν τρύπες από
παντού, αλλά πλέον με την τακτική που ακολουθεί το
Υπουργείο Οικονομικών, όχι απλά έχει τραβήξει χειρόφρενο
σε ότι ζωντανό υπάρχει, γιατί τα Τεχνικά Επιμελητήρια και το
δικό μας και ζωντανό είναι και δουλειά κάνει και έργο παράγει
και κινείται και στην κοινωνία και στα πράγματα της Κρήτης,
αλλά προσπαθούν κυριολεκτικά και να μας αφοπλίσουν και να
μας δέσουν και τα χέρια και τα πόδι όπως είπα.
Παρόλα αυτά οι παρατηρήσεις που είπατε είναι σωστές,
το κομμάτι μόνο του προγραμματισμού αν θέλετε ότι, αυτό το
έλεγε πάντα ο Ριχάρδος ο Ποβάσκη σαν Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας, ότι εδώ εγώ την καταψηφίζω, νομίζω ότι τον
καταψήφιζε πάντα τον προϋπολογισμό, γιατί δεν βλέπω μία
κατανομή τι έχετε πει στο πρόγραμμα της τριετίας, φέρτε μας
το ανά έτος και πείτε ανά δράση.
Όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι απλά δύσκολο ή
οργανωτικά ακατόρθωτο, αν θέλει κανείς να το κάνει μπορεί
να το κάνει αλλά νομίζω ότι δεν έχει τόσο νόημα, γιατί
υπάρχει το πρόγραμμα δράσης, προσομοιάζει η μία χρονιά με
την άλλη για το τι θέλεις να κάνεις και πάνω – κάτω παίζουμε
στον προϋπολογισμό με τα ίδια ποσά που είχαμε κάνει.
Δηλαδή πέρυσι αν είχαμε κάνει δυο – τρεις ημερίδες, πόσες
να κάνεις φέτος τέσσερις – πέντε ή να κάνεις δύο και να μην
κάνεις τρεις. Πόσες ομάδες εργασίας έχεις κάνει; Έξι, άντε
φέτος να πούμε ότι θα κάνουμε πέντε.
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Πάνω – κάτω έτσι γίνεται ο σχεδιασμός αγαπητοί
συνάδελφοι, με βάση τον προγραμματισμό τριετίας που
γίνεται. Το τέλειο ναι θα ήταν ενδεχομένως να πιάσουμε κάθε
χρόνο και να πούμε, από το πρόγραμμα δράσης με βάση αυτά
που έχουμε πει, θα γίνουνε πέντε εκδηλώσεις στοχευμένες
αυτές, αυτό θα ήτανε το τέλειο.
Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι νομίζω ότι γίνεται μία
μεγάλη προσπάθεια, θα προσπαθήσουμε και υπάρχουν
νομίζω οι τρόποι να βρούμε πως θα αντιμετωπίσουμε κυρίως
τα λογιστικά προβλήματα και νομίζω ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα
συνεχίσει έτσι το σημαντικό έργο που κάνει και θα ξεπεράσει
και τις όποιες οικονομικές και οργανωτικές δυσκολίες
αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, ευχαριστώ τον
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πρόεδρο
της
Διοικούσας,
Κα
Παπαδάκη
θέλετε
να
συμπληρώσετε κάτι; Όχι, συνεπώς, θέλετε να απαντήσετε
κάτι;
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Τον κωδικό να σας πω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, λοιπόν ερχόμαστε…
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θεωρώ ότι είναι σοβαρό, διότι εγώ θα
ήθελα να μιλήσω, θέλω να πω δυο λόγια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έλα στο βήμα, στο βήμα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στο βήμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφος Μαυρογιάννης.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ συνάδελφοι θέλω να πω
σε ένα ισολογισμό οικονομικό που κάνουμε θα
απεικονίζει και την πραγματική κατάσταση της
Εγώ θέλω να ξέρω που είναι οι κρατήσεις για να

δυο λόγια,
πρέπει να
κοινωνίας.
δω κάτι, η
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κατάσταση έξω σήμερα στην αγορά είναι δραματική των
συναδέλφων, αν θεωρούμε ότι θα έχουμε έσοδα από το 2%
υπέρ των αμοιβών ή ότι οι συνάδελφοι αυτή την εποχή θα
έρθουν να πληρώσουν την εισφορά τους στο ΤΕΕ
γελαστήκαμε, δεν απεικονίζει ότι θα έχουμε μεγάλη αποχή,
πολλοί συνάδελφοι δεν θα έρθουν να πληρώσουν, οι άδειες
ήδη να καταλάβετε έχουν πέσει στο 1/3 της περυσινής.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στο ένα;
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: 1/3 της περυσινής χρονιάς τουλάχιστον,
άρα αυτό εδώ δεν απεικονίζει την κατάσταση που έχει η
κοινωνία. Συνάδελφοι δεν έχουν δουλειά, άρα ποια έσοδα
μιλάμε όταν τα έσοδα φαντάζομαι στηρίζονται στους
συναδέλφους;
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Αν σας πω…
Συγγνώμη δεν τέτοιο, γι’ αυτό και θα
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
πρέπει σήμερα πραγματικά, ένας πίνακας να δείχνει και την
κατάσταση της κοινωνίας, είναι από εκεί;
Θα πρέπει να
δείξουμε ότι σήμερα η τάση είναι αυτή, μειώνεται, δεν ξέρουμε
και ποια θα είναι η επίπτωση του νόμου περί επαγγελμάτων.
Το 2% στην Τράπεζα την Εθνική αν θα υπάρχει αύριο, αν θα
μειωθεί και αυτό, πόσο δραματικά πιθανόν να έχουμε μείωση
ή δεν ξέρω τι αμοιβών ή αύξηση.
Άρα λοιπόν και ένας
προϋπολογισμός πρέπει να τα απεικονίζει αυτά, τι συμβαίνει
σήμερα στην κοινωνία. Και εγώ θεωρώ ο διπλασιασμός σε
σχέση με πέρυσι, δεν απεικονίζει αυτό που συμβαίνει σήμερα
στην κοινωνία, των προβλέψεων.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Να σας πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη, πριν
απαντήσει η Κα Παπαδάκη, συνάδελφε αν κατάλαβα καλά
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εννοείς τα έσοδα, το ένα εκατομμύριο δεν απεικονίζεται, δεν
είναι ρεαλιστικό.
Κα Παπαδάκη θέλετε να πείτε κάτι;
Η εισφορές που πληρώνουν κάθε χρόνο οι
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:
μηχανικοί στο ΤΕΕ και το 2% και το 2% 0 που είναι η κράτηση
για κάθε έργο ή η κράτηση υπέρ Τ.Ε.Ε. και ΤΣΜΕΔΕ που
γίνεται με την κατάθεση της αμοιβής μηχανικού στην Εθνική
Τράπεζα, δεν περιλαμβάνονται στα έσοδα του τοπικού
παραρτήματος είναι έσοδα του κεντρικού Τ.Ε.Ε.. Τα έσοδα του
Κεντρικού Τ.Ε.Ε. που περιλαμβάνουν τις εισφορές των
μηχανικών και τις κρατήσεις του 2% και του 2% 0 είναι το
ταμείο που διαχειρίζεται τώρα ο Κώστας Χαμηλοθώρης και
είναι διαφορετικό από το ταμείο του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλά δεν φαίνεται εδώ.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Όχι, όχι καμία σχέση.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άρα το ένα εκατομμύριο τι είναι όμως;
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ποιο ένα εκατομμύριο;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό ρώτησε ο Κώστα ο Μπάκιντας πριν
από πού ή ο Αντώνης τώρα; Ποιος το ρώτησε, από πού είναι;
Τα έσοδα προέρχονται από την τακτική και
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:
έκτακτη επιχορήγηση του ΤΕΕ, ότι πραγματογνωμοσύνες
έχουμε κάνει, ότι βιβλία έχουμε πουλήσει, ότι διαφημίσεις
έχουμε κάνει, ότι επιχορήγηση μας έχουνε δώσει άλλοι εκτός
του ΤΕΕ όπως τώρα που μας έδωσε η Νομαρχία, αυτά είναι τα
έσοδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ, όχι η συνδρομή του μηχανικού και οι
κρατήσεις που γίνονται από τα έργα του.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός
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ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Είναι, όταν…, τώρα το συγκεκριμένο δεν ξέρω,
δεν μπορώ να σας πω.
Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, κρατήσεις τρίτων
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
21.000 ευρώ ήταν το 2010 και τώρα λέμε 60 ότι θα είναι.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Στα έσοδα έχουμε βάλει κάποια ποσά, αυτό
δεν σημαίνει ότι θα έχουμε αυτά τα ποσά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Κώστα είναι για να ισοσκελίσουμε
τα έσοδα με τα έξοδα.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ε, είναι οι κρατήσεις που έχουνε, είναι ας
πούμε τα έσοδα από διαφημίσεις, είναι τα έσοδα..., όχι είναι
όλα μαζί, δεν…, είναι ένα άθροισμα όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
ΤΕΕ.

Είναι όλα τα έσοδα που έχει το

Πρόεδρε

να

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πες το, συνάδελφοι
κάνετε θόρυβο να διευκρινίσουμε ένα θέμα να κλείσουμε.

μην

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διευκρινίσεις κάτι;

Θέλεις

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Να πω πάλι κάτι;

Τουλάχιστον
κάτι
ξεκαθαρίσαμε,
κάτι
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
καταλάβαμε, αφού λοιπόν δεν είναι μέσα αυτές οι κρατήσεις
ΤΟ 2% και ούτε για κάθε μέλος η συνδρομή του έτους για το
ΤΕΕ, είναι λίγο περίεργο πως βγαίνουν τόσα πολλά χρήματα,
όταν ας πούμε για πραγματογνωμοσύνες το 2010 αναφέρεται
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έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων πραγματογνωμοσύνες
40.000 ευρώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας έσοδο εκτιμώ,
δεν ξέρω, πώς βγαίνει το 340 που είχαμε ως έσοδο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
περίσσευμα…

Από το 2009 είχαμε ένα

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι, όχι Πρόεδρε δεν είναι στο περίσσευμα,
200.000 είχαμε από το 2009, δεν είναι αυτό, έσοδα το 2010
για κρατήσεις κ.λ.π. έσοδα…
Ένα λεπτό Κώστα,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι να οργανώσουμε μία τάξη, τα 45 λεπτά που
λέγαμε πριν, θα κάνεις την τοποθέτησή σου, την ερώτησή σου
Κώστα, να απαντήσεις Πρόεδρε και να κλείσουμε το θέμα.
Συνέχισε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και η γαλαρία να κάνει ησυχία είπαμε, αλλά
λείπανε στην αρχή αυτοί που κάνουνε τώρα φασαρία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κώστα συνέχισε.
Εφόσον λοιπόν γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ότι
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
δεν είναι μέσα σε αυτές τις κρατήσεις το 2% και οι συνδρομές
και αφού βλέπω εγώ πραγματογνωμοσύνη 40.000 ευρώ, δεν
ξέρω ας πούμε τι άλλες ομάδες είχαμε που μπορεί να
ανεβάσουν το ποσό, αλλά να μας πει τότε αν γνωρίζει η
Εμμανουέλλα, πώς βγαίνει αυτό το 343.000 κρατήσεις κ.λ.π.
έσοδα και το οποίο τώρα ας πούμε πάει στο εκατομμύριο.
Τώρα αυτό το 343.000 που έγινε το 2010, λέμε ότι θα
πάει στο ένα εκατομμύριο το 2011. Εντάξει είναι η αύξηση
των ομάδων εργασίας που μπαίνουνε μέσα για την πληρωμή
των οικισμών στο Λασίθι, είναι μία αύξηση 350.000
δικαιολογημένη, από ‘κει και πέρα.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Εμείς θέλουμε ο προϋπολογισμός φέτος να…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η Κα Παπαδάκη.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Περισσότερο για να καταλάβουμε το λέω έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαδάκη.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ναι,

ναι

εντάξει,

Κα

ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Εμείς θέλουμε φέτος στον προϋπολογισμό, τα
έξοδά μας να είναι 1.759.600,00 ευρώ, αυτό δεν σημαίνει
βέβαια ότι θα πραγματοποιηθούν τόσα έξοδα, πρέπει όμως
και τα έσοδα να είναι το ίδιο με τα έξοδα δηλαδή έσοδα =
έξοδα στον προϋπολογισμός. Η τακτική επιχορήγηση και η
έκτακτη επιχορήγηση είναι, πραγματικά πόσα είναι αυτά που
ξέρουμε ότι θα μας δοθούν σύμφωνα με την 7 η συνεδρίαση
της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ με την υπ΄αρ. 19 απόφασή
της. Τα άλλα δύο ποσά στις λοιπές επιχορηγήσεις και στις
κρατήσεις υπέρ δημοσίου, ασφ. Ταμείων κ.λ.π. τα έχουμε
βάλει εμείς στο περίπου, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε τόσα
έσοδα, ώστε να βγει το σύνολο των εσόδων = με το σύνολο
των εξόδων. Γι’ αυτό φαίνεται ένα εκατομμύριο κρατήσεις εδώ
υπέρ δημοσίου κ.λ.π.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Εντάξει αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί τα
έξοδα πρέπει να είναι τόσα;
Γιατί έχουμε αυξήσει τον κωδικό της
ΠΑΠΑΔΑΚΗ:
μισθοδοσίας επειδή έχει να πληρωθεί η Ειρήνη η Κουρουπάκη
και η Τατιανή Δανασή…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Βάννα σε παρακαλώ γιατί…
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Θα πω…

Πέστα

βρε

Βάννα,

πέστε

βρε
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Μισό λεπτό, το λόγο η Κα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μακάρι να ήξερα να σας τα πω ακριβώς, αυτό
που έχω καταλάβει τόσα χρόνια τώρα αλλά δεν ξέρω αν
απαντά
στην
ερώτησή
του
Κωστή,
είναι
ότι
όταν
προϋπολογίζουμε την καινούρια χρονιά, επειδή θέλουμε όλοι
οι κωδικοί να έχουν μέσα αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε
να πληρώνουμε τα οποία δεν…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι ένα λεπτό, ένα
λεπτό, συνάδελφοι όποιος θέλει να μιλήσει, ακούστε, να
κρατήσουμε μία τάξη, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια δουλειά,
αλλιώς να το αναβάλλουμε. Συνάδελφοι εκεί στο τέλος άμα
θέλετε να μιλήσετε βγείτε έξω.
Να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία να πάμε στο επόμενο
θέμα, παρακαλώ μη μιλάτε εκεί στο τέλος. Συναδέλφισσα
Σφακιανάκη ολοκληρώστε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Λοιπόν αυτό που έχω καταλάβει εγώ τόσα
χρόνια τώρα είναι, ότι τα ποσά που φαίνονται στον
προϋπολογισμό είναι πάντα πολύ μεγαλύτερα από αυτά που
πραγματικά και εισπράττουμε και δίνουμε. Γιατί γίνεται αυτό
το πράγμα; Γιατί λέμε ότι προϋπολογιζόμενα έξοδα σε κάθε
κωδικό θέλουμε να βάλουμε τόσα, ώστε οπωσδήποτε να
καλύψουνε τα πραγματικά έξοδα και ας μείνουν κιόλας.
Με αυτή την έννοια προβλέπουμε ότι θα έχουμε
περισσότερα έσοδα από απ’ ότι πραγματικά φανταζόμαστε και
ελπίζουμε ότι θα έχουμε. Όλο αυτό λοιπόν μοιάζει
φουσκωμένο, ενώ στην πραγματικότητα μετά αυτά που
εισπράττουμε είναι λιγότερα και αυτά που ξοδεύουμε είναι
λιγότερα. Όμως η πρόβλεψη με το πραγματικό πρέπει να
ισοσκελίζονται και ως πρόβλεψη και αποτέλεσμα. Μέχρι εκεί
μπορώ να σας πω γιατί μέχρι εκεί έχω καταλάβει.
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Όχι, γιατί υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που κάνουν
συνάδελφοι
που δεν ξέρω ακριβώς τι απεικονίζει ο κάθε
κωδικός εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε την Κα
Σφακιανάκη, δηλαδή με λίγα λόγια, συνάδελφε, με λίγα λόγια
υπάρχουν και στο περίπου κάποια πράγματα.
Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων, δευτερολογιών,
τριτολογιών κ.λ.π. στην κρίση του σώματος Απολογισμός
2010, ποιοι εγκρίνουν;
Απολογισμό 2010, να σηκώσουν
χέρια, ποιοι εγκρίνουν απολογισμό 2010, υπέρ;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Να κάτσουν όμως κάτω.
Ελάτε μέσα, καθίστε και
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
σηκώστε ποιοι εγκρίνουν απολογισμό 2010 για να μετρήσουμε
όπως πρέπει; Ένα λεπτό ποιοι εγκρίνουν τον απολογισμό του
2010;
Εγκρίνουν 25, ποιοι καταψηφίζουν τον απολογισμό
του 2010 να σηκώσουν χέρια, 2, ποιοι δηλώνουν παρών;
Μηδέν, ποιοι λευκό; Κανείς. Ωραία, συνεπώς ο απολογισμός
του 2010 εγκρίνεται με 25 υπέρ, 2 κατά, μηδέν λευκά και
παρών.
Πάμε στον προϋπολογισμό χρήσεως 2011, ποιοι
υπερψηφίζουν; Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Συνάδελφοι ψηφίζουμε
προϋπολογισμό 2011, ελάτε μέσα να ψηφίσετε, ποιοι είναι
υπέρ του προϋπολογισμού 2011; Συνάδελφοι ελάτε μέσα σας
παρακαλώ, μετά βγείτε, ελάτε δεν είναι δυνατόν απέξω να
σηκώνετε τα χέρια, ποιοι είναι υπέρ; Υπέρ 25, ποιοι
καταψηφίζουν; Ποιοι καταψηφίζουν προϋπολογισμό 2011; 2;
Κατά 2, ποιοι παρών; Μηδέν, ποιοι λευκά; Μηδέν. Συνεπώς
υπερψηφίζεται και ο προϋπολογισμός χρήσης του 2011.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ο ισολογισμός;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο ισολογισμός ποιος είναι;
Έχουμε και τον ισολογισμό του 2010; Ποιοι υπερψηφίζουν τον
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ισολογισμό του 2010; Ισολογισμός 2010 ποιοι είναι υπέρ;
Πόσοι είναι; Παρακαλώ ισολογισμός του 2010 υπέρ; Το είπα,
το είπα πριν, άλλο απολογισμός και άλλο ισολογισμός, Υπέρ;
25. Κατά; Κατά του ισολογισμού συνάδελφοι, κατά; Υπέρ;
Α, εντάξει, εντάξει, και είμαστε πόσοι;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 26.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κατά ; μηδέν,
Λευκά ένα; Παρών; Παρών ; κανένα, ωραία.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

και λευκά;

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έλα να το αναλύσεις.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

Ωραία
εντάξει,
έγινε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αντιληπτό, εντάξει, εντάξει συνάδελφε Ξυλούρη.
Συνάδελφοι κλείνουμε λοιπόν με το 1 ο θέμα, μετά την
υπερψήφιση απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού,
ευχαριστούμε τους συναδέλφους από το ΤΕΕ την Κα
Παπαδάκη, την Κα Μεθυμάκη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 2 ο
Ενημέ ρωση δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε στο επόμενο θέμα,
πράγματι κρατήσαμε τα 45 λεπτά που είπαμε, ενημέρωση
δραστηριότητας Διοικούσας Επιτροπής, θα παρακαλούσα και
εδώ 45 λεπτά.
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Πρόεδρε έχεις το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Θα είμαι πάρα πολύ συνοπτικός
και πολύ γρήγορος, δεν θα το κάνω όπως συνήθιζα bullet –
bullet και θα παρακαλούσα και τη Βάννα και τον Οδυσσέα και
όποιο μέλος του Προεδρείου της Διοικούσας ή από τη
Διοικούσα θέλει να συμπληρώσει κάποια από αυτά τα οποία
θα πω…
Συνάδελφο, Πρόεδρε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συγγνώμη μισό λεπτό, συνάδελφοι να κρατήσουμε μία
στοιχειώδη τάξη, μπορεί να είμαστε κουρασμένοι, μπορεί,
μπορεί, όποιος θέλει να μιλήσει ας βγει έξω βρε παιδιά, μην
κάνετε θόρυβο εδώ μέσα.
Πρόεδρε συνέχισε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Παρόλα λοιπόν τα προβλήματα
και παρόλα αν θέλετε, παρόλη την ασφυκτική πίεση που
υφίσταται ο τεχνικός κόσμος και η κοινωνία και οι πολίτες,
παρόλη την πραγματική ασφυξία που αυτή τη στιγμή επικρατεί
στο χώρο των εργοληπτικών και μελετητικών επιχειρήσεων,
παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι
υπάλληλοι συνάδελφοι μας μηχανικοί, το ΤΕΕ/ΤΑΚ όλο αυτό
το διάστημα, το τελευταίο διάστημα, έχει πραγματικά
αναπτύξει έτσι μία πολύ έντονη δραστηριότητα.
Τόσο σε
επίπεδο συνεργασίας με κοινωνικούς του εταίρους και θα
αναφέρω τη συνεργασία που πλέον αναπτύσσεται έτσι με
πολύ γοργά βήματα,
με τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στους Δήμους.
Έτσι μετά από την καταγραφή των παραδοσιακών
οικισμών στο Λασίθι ήδη έχει γίνει συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου και εκκρεμεί η έγκριση της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ/ΤΑΚ και του
Δήμου Μαλεβιζίου, για την καταγραφή 20 οικισμών, με ένα
αντίτιμο 150.000 ευρώ με το ίδιο ακριβώς μοντέλο που
χρησιμοποιήσαμε για το Λασίθι, θα καταφέρουμε να
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απορροφήσουμε αυτά τα 150 χιλιάρικα και να κάνουμε νομίζω
ένα σημαντικό έργο και στην περίπτωση του Δήμου
Μαλεβιζίου.
Έγινε επίσης συνάντηση με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας,
όπου μπήκε και ζητήθηκε από το Δήμαρχο το Ζαχάρη τον
Καλογεράκη, μια συνεργασία τόσο σε επίπεδο καταγραφής
των παραδοσιακών οικισμών, αλλά και σε μία υποστήριξη από
την πλευρά του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στην υπόθεση της
κατασκευής του αεροδρομίου. Και συζητήθηκαν βέβαια και
διάφορα άλλα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.
Το ίδιο μας έχουν ζητήσει ήδη να κάνουμε και ο Δήμος
Βιάννου και ο Δήμος Φαιστού. Υπάρχει μία κινητικότητα σε
επίπεδο και αυτή τη στιγμή ενημερώνω, δεν έχω προλάβει να
το πω στη Διοικούσα Επιτροπή, του άτυπου οργάνου το οποίο
υπήρχε και πριν από κάποια χρόνια, των Προέδρων των
Επιμελητηρίων, όπου υπάρχει μία συμφωνία, να υπάρξει μία
συνεργασία των Επιμελητηρίων και των 4 και των
επιστημονικών και του επαγγελματικού, του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ώστε να καταφέρουμε να
αποκτήσουμε ένα κοινό βηματισμό για όλα τα μεγάλα
ζητήματα που αφορούν την Κρήτη και η συμφωνία είναι κάθε
φορά να γίνεται η συνεδρίαση κάθε μήνα μία φορά σε ένα από
τα 4 Επιμελητήρια. Σήμερα μάλιστα έγινε εδώ στο Τεχνικό
Επιμελητήριο όπου ήρθαν οι 3 άλλοι Πρόεδροι και τους
ενημερώσαμε εμείς, είχαμε βάλει στην ατζέντα το θέμα της
οδικής ασφάλειας. Τους είπαμε για την πρωτοβουλία που
προτιθέμεθα να πάρουμε μαζί με το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης και
τους καλέσαμε και αυτούς να συμμετέχουν σε αυτή την
πρωτοβουλία.
Ουσιαστικά την υπογραφή ενός συμφώνου
διεκδίκησης από το κράτος, από το Υπουργείο Υποδομών και
από την Κυβέρνηση γενικότερα, σε σχέση με την κατάσταση
του οδικού δικτύου της Κρήτης, της οδικής ασφάλειας και την
κατασκευή του ΒΟΑΚ.
Θα πρέπει να αναφέρω την πολύ σημαντική αντίδραση η
οποία καταγράφηκε από το τμήμα μας σε συνεργασία πάντα
και να μην το ξεχνάμε να το λέμε πάντα, την αμέριστη
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συμπαράσταση
που
έχουμε
από
τους
κρατικούς
επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικούς συλλόγους και
επιστημονικούς συλλόγους των μηχανικών της Ανατολικής
Κρήτης, σε σχέση με το νομοσχέδιο, το οποίο κατάργησε τον
κώδικά αμοιβών. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ποιες είναι οι
δράσεις τις οποίες τις βλέπετε, συνάντηση με τον
Περιφερειάρχη, συναντήσεις με τους Βουλευτές, η κατάληψη
των γραφείων της Πολεοδομίας, οι συνεντεύξεις τύπου, οι
αφίσες, όλα τα κείμενα τα οποία παρήχθησαν. Νομίζω κάναμε
ότι ήταν δυνατό και στο μέτρο του δυνατού πάντα από την
πλευρά μας.
Στις εκδηλώσεις θα ήθελα ο Οδυσσέας να πει για την
εκδήλωση και τον συμβολισμό που έχει η εκδήλωση που
κάναμε φέτος για να καλωσορίσουμε το έτος για τη βράβευση
του Στυλιανού Αλεξίου. Επίσης θα ήθελα να κάνει μια
αναφορά ο Οδυσσέας για την υπόθεση του ηρώου της
πλατείας Ελευθερίας και της σημαντικής δράσης που έχει
αναλάβει πλέον το ΤΕΕ/ΤΑΚ στο να προασπίσουμε άλλο ένα
μνημειακό χώρο, έναν από τους λίγους εναπομείναντες, που
είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ακούσετε.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε τη δραστηριότητα της
ομάδας εργασίας για την ανάδειξη της Σπιναλόγκας σε
μνημείο στο καλεντάρι της ΟΥΝΕΣΚΟ, όπου ήδη έχουμε
παραδώσει την πρώτη φάση και ζητάμε να μπούμε στην
tentative list
σε αυτή τη λίστα δηλαδή όπου είναι οι
προτεινόμενες περιοχές από κάθε χώρα και έχουν γίνει
σημαντικές ενέργειες. Πρόσφατα έγινε και μια συνάντηση κατ’
οίκον στην Ελούντα με πρωτοβουλία της επιτροπής, της
ομάδας εργασίας την οποία έχουμε, η οποία έγινε με απόλυτη
επιτυχία, με μεγάλη μαζικότητα και μεγάλη συμμετοχή των
Και
κατοίκων και των φορέων της ευρύτερης περιοχής.
επίσης παραδόθηκε στον Υπουργό τον Γερουλάνο, όταν ήρθε
πάνω στην Σπιναλόγκα το τεύχος, το πρώτο τεύχος από τη
δουλειά της ομάδας εργασίας.
Επίσης έγινε πρόσφατα μία συνάντηση με τους
Βουλευτές της Ανατολικής Κρήτης, συμμετείχαν 4 από τους 9
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Βουλευτές, για το ζήτημα των νομοσχεδίων τα οποία προωθεί
η Κυβέρνηση, για τη σύσταση ανεξάρτητης διοικητικής αρχής
ελέγχου της παραγωγής έργων, για την τροποποιήσεων των
διατάξεων 3316, για την τροποποίηση των διατάξεων του
κώδικα δημοσίων έργων 3669, όπου απερίφραστα εμείς τους
είπαμε ότι είναι απαράδεκτες οι διατάξεις οι οποίες
προωθούνται και ουσιαστικά δεν εξομαλύνουν το σύστημα
παραγωγής δημοσίων έργων στην Ελλάδα με αυτές τις
διατάξεις, αλλά ίσα – ίσα μάλλον δημιουργούμε μεγαλύτερα
προβλήματα και μεγαλύτερη γραφειοκρατία, απ’ ότι υπήρχε
μέχρι σήμερα. Και εν κατακλείδι αυτό το μήνυμα που τους
στείλαμε, το κρίνουμε απαράδεκτο, γιατί όλες οι ενέργειες της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, συντείνουν ότι
δημιουργούνται ή κατευθύνεται η όλη ιστορία, στη δημιουργία
μεγάλων σχημάτων.
Μεγάλων σχημάτων και στο εργοληπτικό κομμάτι όπου
ήδη έχει σχηματοποιηθεί στην ελληνική αγορά έτσι μία ομάδα
4 – 5 μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, οι οποίοι παίρνουν
το 85% της πίτας και το υπόλοιπο 15% το παίρνουν όλοι οι
υπόλοιποι μικρομεσαίοι. Το ίδιο φαίνεται θέλουν να κάνουν
και στις μελετητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα τον αφανισμό και αυτών των επιχειρήσεων
που έχουν απομείνει, το οποίο το θεωρούμε απαράδεκτο και
εάν θέλετε διαλύει κυριολεκτικά τη σπονδυλική στήλη της
ελληνικής οικονομίας.
Τώρα, τα υπόλοιπα εκεί για τις ομάδες εργασίας
Οδυσσέα πες για την καταγραφή των…, πολεοδομικής και
αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας που βρισκόμαστε ακριβώς.
Θέλω να σταθώ λίγο και αγαπητέ Πρόεδρε θα πάρω δύο λεπτά
μόνο, για το θέμα των απορριμμάτων.
Παρόλο που δεν
έχουμε καταφέρει ακόμα να κάνουμε έτσι κάτι χειροπιαστό, μια
εκδήλωση, μια συζήτηση, παρόλο που δεν έχουμε έτσι κάτι
καινούριο να σας πω, έχει αρχίσει να φαίνεται ότι
μορφοποιείται η άποψη και κατασταλάζει και κατακάθεται η
άποψη στο Τεχνικό Επιμελητήριο, μετά από την εισήγηση της
μόνιμης επιτροπής βέβαια, έχοντας στα χέρια μας πάντα την
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εισήγηση της μόνιμης επιτροπής, όπου και ίσως θα έπρεπε
Πρόεδρε να είναι ένα από τα επόμενα θέματά μας σαν
Αντιπροσωπεία, ώστε να έχουμε απόφαση και του οργάνου.
Θεωρώ ότι είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, το ζήτημα της
διαχείρισης των απορριμμάτων, απ’ ότι φαίνεται αυτή τη φορά
υπάρξει ένας
θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα, θα
σχεδιασμός, ο οποίος θα τηρηθεί. Δεν μπορεί να παραταθεί,
δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά
σε μία επίθεση των λόμπι της καύσης και μάλιστα ξεκινάει από
εδώ από την Κρήτη. Έχουνε ένα σχεδιασμό να κάνουν κάποια
εργοστάσια καύσης σε όλη την Ελλάδα και εμείς σαν Τεχνικό
Επιμελητήριο πλέον ευθαρσώς, διατυπώνουμε στηριζόμενοι
πάντα στη γνώμη της μόνιμης επιτροπής και συζητήσεις που
έχουμε κάνει σαν Διοικούσα Επιτροπή, την πλήρη αντίθεσή
μας.
Την πλήρη αντίθεση την οποία τη διατυπώνουμε πλέον
με κάθε ευκαιρία που μας δίνει τη δυνατότητα να την
εκφράσουμε και εγώ σαν Πρόεδρος και στη συνάντησή μας
χθες με τον Περιφερειάρχη και με τους Αντιπεριφερειάρχες,
διατυπώσαμε ευθαρσώς την άποψή και των δύο Τεχνικών
Επιμελητηρίων της Κρήτης, ότι η κατεύθυνση πρέπει να είναι
προς την αειφόρα και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων,
που έχει στο επίκεντρο την ανακύκλωση. Όπως έχει στο
επίκεντρό της και η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία την
ανακύκλωση, την ανάκτηση των υλικών, την κομποστοποίηση
και βεβαίως εφόσον υπάρχει και η χρήση της και δεν μπορεί
κανείς να πει ότι δεν είναι μία μέθοδος, η εθνική νομοθεσία
αναγνωρίζει και τη μέθοδο της καύσης, σαν ένα τρόπο ο
οποίος μπορεί κανείς να τον επιλέξει.
Εμείς λοιπόν σαν ΤΕΕ/ΤΑΚ λέμε ότι δεν θέλουμε να είναι
αυτός και είναι μία πολιτική απόφαση. Τεχνικά νομίζω είναι
πλέον ξεκάθαρο όποιος έχει ασχοληθεί κατ’ ελάχιστο με το
θέμα, τεχνοοικονομικά και περιβαλλοντικά είναι η μέθοδος την
οποία θα πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο
και πλέον και σε επίπεδο πολιτικής απόφασης λέμε εμείς
στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Περιφερειάρχη,
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τον πρώτο εκλεγμένο Περιφερειάρχη και στους Δήμους
βέβαια, ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, το οποίο
δεν θα είναι έντασης κεφαλαίου, θα είναι ένταση εργασίας, θα
δώσει δουλειά σε εκατοντάδες μάλλον άνεργους, σε
συναδέλφους μηχανικούς.
Θα παράξουν τεχνογνωσία και
τεχνολογία όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο ΦοΔΣΑ Πεδιάδος και
η ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά, και είναι ένας τρόπος, ο οποίος είναι
πολύ ποιο κοντά και στο περιβάλλον το φυσικό της Κρήτης και
στο στρατηγικό σχεδιασμό που θέλουμε να έχουμε εμείς για
την ανάπτυξη της Κρήτης, που στηρίζεται σε έναν άλλο τύπο
τουρισμού και όχι το μαζικό τουρισμό και σε ένα άλλο τύπο
ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης που θέλουμε το νησί, που
πρέπει να έχει ήπια χαρακτηριστικά.
Σε αυτόν λοιπόν το δρόμο εγώ νομίζω και νομίζω ότι το
πιστεύετε και όλοι, το ΤΕΕ/ΤΑΚ πρέπει να βγει με όσες
δυνάμεις έχει, να πει την άποψή του, να την καταθέσει σε όλα
τα φόρα τη άποψή του και να πρωταγωνιστήσει το επόμενο
διάστημα σε ότι γίνει στηρίζοντας αυτή την άποψή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Πρόεδρε, θα… (αλλαγή κασέτας)

Λοιπόν σε ευχαριστούμε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Πού κολλάει τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να το θέσουμε, συνάδελφε
μπορεί να το θέσουμε σαν ερώτηση μετά αν θέλετε;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όχι τη διευκρίνιση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Λοιπόν, για τον ΒΟΑΚ αγαπητέ
Γιώργο αυτό το οποίο κάνουμε και προτείνουμε είναι μία
επιστολή, την οποία θα συνυπογράφουν όλοι οι κοινωνικοί
φορείς, όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα της
οδικής ασφάλειας και θα μου πεις εμπλέκονται όλοι είτε
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κατασκευαστικές εταιρείες είτε υπηρεσίες ΔΕΚΕ ΚΑΙ ΔΕΣΕ
ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, ΕΛΠΑ, Τροχαία, τα Τεχνικά Επιμελητήρια, όλοι
οι φορείς. Το οποίο θα τους λέμε ότι, κύριοι αυτή τη στιγμή
γίνονται καταγεγραμμένα αυτά τα ατυχήματα και τους έχουμε
δώσει και στοιχεία επίσημα από την τροχαία. Αυτά τα
θανατηφόρα
ατυχήματα,
αυτούς
τους
κυκλοφοριακούς
φόρτους έχουμε στην Κρήτη και αυτούς προβλέπεται να
έχουμε μέχρι το 2028 που έχουμε επίσης τα στοιχεία από τις
ομάδες εργασίας που έχουμε κάνει.
Αυτή την κατάσταση
λοιπόν την οποία βιώνουμε στην Κρήτη δεν την ανεχόμαστε
άλλο και μπορείτε να κάνετε τρία πράγματα.
Πρώτον,
θα
πρέπει
να
γίνουν
άμεσα
κάποιες
παρεμβάσεις τις οποίες θα αναφέρουμε μάλιστα, έχει κάνει μία
πολύ καλή δουλειά ο συνάδελφος ο Πρόεδρος, που πρέπει να
παρέμβουμε τοπικά και με χαμηλού κόστους παρεμβάσεις και
να έχουμε μία πολύ σημαντική βελτίωση και να μην έχουμε
σημεία που γεννούν ατυχήματα.
Δεύτερον, να βρούνε, να ξεθάψουν μελέτης τις οποίες τις
έχουνε ξεχάσει από το 2008 όπως μας είπε ο Πρόεδρος,
υπάρχουν μελέτες για την καταγραφή 8 εκατομμυρίων αν
θυμάμαι συνάδελφε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πρόεδρε να παρακαλέσω
κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αμέσως μετά αυτά;

Αν θέλετε να τα πούμε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ωραία να τα πούμε μετά.
Και τρίτον όμως και σημαντικό, να απαντήσω Γιώργο σε
αυτό το κύριο που είπες, μην νομίζεις ότι δεν απαντάμε, τους
λέμε αποφασίστε εάν θέλετε να κάνετε την εταιρεία που είπατε
να κάνετε, αποφασίστε αν θέλετε να ακολουθήσετε το μοντέλο
που είπε ο Σταύρος ο Αρναουτάκης σαν Περιφερειάρχης μια
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μεγάλη υπηρεσία, που θα βάλει όλες τις Τεχνικές Υπηρεσίες
του νομού και όλους τους μηχανικούς.
Και ξεκινήστε
επιτέλους να το μελετάτε το κομμάτι αυτό ενιαία, του ΒΟΑΚ
εννοώ και να ξεκινήσετε επιτέλους να κάνετε κάποια από τα
πράγματα τα οποία έχετε δεσμευτεί εδώ και ένα χρόνο, γιατί
κινδυνεύουμε να χάσουμε και τα 270 εκατομμύρια που
υπάρχουν δεσμευμένα από την προσπελασιμότητα για την
Κρήτη. Και εκεί που λέγανε ότι θα φέρνανε άλλα τόσα από
άλλες περιοχές, εγώ νομίζω ότι στο τέλος θα κινδυνέψουμε
και τα 270 εκατομμύρια εξαιτίας του ότι δεν έχει ξεκινήσει
τίποτα απ’ ότι έχουν πει μέχρι σήμερα.
Αυτά λέμε Γιώργο στην επιστολή που θα κάνουμε.
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Οδυσσέα Σγουρέ, για μια συμπληρωματική
ενημέρωση της δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Συνάδελφοι θέλω συμπληρωματικά σε σχέση με
την ενημέρωση του Προέδρου να πω μερικά πράγματα, θα
προσπαθήσω να έχω έτσι μία χρονολογική σειρά.
Στις 27 Ιανουαρίου επιτέλους κηρύχθηκε ως διατηρητέο
το συγκρότημα ΞΕΝΙΑ του Άρη Κωνσταντινίδη στην Αμνισό.
Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε, γεγονός είναι ότι είναι κάτι το οποίο
αποτελεί μάλλον μία θετική εξέλιξη, μετά από πολύχρονες
προσπάθειες που είχαν γίνει για το θέμα αυτό. Αν θυμάστε
είχαμε αναδείξει το θέμα της προστασίας του χώρου του
συγκεκριμένου με μία επίσκεψη που είχε γίνει στις αρχές του
2010. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μία πολύ θετική εξέλιξη το
ότι επιτέλους ένα από τα κτήρια τα ελάχιστα του Άρη
Κωνσταντινίδη που έχουνε απομείνει στην Κρήτη, κηρύχθηκε
διατηρητέο, διότι δυστυχώς το Ηράκλειο ταυτίζεται με μία
μεγάλη ιστορία κατεδαφίσεων και μάλιστα αξιόλογων
πραγμάτων. Γι’ αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα στο οποίο
θεωρούμε ότι και εμείς έστω με ένα μικρό τρόπο συμβάλαμε
και βέβαια από εδώ και πέρα το σοβαρότερο ζήτημα είναι η
διαχείριση αυτού του χώρου, που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει
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να γίνει και σε συνεργασία της Αυτοδιοίκησης, αλλά και με
απόλυτη νομίζω επιμονή στα ζητήματα που προβλέπει
τουλάχιστον το ΣΧΟΟΑΠ Γουβών, το οποίο έχει εγκριθεί.
Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι, με πρωτοβουλία που
είχε ξεκινήσει, ναι καλά η χρήση γης νομίζω ότι είναι ένα θέμα
σοβαρό, εγώ δεν θα προτείνω απόψε έτσι; Τώρα όσον αφορά
το θέμα του ηρώου στην πλατεία Ελευθερίας, ξέρετε ότι με
πρωτοβουλία δική μας και μετά από ενημέρωση που είχαμε
από το σύνδεσμο Εκτάκτων Αρχαιολόγων Κρήτης, ξεκίνησε
στο τέλος του 2010 μια κοινή συνάντηση φορέων για να
διασωθεί ο συγκεκριμένος χώρος, διότι όπως ξέρετε το
συμβούλιο νεοτέρων μνημείων πριν από 1,5 χρόνο περίπου
απέρριψε την κήρυξη του συγκεκριμένου χώρου ως
διατηρητέου μνημείου νεότερου.
Συμμετέχει ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων
νομού
Ηρακλείου,
όλες
οι
Εφορείες
Αρχαιοτήτων, ο Σύνδεσμος Αρχαιολόγων, ακόμα και το
ιστορικό μουσείο έστειλε εκπρόσωπό του μια μέρα.
Με λίγα λόγια έχουν συστρατευτεί όλοι οι φορείς της
πόλης, ο μόνος ο οποίος εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην
έχει πάρει ακόμα θέση και δεν τοποθετήθηκε ακόμα, είναι ο
Δήμος Ηρακλείου. Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ πραγματικά να
υπάρξει μία τοποθέτηση και από το Δημοτικό Συμβούλιο της
πόλης γιατί είναι πολύ σημαντικό, και βεβαίως έχουμε κινηθεί
και προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού του
Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων, έχει γίνει ήδη μία
επαφή και πιστεύουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η
κινητικότητα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και μακάρι να
καταφέρουμε να διασωθεί και αυτό το συγκεκριμένο κτίσμα.
Στις 19/2 ο υ έγινε η εκδήλωση του τμήματος που ήταν
αφιερωμένη σε έναν μηχανικό του λόγου όπως το είχαμε πει,
στον Στυλιανό Αλεξίου. Είχαμε πει για πολύ συγκεκριμένους
λόγους ότι σε μία εποχή έκλειψης του ορθού λόγου, την οποία
βιώνουμε με πολλούς τρόπους, η πρόσκλησή μας ακριβώς σε
έναν άνθρωπο όπως το Στυλιανό Αλεξίου που σε όλη του τη
ζωή έχει υπερασπιστεί με το έργο του και με τη στάση ζωής
ζητήματα που έχουνε να κάνουνε και με τον ορθό λόγο και με
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τα ζητήματα τα πραγματικά που πρέπει να μας απασχολούνε.
Ήτανε μία πολύ πετυχημένη εκδήλωση που έγινε στη Βασιλική
του Αγίου Μάρκου, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και από
συναδέλφους αλλά και από ένα ευρύτερο ακροατήριο της
πόλης.
Στο θέμα των επαφών και της εξέλιξης όσον αφορά τη
Σπιναλόγκα ξέρετε ότι έχει κατατεθεί η πρώτη φάση στο τέλος
του 2010, στις 26 του Φλεβάρη με τη δικιά μας παρουσία και
πρωτοβουλία επιδώσαμε στον Υπουργό Πολιτισμού την πρώτη
φάση αυτή για να ενταχθεί η Σπιναλόγκα στην tentative list
δηλαδή στον προθάλαμο αναμονής της ΟΥΝΕΣΚΟ, έγινε έτσι
με ευμένεια αποδεκτή. Από πλευράς τουλάχιστον του Τεχνικού
Επιμελητήριου και των μελών της ομάδας των συναδέλφων
δηλαδή του Αντώνη του Ζερβού, του Κώστα του Μαυρικάκη,
της Εύας της Μουντράκη και της Αρχαιολόγου της Στέλλας της
Μαλιαράκη, μπήκανε ζητήματα που δεν έχουνε να κάνουνε
μόνο με την προστασία και την ανάδειξη του ίδιου του χώρου
ως μνημειακού χώρου, αλλά και με τις αξίες που έχει αυτός ο
χώρος ο συγκεκριμένος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήτανε
ένας τόπος αποκλεισμού, στη διάρκεια ενός ολόκληρου αιώνα
και μάλιστα αυτό νομίζω ότι ήτανε ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε
από πλευράς μας με όλους τους τρόπους και στον Υπουργό
Πολιτισμού και του άρεσε ιδιαίτερα η ιδέα το ότι, η πρόταση
για τη Σπιναλόγκα δεν είναι μία πρόταση μόνο που έχει να
κάνει με την προστασία ή την ανάδειξη ενός μνημειακού
χώρου, αλλά υπερασπίζεται και κάποιες ανθρώπινες αξίες.
Θα ήθελα επίσης να πω γιατί δεν το άκουσα, συγγνώμη
Πρόεδρε αν το ανέφερες, ότι μετά από πρόταση που είχε κάνει
στη Διοικούσα η Βάννα, ναι, όχι αναφέρομαι στην Αμερικάνικη
Βάση, για την Αμερικάνική βάση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Θα το πει η Βάννα, θα το πει η
Βάννα.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Ναι, ας το αναφέρεις εσύ Βάννα.
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Εγώ κλείνοντας μόνο θέλω να αναφερθώ ενημερωτικά σε
δύο παρουσίες μου στην Αθήνα, η μια είναι στην Κεντρική
Αντιπροσωπεία στις 25/2 ο υ , η οποία ενώ είχε προσκληθεί, ενώ
είχε γίνει μάλλον με την προοπτική να συμμετέχουν και τα
περιφερειακά τμήματα
και όλες οι μελετητικές και
εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας, μετά από ένσταση ενός
συναδέλφου της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, του συναδέλφου
Γρηγορόπουλου, ουσιαστικά δεν έγινε εκείνη τη μέρα. Κρίθηκε
όμως σκόπιμο να υπάρξει οπωσδήποτε μια συζήτηση
τουλάχιστον επειδή τα θέματα της αλλαγής του θεσμικού
πλαισίου και των μελετών και των έργων είναι επείγοντα.
Έγινε πραγματικά μία συζήτηση αυτό που μπορώ να σας
μεταφέρω είναι ότι, όλα τα περιφερειακά τμήματα ήτανε πολύ
επιθετικά απέναντι στο κεντρικό τμήμα και εμείς που
τοποθετηθήκαμε. Εγώ παρουσίασα τις επίσημες θέσεις του
τμήματος για τα δύο νομοθετήματα, τους είπα ότι σε καμία
περίπτωση θεωρούμε ότι οι προτάσεις αυτή τη στιγμή των
σχεδίων νόμου έχουν μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα, είναι μόνο
κατ’ όνομα και κατ’ επίφαση. Ουσιαστικά είναι ο χαρακτήρας
και των δυο νομοθετημάτων διαλυτικός, αυτή είναι η άποψή
μας και ουσιαστικά συνταχθήκαμε και εμείς με όλα τα
περιφερειακά
τμήματα,
που
ζητήσανε
ουσιαστικά
να
αποσυρθούν και τα δύο σχέδια νόμου και να γίνει εξαρχής
από μηδενική βάση διαπραγμάτευση. Βέβαια όπως σας είπα
αυτή η συνάντηση τελικά είχε άτυπο χαρακτήρα, δεν ξέρω
τώρα τι θα επακολουθήσει στη συνέχεια, δεν έχω ενημέρωση
από τότε και μετά.
Και βέβαια να πω μια κουβέντα για το 11 ο συνέδριο
Αρχιτεκτόνων, όπου ήτανε και πολλοί συνάδελφοι εδώ πέρα
από το Ηράκλειο και η Φανή η Πρόεδρος του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων.
Υπήρχε μία τεράστια ένταση και ένας
αναβρασμός, κακά τα ψέματα συνάδελφοι σε αυτή την πολύ
κρίσιμη εποχή τα συνέδρια τα κλαδικά δεν είναι δυνατόν να
συζητάνε μόνο περί ανέμων και υδάτων, να συζητάνε μόνο για
τα ζητήματα τα οποία έχουνε να κάνουνε με την εξέλιξη των
ιδεών, τις προβληματικές ή τις οπτικές στο χώρο τέλος
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πάντων του επαγγέλματός μας. νομίζω ότι είτε το θέλουμε
είτε όχι από εδώ και πέρα τα κλαδικά συνέδρια θα είναι χώροι
πολιτικοί, πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ζητήματα πολιτικής,
τα οποία πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και παρά του ότι η
κεντρική οργανωτική τέλος πάντων επιτροπή τους ΣΑΔΑΣ δεν
το είχε σκεφτεί, ευτυχώς που υπήρξαν νέοι συνάδελφοι, οι
οποίοι έβαλαν τα ζητήματα μέσα στις αίθουσες.
Δεν θα συζητήσω τώρα για την πρώτη μέρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Να επιταχύνουμε λίγο;

Να κλείσουμε συνάδελφε;

ΣΓΟΥΡΟΣ: Ναι.
Δεν θα συζητήσουμε την πρώτη μέρα τι έγινε με τον
Υπουργό ο οποίος δεν αφέθηκε να χαιρετίσει, μπορώ να σας
πω μόνο ότι σε μια συνάντηση τη δεύτερη βραδιά που ήταν
καλεσμένοι και διάφοροι πολιτικοί παράγοντες για να
συζητήσουν διάφορα θέματα, υπήρξε πραγματικά μεγάλη
ένταση, αλλά υπήρξε δυνατότητα ευτυχώς, τουλάχιστον από
τους νέους συναδέλφους, να βάλουν επιχειρήματα πολιτικά
στο τραπέζι, πράγμα που ήτανε και η μοναδική στιγμή που
μπήκανε σε αυτό το συνέδριο. Κατά τα άλλα το συνέδριο
πέρασε μεταξύ μπουφέδων, καφέδων, έτσι κακοστημένων
εκθέσεων και βεβαίως όπως είπε η συνάδελφος η Φανή,
εισηγήσεων οι οποίες δεν ξέρουμε πια αν ενδιαφέρουν σήμερα
αυτή πραγματικά την κρίσιμη περίοδο. Ευχαριστώ.
Ωραία, ευχαριστούμε το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφο Σγουρό, πάμε τώρα στο θέμα των ερωτήσεων.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν θέλεις να το κάνεις σαν
τοποθέτηση;
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ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Να συμπληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να συμπληρώσεις εντάξει.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Τώρα βλέπω ότι εδώ στο κείμενο που έχει
μοιραστεί δεν φαίνεται μέσα το θέμα του χώρου της πρώην
Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών.
Ίσως ήτανε στην ύλη της
περασμένης Αντιπροσωπείας, παρόλα αυτά επειδή δεν
θυμάμαι να συζητήθηκε, να σας κάνω μία ενημέρωση γι’ αυτό
και για ένα – δυο ζητήματα ακόμα, που περιλαμβάνονται και
που δεν μιλήσαμε μέχρι τώρα.
Για το θέμα της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών
καταρχήν, πριν από δύο χρόνια το τμήμα είχε πάρει μία θέση,
είχε πει δηλαδή ότι βλέπει αυτό το χώρο να λειτουργεί, να
διατίθεται και να λειτουργεί ως πόλος υπερτοπικής σημασίας,
για όλο το πολεοδομικό συγκρότημα το ευρύτερο και όχι μόνο
για το Δήμο Γουβών, και ότι έπρεπε τα ειδικά χαρακτηριστικά
των επιτρεπόμενων χρήσεων που τα είχε περιγράψει ως χώρο
αναψυχής, πολιτισμού, εκπαίδευσης κ.λ.π., ότι αυτά να
καθοριστούνε μέσα από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του
ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Γουβών.
Τότε που το είπαμε αυτό το πράγμα και ήτανε πριν δύο
χρόνια όπως είπα, δεν είχαμε φανταστεί ότι, θα εξελισσότανε
έτσι η κατάσταση, ότι θα ερχόταν η κρίση, ότι θα
ακολουθούσαν νομοσχέδια fast track και όλα αυτά. Το ζήτημα
είναι όμως, ότι έτσι έγιναν τα πράγματα και την αρχή του
χρόνου του 2010 εγκρίθηκε το ΣΧΟΟΑΠ Γουβών, το οποίο
προβλέπει μέσα τις χρήσεις αυτές που υπάρχουν ήδη
περίπου, όχι ακριβώς, περίπου. Δηλαδή να παραμένει το
ΕΛΕΚΕΘΕ, να παραμένει το εκθεσιακό, να παραμένουν τα
σχολεία, αυτά όλα και να αναπτύσσονται. Να γίνει αυτό που
ζητάει η περιοχή, δηλαδή ένα κέντρο πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και κάποια άλλα λίγα πράγματα ακόμα. Που
θα είναι κυρίως υποστηριχτικά αυτών των χρήσεων που είπα
ήδη.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μη μιλάτε συνάδελφοι, μη
μιλάτε, μη μιλάτε σας παρακαλώ, αλλιώς να σταματήσουμε, να
φύγουμε. Συνάδελφοι έξω, μη μιλάτε, κατεβείτε από κάτω.
Παρακαλώ.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όλα αυτά λοιπόν να καταλαμβάνουν το 40%
της έκτασης και το 60% να μείνει αδόμητος χώρος, δηλαδή
ελεύθεροι χώροι πρασίνου ή άλλων πραγμάτων που
εντάσσονται στους ελεύθερους χώρους. Μπορεί να είναι, δεν
ξέρω μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν ξέρω τι μπορεί να
είναι, ότι προβλέπεται τέλος πάντων.
Να σας πω ότι, επειδή έκανα το πείραμα μόνη μου και
μέτρησα, αυτό το 60% που λέει το ΣΧΟΟΑΠ να παραμείνει
ελεύθερο, είναι περίπου τα 450 στρέμματα που λέει και
ξαναλέει η ΚΕΔΚ, ότι θέλει να βγάλει σε διαγωνισμό και να
διαθέσει προς «αξιοποίηση». Γιατί το υπόλοιπο έχει ήδη
διατεθεί, όλος ο χώρος είναι 750 στρέμματα, άμα βγάλεις ποιο
είναι το 40 το 60% τα 450 που είναι ελεύθερα αυτά θέλουν να
ξεπουλήσουνε.
Τώρα λοιπόν πήραμε μία καινούρια απόφαση στη
Διοικούσα, που είπαμε, εμμένοντας σε αυτά που είχαμε πει
δυο χρόνια πριν, δεν γίνεται παρά να γίνει σεβαστό αυτό που
σχεδιάστηκε.
Αν δεν γίνει σεβαστό αυτό εκθέτει πολιτικά
όποιον το παραβιάσει και επίσης αποτελεί και αντικείμενο
προσφυγής. Δεν είναι δηλαδή πολύ απλό, είναι πολύ πιο
δύσκολο, τώρα που υπάρχει αυτό το θεσμοθετημένο εργαλείο
να πάει κανείς και να το παραβιάσει. Κοιτάξαμε λοιπόν να το
κάνουμε γνωστό προς πάσα κατεύθυνση επειδή όπως ξέρετε
κανείς δεν δίνει σημασία στο σχεδιασμό και να πούμε ότι,
κοιτάξτε εδώ υπάρχει ένα πράγμα που είναι σαν και νόμος,
άμα το παραβιάσετε είναι ακόμη χειρότερα παρά άμα δεν
υπήρχε, αυτό είναι όλο. Αλλά είναι και σημαντικό κατά τη
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γνώμη μου και ήταν ο μόνος που μπορούσε να το πει το
Επιμελητήριο.
Αυτό το θέμα τώρα έχει περπατήσει, έχει υιοθετηθεί ή
δεν έχει υιοθετηθεί από διάφορους φορείς, έχει γίνει γνωστό
στις εφημερίδες, πιστεύω εγώ προσωπικά ότι οχυρώνει σε ένα
βαθμό και όσο μπορεί να οχυρώνει όταν έχουμε τις πολιτικές
που έχουμε που είναι αυταρχικές και τα fast track και αυτά,
αλλά οχυρώνει όσο μπορεί να οχυρώσει αυτό το χώρο και
πρέπει να παίξει ως ένα στοιχείο άμυνας, για να κρατήσουμε
αυτό το χώρο έτσι που τον θέλουμε και να μην πάμε να τον
κάνουμε κλειστό χώρο με ξενοδοχεία, καζίνα και όλα αυτά.
Τώρα το δεύτερο πράγμα που κάναμε, ήτανε σε σχέση με
το χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό είναι σύνθετο αλλά για να το
πω είναι ακόμα πιο απλό απ’ ότι ήταν ίσως το πρώτο και πιο
κατανοητό. Έχουμε το χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας
Κρήτης, είναι λιγότερο απ’ ότι θα θέλαμε, όμως έχει κάποια
στοιχεία πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν ειπωθεί κατά κόρο
και λέγονται ακόμα και από κυβερνητικά χείλη, δηλαδή όχι
τίποτα εξτρίμ.
Λέει δηλαδή ότι, αυτό το νησί εν πάση
περιπτώσει, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα είναι ποιοτική
γεωργία και ποιοτικός και όχι μαζικός τουρισμός και ότι το
άθροισμα η ζεύξη αυτών των δύο δίνει και το πρότυπο
ανάπτυξής του. Αυτό λέει μέσα και βοηθάει ή δεν βοηθάει και
κατοχυρώνει ή δεν κατοχυρώνει περισσότερο ή λιγότερο στο
να προάγεται αυτό.
Δυστυχώς δεν γίνεται τόσο σεβαστό,
λόγω του ότι έχει ένα χαρακτήρα κατευθυντήριο.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι έχει γίνει;
Ξεκινάει η
Κυβέρνηση την αναθεώρηση αυτού του περιφερειακού
χωροταξικού όπως και των άλλων περιφερειακών σε όλη την
Ελλάδα, τι έχει μεσολαβήσει όμως; Έχει μεσολαβήσει αυτό
που έγινε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, που έχει ψηφίσει
ένα εθνικό χωροταξικό, για το οποίο πήραμε θέση και το
κριτικάραμε και τρία ειδικά πλαίσια για τη βιομηχανία, για τις
ΑΠΕ και για τον τουρισμό.
Ιδιαίτερα αυτό για τον τουρισμό δεν υπήρχε και
άνθρωπος να μην πει ότι είναι άθλιο, το είχανε πει όλοι, το
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είχε πει και το κόμμα που είναι σήμερα στην Κυβέρνηση.
Βγήκαμε λοιπόν και κάναμε ένα γράμμα, προς πάσα
κατεύθυνση, το Υπουργείο, Βουλευτές, άλλα Επιμελητήρια,
ΤΕΕ περιφερειακά κ.λ.π. και λέμε, δεν μπορεί να κάνετε
αναθεώρηση των περιφερειακών που θα εναρμονίσει αυτά τα
πλαίσια που καταγγέλλαμε.
Άρα κατ’ ελάχιστον επειδή
επηρεάζεται πολύ η Κρήτη και από αυτό, θα πρέπει να
αναθεωρήσετε πρώτα το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού και
μετά με το αναθεωρημένο να κάνετε τον εναρμονισμό. Αυτό
δυστυχώς δεν το έχει πει πολύς κόσμος. Όταν δηλαδή γινόταν
η συζήτηση για τα ειδικά πλαίσια, βλέπαμε κάθε μέρα
δηλώσεις, Βουλευτές, ακόμη και Δήμοι και Νομαρχίες, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, όλοι βγαίνανε και μιλούσανε γι’
αυτό. Τώρα είναι βέβαια και η κρίση, αλλά φοβάμαι πως δεν
είναι μόνο αυτό και θα σταματήσω εδώ γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κλείσουμε;

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Συναδέλφισσα

Βάννα

να

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι, το τρίτο θέμα. Έγινε μία εκδήλωση από
την ελληνική εταιρεία, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία σε
συνδιοργάνωση με το ΙΓΜΕ, το ΓΕΩΤΕ και το ΤΕΕ, μετά
πήρανε και από το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης. Αφορούσε τις
γεωλογικές μελέτες στα γενικά πολεοδομικά σχέδια ΣΧΟΟΑΠ.
Σε αυτό το ζήτημα πάνω αφού συζήτησα και επειδή ορίστηκα
στην οργανωτική επιτροπή και εισηγήτρια, αφού είπα δυο –
τρία πράγματα πολύ απλά στη Διοικούσα, έτσι διαμορφώθηκε
η εισήγηση.
Πέρα δηλαδή το ότι εξήγησα σε όλους αυτούς που ήταν
εκεί τα χαρακτηριστικά του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
ΣΧΟΟΑΠ για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, αυτό που μας
αφορά και που δεν ξέρετε εσείς εδώ, είναι ότι είπαμε, ότι οι
γεωλογικές μελέτες πρέπει να έχουμε. Γιατί έχει δημιουργηθεί
ένα τεράστιο θέμα, ότι οι γεωλόγοι καταφέρανε και βάλανε να
γίνονται πολύπλοκα και ακριβά πράγματα και επιβαρύνουνε
σε χρήμα και χρόνο τα ΣΧΟΟΑΠ.
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Υπάρχει όμως ένα απλό ζήτημα, εδώ πέρα εγώ θυμάμαι
τη 10ετία του ’90 και λέγαμε, δεν μπορεί να προχωράμε και να
κάνουμε το σχέδιο, να ορίζουμε επεκτάσεις, να ορίζουμε έργα
υποδομής πάνω σε ένα υπόβαθρο λευκό και μετά να
πηγαίνουμε να βλέπουμε αν πέσαμε σε ρήγματα, αν πέσαμε
Άρα δεν
σε περιοχές που πλημμυρίζουνε που πέφτουμε.
γίνεται παρά να πούμε και π ρέπει να το πούμε για άλλη μια
φορά, ότι είναι απαραίτητο να έχουμε γεωλογικές μελέτες στα
ΣΧΟΟΑΠ και να τις έχουμε όσο το δυνατόν πιο
καλοκαμωμένες και όχι copy paste και μετά να τις έχουμε με
ένα τρόπο, ώστε αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κλείσουμε.

Ωραία, συναδέλφισσα να

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: …να θεσμοθετείται, να μην επαναλαμβάνεται
στις πολεοδομικές μελέτες, να μην ξαναπληρώνεται.
Να
μπαίνει σε ένα ΦΕΚ και να είναι σε δημόσια χρήση, ώστε να
το παίρνουν υπόψη και όλοι οι συνάδελφοι να μείνει μία
μελέτη σε μια ντουλάπα.
Αυτά τα πράγματα περιλαμβάνει η εισήγηση και ίσως θα
έπρεπε Πρόεδρε να φροντίσουμε να τα αναρτήσουμε και στην
ιστοσελίδα εδώ τη δικιά μας, για να τα βλέπουνε οι
συνάδελφοι, γιατί θαρρώ ότι έχουνε ενδιαφέρον. Ευχαριστώ.
Ωραία, ευχαριστούμε τη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφισσα τη Βάννα για τα ενδιαφέροντα πράγματα, δεν
με βοηθάτε όμως στο χρόνο, είμαστε ήδη εκτός πλάνου. Θα
παρακαλούσα τους επόμενους να είναι όσο γίνεται πιο
συνοπτικοί.
Πάμε στο κεφάλαιο των ερωτήσεων, ποιοι συνάδελφοι,
ανοίγει
κατάλογος
ερωτήσεων
για
τα
θέματα
της
δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής, ποιοι συνάδελφοι
θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, ακούω ονόματα, υπάρχει κανείς
συνάδελφος να κάνει ερώτηση;
Δεν βλέπω κανέναν,
Σωμαράκης, άλλος; Κλείνει ο κατάλογος, Τρουλλινός, λοιπόν
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Σωμαράκης, Τρουλλινός, άλλος; Κανείς, κλείνει ο κατάλογος
των ερωτήσεων αν είδα καλά.
Συνάδελφε Σωμαράκη την ερώτησή σας. Πριν ξεκινήσετε
συνάδελφε Σωμαράκη να πω το εξής, βοηθήστε να
κρατήσουμε κάποιο πλάνο, για το καλό όλων. Είπαμε 45
λεπτά σε κάθε θέμα, ήδη έχουμε αναλώσει περίπου 35 λεπτά,
σύντομες
ερωτήσεις,
σύντομες
απαντήσεις,
σύντομες
τοποθετήσεις μετά. Παρακαλώ.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Και η ερώτησή μου είναι, ειδικά στο τελευταίο
θέμα της συναδέλφισσας Σφακιανάκη. Υπάρχει μία απόφαση
αν έγινε ένα σχέδιο πριν από δύο χρόνια, πριν από δύο
χρόνια κανείς μας δεν ήξερε τι θα συμβεί μετά από δύο
χρόνια. Αυτή την ώρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα
στη χώρα, όπου προσπαθεί να βρει κάποια χρήματα.
Λήφθηκε αυτό υπόψη όσον αφορά το θέμα της Βάσης των
Γουρνών;
Ένα θέμα και δεύτερον, όταν λέμε αξιοποίηση και
πράσινα και λοιπά από διάφορους φορείς, έχει υπόψη κανείς
ότι στην περιοχή Καρτερού – Φλωρίδα και να πάει πέρα που
ήτανε ο ΕΟΤ κ.λ.π., αυτό είναι μία περιοχή η οποία είχε δοθεί
από τα κρατικά ακίνητα στους Δήμους Ηρακλείου, Γουβών και
Αλικαρνασσού να το εκμεταλλευτούνε, να κάνουνε κάτι για τον
κόσμο. Ξέρετε τι κάνανε όσα χρόνια το έχουνε; Νοικιάσανε,
νοικιάσανε, ακούστε να δείτε εκμετάλλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τώρα ή τοποθέτηση;
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
ερώτησή μου.

Συνάδελφε ερώτηση κάνετε

Όχι δεν κάνω τοποθέτηση, αυτό βοηθάει την

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ερώτηση εντάξει.
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ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Μα δυο λεπτά τώρα, βοηθάει την ερώτησή μου
αυτό, αυτό η ερώτησή μου έχει σημασία και αυτό που λέω έχει
πολύ σημασία για την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία σύντομα όμως.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Ξέρετε τι κάνανε λοιπόν; Το νοικιάσανε σε
ένα ιδιώτη τον ΕΟΤ και μάλιστα αν θυμάται κανένας
σκοτώθηκε ένα παιδάκι ο γιος της Διευθύντρια του ΙΚΑ εκεί
της Κας Πατεράκη πατώντας ένα καλώδιο μέσα στο μηχάνημα.
Αυτό έκανε ο Δήμος Ηρακλείου, αυτή ήταν η εκμετάλλευση
από τους Δήμους.
Λοιπόν, εάν ονειρευόμαστε τέτοιες εκμεταλλεύσεις
πρέπει να το πούμε, διαφορετικά πρέπει να δούμε που θα
βρει η χώρα μας τα χρήματα. Ευχαριστώ.
Ωραία, ευχαριστούμε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Σωμαράκη, ο συνάδελφος Τρουλλινός.
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τοποθέτηση ή ερώτηση;
Εγώ ακόμα δεν κατάλαβα και λέω στον
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:
Πρόεδρο τον Ινιωτάκη, ακόμα δεν κατάλαβα τελικά ποια είναι
η θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ απέναντι στο ΒΟΑΚ και πως πρέπει να
γίνει αυτός. Καταλαβαίνω ότι έχει πολλαπλά προβλήματα ο
ΒΟΑΚ και ότι είναι πηγή ατυχημάτων κ.λ.π. αλλά δεν ξέρω
πως θα γίνουν αυτά τα πράγματα, πως προτείνει το Τεχνικό
Επιμελητήριο. Προτείνει να γίνουνε τελικά με ΣΔΙΤ ή όχι;
Αυτό είναι συγκεκριμένη η ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, ευχαριστούμε κ.
Τρουλλινέ, δεν ξέρω που απευθύνεται η ερώτηση, στον
Πρόεδρο
της
Διοικούσας
ή
στον
Πρόεδρο
της
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Αντιπροσωπείας;
Ωραία, ωραία και εγώ θα τοποθετηθώ
εντάξει.
Τελειώσαμε τις ερωτήσεις, τοποθετήσεις τώρα, μάλλον
απαντήσεις, για την ερώτηση του συναδέλφου Σωμαράκη,
απευθύνεται η ερώτησή σου στην Κα Σφακιανάκη;
ΣΓΟΥΡΟΣ: Μα δεν έκανε ερώτηση Πρόεδρε.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Πώς δεν έκανα;
Έκανε
μία
ερώτηση,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφισσα Βάννα μπορείς να απαντήσεις; Ωραία, ωραία
μέχρι να έρθει η συναδέλφισσα Βάννα, ωραία.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Ξεκάθαρη είναι η ερώτηση.
Συναδέλφισσα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
μπορείς να κάνεις μία απάντηση εδώ στον συνάδελφο.

Βάννα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι συγγνώμη δεν μπορώ…, (δεν αποδίδεται
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έκανε μία ερώτηση.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
βγήκα έξω…

Συγγνώμη άλλα μόλις τέλειωσα το λόγο,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τώρα συναδέλφισσα Βάννα
μέχρι να…, ναι, ναι αμέσως μετά, ας κάνω εγώ μία
τοποθέτηση και μετά.
Συνάδελφοι, εντάξει μέχρι να απαντήσει η συναδέλφισσα
η Σφακιανάκη, να πω δυο πράγματα σε σχέση με την
πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Ανατολικής
Κρήτης και Δυτικής Κρήτης, σε σχέση με την οδική ασφάλεια
και σε σχέση αν θέλετε και με όλο θέμα του ΒΟΑΚ παρά το ότι
δεν είναι το αντικείμενο βέβαια τώρα. Ο ΒΟΑΚ είναι μεγάλη
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υπόθεση, ευχαρίστως να ανοίξουμε τα χαρτιά μας, τα χαρτιά
εννοώ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και τα υπηρεσιακά και
τις απόψεις μου τις προσωπικές, αλλά και όλα, αλλά θα
θέλαμε τουλάχιστον δέκα ώρες.
Δύο
κουβέντες
μόνο,
δύο
κουβέντες
για
την
πρωτοβουλία αυτή θα ήθελα να πω, μη μιλάτε όμως δυνατά,
συνάδελφε Σωμαράκη πιο σιγά, πιο σιγά. Η οδική ασφάλεια
συνάδελφε είναι μία μεγάλη υπόθεση, η οποία έχει μείνει
πάρα πολύ πίσω στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι 4 η χώρα από
το τέλος από τους 27 της Ευρώπης. Είναι με τη Λετονία, τη
Λιθουανία και κάτι χώρες της βαλτικής σε απελπιστική
κατάσταση.
Δεν θα κάνω, πολύ σύντομη θα είναι η ιστορία, υπάρχει
ένας δείκτης θυμάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων, που δείχνει
το επίπεδο της οδικής ασφάλειας της κάθε χώρας.
Θα
παρακαλούσα όμως να με ακούσετε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο
έκανε μία πολύ πετυχημένη θα ήθελα να πιστεύω ημερίδα το
2009 Πρόεδρε την έκανε; Το ’09 και μάλιστα είναι ανηρτημένα
στα πρακτικά της ημερίδας αυτής για την οδική ασφάλεια στο
site, όπου μιλήσανε διάφοροι παράγοντες μελετητές, το
παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας του ΤΕΕ κ.λ.π., κ.λ.π.,
μίλησα και εγώ για κάποια θέματα της Κρήτης, όπου γίνανε
κάποιες διαπιστώσεις και δεν χρειαζόταν βέβαια να γίνουν
μελέτες για να γίνουν διαπιστώσεις, αλλά αναφέρθηκαν
κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
Λοιπόν ο δείχτης για την Ελλάδα είναι γύρω στο 145 με
147 δηλαδή ανά εκατομμύριο κατοίκων έχουμε 145 νεκρούς το
χρόνο, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι γύρω στο 75,
άρα είμαστε στο διπλάσιο νούμερο του μέσου όρου.
Η
κατάσταση είναι τραγική στην Ελλάδα, για πολλούς λόγους
γιατί φταίει το οδικό περιβάλλον, γιατί φταίει η παιδεία των
οδηγών, γιατί φταίνε μία σειρά πραγμάτων τα οποία έχουν
αναλυθεί σε ημερίδες κ.λ.π., κ.λ.π.
Το ΤΕΕ λοιπόν έκανε μια πρωτοβουλία Ανατολικής
Κρήτης, πιστεύω ότι ακολουθεί το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, στο
ότι να σταλεί μία επιστολή σε ανώτατο επίπεδο και στον
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Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς κ.λ.π., το θέμα της
οδικής ασφάλειας στην Κρήτη επειδή δεν υπάρχει κάτι που να
το παρακολουθεί πολύ μεθοδικά και οργανωμένα, να γίνει εν
πάση περιπτώσει, να γίνουν κάποια πράγματα απαραίτητα για
την Κρήτη.
Δηλαδή για την οδική ασφάλεια είχαμε δύο – τρεις
παρεμβάσεις τα προηγούμενα 5 – 6 χρόνια συνολικά, τα
τελευταία 4 – 5 χρόνια. Δεν θα ήθελα να κάνω επιμέρους
ανάλυση, ξέρετε ασχολούμαι με το αντικείμενο και δεν θέλω
να φάω το χρόνο σας. Απλώς θα πω το εξής, ότι βλέπετε στο
ΒΟΑΚ λίγο ή μέτριο ή οτιδήποτε είναι…, στο ΒΟΑΚ το
σημερινό έτσι; Είναι αντικείμενο της οδικής ασφάλειας που
έγινε τα τελευταία 3 – 4 χρόνια, όμως δεν φτάνει. Ήταν μία
παρέμβαση γύρω στα 6 εκατομμύρια η οποία είναι πολύ λίγη.
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η συντήρηση του Βόρειου
Οδικού Άξονα είναι της τάξης των 7 με 10 εκατομμυρίων το
έτος, αλλά δυστυχώς δεν δίνονται αυτά τα λεφτά. Όχι μόνο
δεν δίνονται αυτά τα λεφτά, δεν έχουνε δοθεί τα τελευταία
δέκα χρόνια.
Υπάρχει λοιπόν ένα έλλειμμα συντήρησης και ένα
έλλειμμα οδικής ασφάλειας, υπάρχει διαφορά επεμβάσεων
οδικής ασφάλειας με συντήρηση, υπάρχει μεγάλη διαφορά.
Οδική ασφάλεια είναι ότι επικεντρώνουμε κάποια γεωμετρικά
στοιχεία του άξονα, τα οποία έχουν είτε ελλιπή γεωμετρικά
στοιχεία, δηλαδή κλίσεις κατά μήκος, επικλήσεις, ορατότητες,
πρανή κ.λ.π. και τα οποία με μία σύντομη μελετητική
παρέμβαση τα βελτιώνουμε.
Επίσης έχει να κάνει με αντιολισθηρά οδοστρώματα, έχει
να κάνει με ζητήματα, έχει να κάνει με ζητήματα στηθαίων,
σήμανσης και κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. Είναι
μία σειρά πραγμάτων, τα οποία αναλύονται σε αυτό το κείμενο
που έφτιαξε το ΤΕΕ και που λέει τι εν κατακλείδι; Ότι σε
συνεργασία και με το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης όπως είπε και ο
Πρόεδρος είχε γίνει μία συνάντηση χθες των δύο Διοικουσών
Επιτροπών ΤΕΕ Ανατολικής και ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, έγινε και
μία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη εδώ, όπου συζητήθηκαν
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αυτά τα θέματα, με σκοπό βέβαια και η Περιφέρεια να
ενημερωθεί καλά και να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες
όσο μπορεί, γιατί δεν είναι και πάντα εφικτό να
υποστηριχθούν αυτά.
Το ζητούμενο είναι ποιο λοιπόν;
Εμείς λέμε ότι θα
πρέπει σαν ΤΕΕ μιλάω έτσι; Λέμε το εξής, για κάθε Νομό της
Κρήτης να γίνει τουλάχιστον δύο μελέτες εφαρμογής μία
μελέτη για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο και μία μελέτη για το
Επαρχιακό Δίκτυο, το οποίο θα λέει συγκεκριμένες
παρεμβάσεις και συγκεκριμένα μέτρα που θα βελτιώνουν την
οδική ασφάλεια. Όχι γενικότερα, οδική ασφάλεια δεν είναι να
μπαλώσει μία λακκούβα, οδική ασφάλεια είναι να βελτιώσει
την επίκληση ενός οδοστρώματος, προφανώς, πέρασε ο
χρόνος μου; Τοποθέτηση κάνω, ακριβώς αυτό κάνω.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ κάνω την απάντηση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ναι αυτή είναι απάντηση για το ΣΔΙΤ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ΣΔΙΤ; Η ερώτηση ήτανε…

Αυτή είναι απάντηση για τα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κοιτάξτε έκανε μία αναφορά
ο Πρόεδρος για την οδική ασφάλεια, ότι στα πλαίσια της
δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής.
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Μα ποια ήτανε η ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Η ερώτηση για το ΣΔΙΤ;
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κοιτάξτε.
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για να τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Για να τελειώνουμε, σωστά,
σωστά, εντάξει, σωστά, δεν θέλετε να πούμε κάτι περισσότερο
για την οδική ασφάλεια. Εγώ έχω να πω μια και θα έρθω και
το άλλο, να πω μία μικρή παρένθεση, ότι είναι μεγάλη
υπόθεση για μένα είναι το μεγαλύτερο μεγάλο έργο στην
Κρήτη, αυτό πρέπει να γίνει πρώτα, μετά όλα τα άλλα. Ζητάμε
8 μελέτες για την Κρήτη, θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα σε άλφα
χρονικό διάστημα δεν ξέρω ακριβώς πότε, μακάρι να
πετύχουμε αυτές τις 8 μελέτες, οι οποίες θα είναι σύντομης
διαδικασίας και παράλληλα τη χρηματοδότηση η οποία δεν
είναι από εθνικούς πόρους, είναι από συγχρηματοδότηση.
Προς αυτή την κατεύθυνση πολύ καλά πιστεύω έκανε και η
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ του δικού μας και η άλλη που
ακολουθεί να διεκδικήσει αυτά τα πράγματα.
Τώρα σε ότι αφορά το ΒΟΑΚ δύο κουβέντες περί ΣΔΙΤ
κ.λ.π., ακούστε δυστυχώς από… (αλλαγή κασέτας)
…και στο γράμμα είχε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
αναφερθεί, κάτι πρέπει να γίνει.
Το πρόβλημα σήμερα που εστιάζεται στην Κρήτη ξέρετε
ποιο είναι συνάδελφοι; Το ξέρουν οι περισσότεροι αλλά να το
επαναλάβω, οι αρμοδιότητες. Δεν υπάρχουν αρμοδιότητες
στην Κρήτη, θα ‘ρθω και στο συγκεκριμένο που έθεσες
συνάδελφε Τρουλλινέ. Αρμοδιότητες δεν υπάρχουν, δηλαδή
ότι, μια πινακίδα αν θέλουμε να αλλάξουμε στην εθνική οδό θα
πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο επάνω και όταν λέμε το
Υπουργείο συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτό το έλλειμμα
αρμοδιοτήτων έχει δημιουργήσει σοβαρές καθυστερήσεις,
τόσο
στην
ωρίμανση
των
μελετών,
όσο
και
στις
δημοπρατήσεις, όσο και σε μια σειρά ζητημάτων, σε όλα τα
ζητήματα.
Άρα το πρώτο ζήτημα που πρέπει να γίνει είναι
μεταφορά αρμοδιοτήτων, δηλαδή τι εννοώ; Οι προϊστάμενες
αρχές που είναι τρεις, Διεύθυνση Οδικών Έργων τις
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κατασκευές, Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας για τις
μελέτες, Διεύθυνση Συντηρήσεων για τη συντήρηση…
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Μισό λεπτό, αν θέλεις να κάνεις δύο ώρες
τοποθέτηση, να βγω και εγώ να κάνω, θέλω να μου
απαντήσεις συγκεκριμένα στην ερώτηση που σου έκανα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία θα σου απαντήσω,.
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Αυτό, μονολεκτικά, ναι ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία θα σου απαντήσω
συνάδελφε, ωραία, ωραία. Εντοπίζω το πρόβλημα, συνάδελφε
Τρουλλινέ εντοπίζω το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι αυτό,
αυτό πρέπει να έρθει στην Κρήτη, κάτσε να σου πω, αυτό
πρέπει να έρθει στην Κρήτη.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Ο χρόνος, ο χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν ακούστε, το θέμα,
ακούστε το θέμα ΣΔΙΤ του βάζουμε «χι», ακούστε, και εγώ
βάζω «χι», δεν είναι αυτοσκοπός το ΣΔΙΤ, τι θα πει ΣΔΙΤ;
Καταρχήν είναι μία παρανόηση η οποία χρησιμοποιείται,
ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει πολύ χρόνο. Τι θα πει ΣΔΙΤ;
Το ΣΔΙΤ δεν υπάρχει στα έργα παραχώρησης παιδιά, κάνετε
ένα λάθος όσοι το λέτε αυτό, άλλο έργο παραχώρησης και
άλλο ΣΔΙΤ, το ΣΔΙΤ είναι για να κάνεις ένα σχολειό, να κάνεις
έναν πυροσβεστικό σταθμό κ.λ.π., δεν υπάρχει ΣΔΙΤ στα έργα
παραχώρησης, άλλο είναι το θέμα της παραχώρησης και
μπορεί να το συζητάμε ώρες.
Λοιπόν, δεν μιλάμε και για έργα παραχώρησης αυτή τη
στιγμή, εμείς λέμε φέρτε κύριοι αρμοδιότητες κάτω, είτε με τη
μορφή δημόσιας υπηρεσίας είτε με τη μορφή άλλου σχήματος,
διαλέξτε ποιο θα είναι το σχήμα, με αξιοκρατικό τρόπο και με
ικανότητες, αυτό λέμε, αυτό λέει και το γράμμα του ΤΕΕ έτσι;
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Λοιπόν, αν σε απασχολεί αυτό ξεχάστε το ΣΔΙΤ, αλλά
δεν είναι το πρόβλημά μας το ΣΔΙΤ, το πρόβλημά μας είναι ότι
δεν τρέχουν τα θέματα, αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, για
να μην τρώω το χρόνο, μιας και εγώ τον εκμεταλλεύτηκα ίσως,
συναδέλφισσα Βάννα.
Όχι δεν συζητήσαμε αν πρέπει αν
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
υποχωρήσουμε στον εκβιασμό της οικονομικής κρίσης. Είχαμε
ήδη εμπεδώσει ότι αυτός ο χώρος μας χρειάζεται, είναι
απαραίτητος στο βόρειο μέτωπο του Νομού Ηρακλείου και
όπως είπα σε όλο το μητροπολιτικό συγκρότημα και
επιμείναμε ότι πρέπει να μείνει με δημόσιο χαρακτήρα για να
εξυπηρετεί όλο αυτό το άναρχα αστικοποιημένο βόρειο
μέτωπο, αυτό είπαμε.
Δεν
ασχοληθήκαμε
με
διαχειριστικά
θέματα,
να
συμπληρώσω κάτι που ξέχασα όμως πριν. Μισό λεπτό, μισό
λεπτό, δεν συζητήσαμε ποιος θα το εκμεταλλευτεί, αυτό που
θέλω να συμπληρώσω είναι ότι, αυτό που πρέπει τώρα να
γίνει και το λέει και το ΣΧΟΟΑΠ και το λέμε όλοι, είναι ότι
πρέπει να γίνει μία πολεοδομική μελέτη, από ‘κει και πέρα
επειδή το θέμα των χρήσεων δεν συγχέεται με τα θέματα της
ιδιοκτησίας, συνεχίζεται αυτός ο καυγάς του ποιανού θα είναι
και πως θα το κάνει.
Αυτό που είναι όμως σημαντικός στην παρέμβαση που
κάναμε είναι ότι, οι χρήσεις για τις οποίες συζητάμε και οι
οποίες έχουν θεσμοθετηθεί, δεν είναι εμπορεύσιμες. Άρα έναν
που φαντάζεται εμπόριο δεν μπορεί να το κάνει, δεν τον
συμφέρει να το κάνει. Αυτό είναι το κομβικό.
Τώρα κατά τα άλλα το θέμα του Καρτερού δεν το έχουμε
συζητήσει στη Διοικούσα, εγώ έχω μερικά υπόψη μου, ξέρω
τις δυσκολίες των Δήμων να διαχειρίζονται σοβαρά πράγματα,
αλλά τι θα κάνουμε θα παραιτηθούμε;
Λοιπόν ευχαριστώ τη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφισσα τη Σφακιανάκη, συγγνώμη και για την
κατάχρηση του χρόνου που έκανα και εγώ, αλλά ανοίξατε ένα
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θέμα που θέλει ώρες και μέρες. Θα το συζητήσουμε άλλη ώρα
με πολλά – πολλά στοιχεία και να πέσουνε και κάποιοι μύθοι,
λοιπόν το αφήνω όμως αυτό στην άκρη.
Πάμε στα θέματα των τοποθετήσεων σε ότι αφορά την
ενημέρωση, της δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής,
τοποθετήσεις, ο συνάδελφος Κασαπάκης, άλλος συνάδελφος;
Μισό λεπτό, συναδέλφισσα θύμισέ μου το όνομα γιατί…,
Κουτσουμπού.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μπάκιντας, Φανουράκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μπάκιντας.

Κουτσουμπού,

γάμα

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Φανουράκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος για τοποθέτηση;
τοποθετήσεις, εσύ σήκωσες χέρι;

Φανουράκης,
άλλος
Σφακιανάκη και, ναι

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Όχι δεν σήκωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και κλείνει ο κατάλογος των
τοποθετήσεων.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και ο Ξυλούρης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Α, Ξυλούρης; Και έπεται
Ξυλούρης, ένα πράγμα να παρακαλέσω, βέβαια και τον εαυτό
μου θα βάλω εδώ, όσο γίνεται πιο σύντομα, Κασαπάκης
λοιπόν, Κουτσουμπού, Μπάκιντας, Φανουράκης, Σφακιανάκη
και Ξυλούρης.
Παρακαλώ το συνάδελφο Κασαπάκη.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το καπέλωμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου από
τους κυβερνοεξουσιαστές κατά το δοκούν καλά, όχι όμως και
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από εμάς τους ίδιους, δηλαδή όχημα ποδηγέτησης άλλοτε
αυτοϋποβιβαζόμενοι και ίσως και πολλές φορές φαίνεται να
μας αρέσει. Κάποιες περιπτώσεις π.χ. σε έργα και ημέρες
που έχουμε κάνει στο Επιμελητήριο, η περίπτωση του Γιάννη
του Κλωνιζάκη, όταν τιμήθηκε από εμάς, κανείς δεν κατάλαβε
αν τον τιμούσαμε εμείς ή οι Χανιώτες.
Περίπτωση έκθεσης στις Γούρνες που το Επιμελητήριο
κάθε χρόνο παρουσιάζει διάφορα θέματα, δόθηκε το βήμα σε
εκπρόσωπο ομάδας συμφερόντων με τα φωτοβολταϊκά πάρκα,
του δόθηκε το βήμα εκτός προγράμματος να βγάλει τα
απωθημένα του για την κρατική αδυναμία και ελλείψεις λες και
εμείς και το ακροατήριο του έφταιγε.
Εκδήλωση Αλεξίου, όλα καλά, αλλά γιατί υποτίμηση του
γεγονότος της πίτας; Στην Αθήνα το γεγονός της πίτας
αποτελεί βαρυσήμαντο γεγονός με παρουσία Υπουργών,
εκπροσώπων της εξουσίας και ομιλία βαρυσήμαντη του
Προέδρου του ΤΕΕ. Εδώ γιατί αυτός ο αυτοϋποβιβασμός;
Γιατί να παρασυρόμεθα από ανικανότητα άλλων να τους
δίνουμε βήμα για αυτοπροβολή και υπερβολές κατάχρηση
καλής θέλησης, κακώς, κάκιστα η υποβάθμιση αυτή, φτάνει.
Υποβάθμιση του ΤΕΕ συνέχεια, άτομα που κινούν Θεούς
και δαίμονες για την εκλογή τους, μετά εξαφανίζονται την
καλύτερη περίπτωση ή με την αδρανή παρουσία τους
αποτελούν τροχοπέδη στο έργο. Κληρονόμοι ή μη εκλεγμένες
ή εκλεγμένοι με την παμποδομητριατική πίεση ή και
εκβιασμούς, αποδείξετε ότι αξίζετε και εσείς με την παρουσία,
με συμμετοχή στο έργο του ΤΕΕ και ότι δεν είστε μόνο
παιδομπούληδες, κληρονομοdna δεκτό, αλλά χρειάζεται και
απόδειξη ιδού πεδίου της δόξας λαμπρό.
Στο χέρι σας είναι αλλιώς παραιτηθείτε και αυτό είναι
πράξη ανδρείας και αρετής, εξάλλου το όνομά σας εγράφη ήδη
στις εφημερίδες, σας έδωσαν και συγχαρητήρια για την
επιτυχία σας, όλα καλά. Κανείς δεν γράφει ή αναφέρει για
παραιτήσεις, που με έξυπνο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί και
ηρωική πράξη στα μάτια των εκβιασθέντων πολλαπλώς και

σελίς 63 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.

συνενόχων μέχρι ενός σημείο ψηφοφόρων. Συμμετοχή στα
κοινά σημαίνει προσφορά να μην το ξεχνάμε.
Στη Διοικούσα Επιτροπή έκανα τη δήλωση, αρνούμαι –
έγγραφη – αρνούμαι τη συμμετοχή μου σε όργανο και έτσι στη
νομιμοποίηση του ευτελισμού του, από άτομα που με
συμπεριφορά καφενείου τορπιλίζουν την εύρυθμη λειτουργία
του κατά κανόνα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
Αποχωρώ προασπιζόμενος το κύρος και το ύψος της
προσφοράς του οργάνου στους συναδέλφους μηχανικούς και
στην κοινωνία.
Κασαπάκης
Γιάννης
Χημικός
Μηχανικός
Γενικός
Γραμματέας της Αντιπροσωπείας.
Για άτομο που κατά πως λένε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
μην ψιθυρίζετε.

Μη ψιθυρίζετε συνάδελφοι,

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: …εκβίασε να μπει στη Διοικούσα Επιτροπή και
η μόνη έννοια του μετά ήταν και είναι κατά πως φαίνεται, το
ψάξιμο στο παιδομπιχλιμπίδι του της αλήθειας, της ανέξοδης
λύσης των προβλημάτων και μετά να μας παρουσιάσει ως
νέος
Μεσσίας
σε
εμάς
τους
ταπεινούς
και
τους
ταπεινομπουνταλάδες
τις
εργασίες
παρουσίας
και
συμμετοχής.
Κύριοι πάρτε το DVA κληρονομιάς σας τόπο στους νέους
και σπίτι σας, αφήστε τους νέους τουλάχιστον να
ξεπλαντάξουν, να εκφραστούν γιατί οποιαδήποτε έκφραση
είναι η καλύτερη από μία απραξία αδράνεια. Το νερό άψυχη
δύναμη μένοντας ατάραχο και αδρανές βρωμάει και μάλιστα
πολύ, όζει.
Όποιος δεν μπορεί λοιπόν να πάει σπίτι του και να
αφήσει τους άλλους τους συναδέλφους να δουλέψουνε. Σας
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Κασαπάκη, η συναδέλφισσα Κουτσουμπού.
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στη Διοικούσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ανέφερε ένα περιστατικό στη
Διοικούσα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Είπα
έγγραφη καταγγελία.

στη

Διοικούσα

Επιτροπή

έκανα

την

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Και αποχωρήσατε από τη συνεδρίαση δηλαδή;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ε, βέβαια.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Γιατί κατάλαβα ότι…, (δεν αποδίδεται καθαρά,
μιλάει εκτός μικροφώνου0
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Κουτσουμπού ξεκινάμε.

Συναδέλφισσα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Παιδομπιχλιμπίδι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ησυχία συνάδελφοι, ησυχία.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ
σύντομη, αν και πάντα υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθείς
όταν λες τόσο περιγραφικά.
Όσον αφορά τη Βάση, το χώρο της Βάσης στις Γούβες,
θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένας χώρος ο οποίος
προσδιορίστηκε έτσι μέσα από το ΣΧΟΟΑΠ μετά από πάρα
πολύ μεγάλη ανάλυση της ευρύτερης περιοχής και όλου του
Βόρειου Οδικού Άξονα.
Μέχρι τώρα οι τοποθετήσεις του
Τεχνικού Επιμελητηρίου αλλά και όλων των αρμοδίων
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συλλόγων, αλλά και γενικότερα θέση επιστημονική άποψη για
το πώς θα πρέπει όλη αυτή η ανάπτυξη στο Βόρειο Οδικό
Άξονα να υποστηριχθεί από χρήσεις τέτοιες που θα του
δώσουν μια διαφορετική πνοή και μια διαφορετική ποιότητα,
αυτό έγινε μέσα από το ΣΧΟΟΑΠ, γι’ αυτό έγινε αυτή η
χωροθέτηση.
Δηλαδή δεν μπορεί από τη μια να κάνουμε ένα
σχεδιασμό, να φωνάζουμε μέχρι τώρα να τοποθετούμαστε, να
έχουμε θέσεις ότι θέλουμε κάποιες χρήσεις οι οποίες θα
υποστηρίζουν ουσιαστικά τις χρήσεις που υπάρχουν στο
Βόρειο Οδικό Άξονα του τουρισμού, να μπούνε χρήσεις
πολιτισμού και από την άλλη μετά να θέλουμε να το
εκποιήσουμε, δεν γίνεται αυτό, γιατί θα τινάξουμε στον αέρα
τα υπόλοιπα.
Κάποια στιγμή πρέπει να έχει ένα συνειρμό η σκέψη μας
και να μπορεί να αποδώσει τελικά στο σχεδιασμό. Ένα το
κρατούμενο αυτό, λέω ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον οι
πολεοδομικές μελέτες και οι χωροταξικές μελέτες πάντα
γίνονται κάτω από την πίεση μιας οικονομικής λιτότητας, το
40% το έρμαιο διασφαλίζουμε και τίποτα παραπάνω, δεν ξέρω
γίνεται κάτι παραπάνω; Ποιο 60; Αυτό γιατί είναι έτσι η
χρήση εκεί πέρα, αν θες να καθίσουμε να το αναλύσουμε γιατί
χρειάζεται αυτός ο πνεύμονας εκεί πέρα, πρώτα πρέπει να
πάμε σε αυτό και ύστερα να δούμε εάν όντως πρέπει να το
εκποιήσουμε εν ονόματι της κρίσης που για μένα υπάρχει. Το
πρόβλημα όμως είναι ότι ο χορός και το μεγάλο φαγοπότι
συνεχίζεται, εγώ αυτό διαπίστωσα στην Αθήνα που πήγα στο
συνέδριο Αρχιτεκτόνων.
Αποφασίσαμε το συνέδριο να το κάνουμε στο Ζάππειο σε
ένα εντελώς ακατάλληλο χώρο να πληρώνουμε 30.000 την
ημέρα, γιατί μας τα δώσανε και δεν πήγαμε σε κάποιες
υποδομές που είχε το Πολυτεχνείο, δεν ξέρω ίσως οι
συνάδελφοι που έχουν σπουδάσει στην Αθήνα τα ξέρουν, εγώ
αναρωτήθηκα
ίσως,
δεν
παραβρέθηκε
δυστυχώς
στα
επεισόδια που γίνανε στους πολιτικούς γιατί έφυγα
εκνευρισμένη, σε ένα χώρο που δεν μπορούσες να ακούσεις
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έστω τις 10λεπτες εισηγήσεις. Είχαμε χώσει 177 εισηγήσεις
που καμία δεν εμβάθυνε, 215 δεν ξέρω δεν τις μέτρησα.
Έφυγα εκνευρισμένη γιατί είπα, δεν είπα τσάμπα κόπος κατά
το τσάμπα μάγκας ποιος το είχε πει κάποτε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ο Σημίτης.
Τσάμπα κόπος βρε παιδιά για τους
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
συναδέλφους που δουλέψανε, για τους συναδέλφους που
αγωνιούσανε, για τους συναδέλφους που ανεβήκανε να
παρακολουθήσουνε επάνω.
Λοιπόν, όσο αυτή η νοοτροπία συνεχίζεται από αυτούς
που εν πάση περιπτώσει έχουν τα πράγματα στα χέρια τους,
δεν ξέρω κατά πόσο εμείς θα πρέπει να ξεπουλάμε τη Βάση.
Ένα το κρατούμενο αυτό, σου είπα εγώ έθεσα ως πρώτο
το πρώτο, έχουμε ένα σχεδιασμό, αν θέλουμε να το
σεβαστούμε να το σεβαστούμε και αυτός ο σχεδιασμός έγινε
κάτω από κοινωνικά, πολεοδομικά, πολιτικά, οικονομικά
κριτήρια. Θέλουμε να τα τινάξουμε στον αέρα;
Να τα
τινάξουμε, να τοποθετηθούμε όμως, ότι δεν σεβόμαστε τον
σχεδιασμό, τελείωσε και παύλα.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Μαζί με αυτό και άλλα, μα και άλλα η μία
τέτοια σκέψη θα οδηγηθεί και σε άλλα, εννοείται ότι θα
οδηγηθεί και σε άλλα.
Το δεύτερο, εγώ θέλω να πω ότι η Κίνηση σήμερα
Πολιτών είχε συνάντηση και ίσως πρέπει να το κάνουμε και
εμείς, είχε συνάντηση με το Δήμαρχο και έλεγε ότι, εν πάση
περιπτώσει ο Δήμαρχος ο Δοξαστάκης έχει αρχίσει να
αναθεωρεί τις απόψεις του που καταρχάς είχε, δεν ξέρω, αυτό
ίσως είναι και λίγο πληροφόρηση…, εν πάση περιπτώσει
ήτανε σήμερα ήτανε θετικά διακείμενος και κουβέντιαζε και
στηριζότανε έτσι στις θέσεις που είχε στείλει το Τεχνικό
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Επιμελητήριο, εγώ δεν ήξερα ότι είχε βγάλει και το Τεχνικό
Επιμελητήριο θέση και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων.
Θεωρώ δηλαδή ότι αυτές οι θέσεις που παίρνουμε και
μας στέλνουνε στους Δημάρχους, σε όσους εξουσιάζουν τα
πράγματα εν πάση περιπτώσει, παίζουν σημαντικό ρόλο.
Αυτό θα το πω και για το ηρώο, γιατί στο προηγούμενο, αν
πάρεις τα πρακτικά της Νεοτέρων Μνημείων, μία εντελώς
πρόχειρη για μένα άποψη που είχαμε στείλει τότε έστω για
διατήρηση, αλλά δεν ήταν τεκμηριωμένη, αυτό θέλω να πω,
απασχόλησε το ΚΑΣ και στα πρακτικά, υπάρχουν πρακτικά 3
σελίδες. Για μία θέση που εν πάση περιπτώσει μισής σελίδας
που είχαμε στείλει. Γι’ αυτό όταν τεκμηριώνεται εν πάση
περιπτώσει και ένας φάκελος έχει απήχηση.
Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι, για τον Καρτερό εκεί
ουσιαστικά η υποβάθμιση έχει υπάρξει επειδή κατά την άποψή
μου και όσο το εξετάζαμε στο ΣΧΟΟΑΠ ήταν λόγω
Αρχαιολογίας.
Πρέπει κάποια στιγμή, είναι αρχαιολογικός
χώρος, έλα λάθος τώρα, έχω ολόκληρο το φάκελο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ολοκληρώσει.

Να

ολοκληρώσει,

να

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Είναι αρχαιολογικός χώρος, πελάτης μου
θέλησε να το αγοράσει ο Μπολάκης θέλησε να το αγοράσει
Μανόλη το ξέρεις και δεν τα κατάφερε γιατί δεν μπορούσε να
κάνει μπαλκόνι.
Συγγνώμη
Κα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΕΠΕΙΑΣ:
Κουτσουμπού, συγκροτήστε την τοποθέτησή σας για να
ολοκληρώσετε.
Και το τελευταίο που θέλω να πω, το
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
τελευταίο που θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
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ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Το τελευταίο που θέλω να πω σε σχέση με
το νόμο πλέον πέρασε για τους μηχανικούς, εγώ διαπίστωσα
στην Αθήνα, ήρθαν και με βρήκανε, δεν ξέρω αν σε βρήκανε
και εσένα, έτσι ξέροντας ότι είμαστε από την Κρήτη, ήρθανε
και με βρήκανε συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, συνάδελφοι
από δύο – τρεις άλλες πόλεις, από το Ρέθυμνο, τώρα δεν
θυμάμαι και αγωνιούν να κάνουμε μία ενωτική εν πάση
περιπτώσει κινητοποίηση, πάνω στις θέσεις που έχουμε και
θα πρέπει να δούμε πως το προχωράμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφισσα Κουτσουμπού, ο κ. Μπάκιντας.

Ευχαριστούμε

ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Μου έδωσε η Φανή από αυτό το τελευταίο που
είπε και γι’ αυτό το θέμα ήθελα να πω, για την κατάργηση του
κώδικα αμοιβών για το νόμο που πέρασε τέλος πάντων και για
το νόμο που…, για το νομοσχέδιο για τις μελέτες δημοσίου
που τώρα πάλι είναι σε διαβούλευση.
Ήθελα να πω λοιπόν ότι για το νομοσχέδιο που έγινε
νόμος αυτή τη στιγμή που ψηφίστηκε, για τα κλειστά, ότι
έρχεται μία σειρά από Προεδρικά Διατάγματα μέσα σε ένα
διάστημα 4 μηνών είχαμε πει, δεν ξέρω τώρα ήδη έχει περάσει
ο ένας, δεν ξέρω αν τα ετοιμάζουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Ήθελα
να προτείνω και να καταγραφεί αυτό, να προτείνω, η
Αντιπροσωπεία να δώσει τη κατεύθυνση στη Διοικούσα,
Πρόεδρε, να δώσει η Αντιπροσωπεία λέω την κατεύθυνση στη
Διοικούσα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό των Προεδρικών
Διαταγμάτων, όπως μπορούμε σαν τμήμα ίσως και με πίεση
στο κεντρικό ΤΕΕ, όπως το είχα πει και πριν ψηφιστεί. Δεν
σημαίνει δηλαδή ότι εμείς, δώσαμε ας πούμε μία μάχη για να
μην περάσει, πέρασε το νομοσχέδιο, δεν σημαίνει ότι θα
πρέπει να σταματήσουμε.
Αυτή τη στιγμή μπορούμε να
παλέψουμε αυτά τα Προεδρικά Διατάγματα, να αλλάξουν σε
σημαντικό βαθμό, μπορούν να αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό
το τελικό αποτέλεσμα, την επίπτωση δηλαδή που θα έχει στο
επάγγελμά μας.
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Αυτό μπορεί να γίνει και το λέω να καταγραφεί και
προτείνω δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τώρα άμεσα κάποια
εισήγηση, να δοθεί αυτή η κατεύθυνση στη Διοικούσα
Επιτροπή να ασχοληθεί, σε συνεργασία με το Κεντρικό ΤΕΕ ή
όχι ή με άλλα περιφερειακά τμήματα και τοπικούς συλλόγους
λοιπόν που πολύ ωραία μας ανέφερε η Φανή ότι είναι σε
αναβρασμό. Να υπάρξει αυτή η συνεννόηση για να πιέσουμε
αυτά τα Προεδρικά Διατάγματα να μην είναι η ταφόπλακα στο
επάγγελμα. Και κάτι αντίστοιχο να κάνουμε και γι το άλλο
νομοσχέδιο για τις μελέτες, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει
κινητοποίηση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Φανουράκης.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μην κάνουμε τώρα διάλογο,
συνάδελφε Φανουράκη στο βήμα, Μανόλη άμα θέλεις κάτι στο
βήμα.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Εγώ θα θίξω δυο θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρακαλώ.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Δυο θέματα, το πρώτο είναι και τοποθέτηση
και ερώτηση ή μάλλον είναι και διευκρίνιση και τοποθέτηση, εν
πάση περιπτώσει το λέω.
Έπεσε
στην
αντίληψή
μου
πρόσκληση
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μάλλον πρόσκληση για την
πρόσληψη συμβούλου που θα βοηθούσε στο ΠΕΠ μάλλον, τι
να σας πω ακριβώς τώρα δεν ξέρω. Διαβάζοντάς την είδα ας
πούμε ότι είχε φωτογραφικές διατάξεις κατά τη γνώμη μου, όχι
κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι έτσι θα είναι τα πράγματα.
Έτυχε να είναι η βδομάδα που δεν έγινε η Διοικούσα,
σας έψαξα εσένα Πρόεδρε δυο φορές δεν σας βρήκα ξέρω εγώ
χαλαρά εν πάση περιπτώσει και δεν κάναμε Αντιπροσωπεία,
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οπότε απ’ ότι ξέρω την προηγούμενη βδομάδα έληξε η
προθεσμία και έχουν κατατεθεί. Ωστόσο όμως νομίζω ακόμα
και τώρα είναι σημαντικό, αν δεν έχει λάβει γνώση η
Διοικούσα που πιθανόν να μην έχει και τώρα ακόμα να
κάνουμε μία παρέμβαση προς τα εκεί και να διαμαρτυρηθούμε
ή ξέρω εγώ να πάρουμε θέση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
σύμβουλο νομικό ή τεχνικό;

Συγγνώμη, συγγνώμη τι

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Όχι τεχνικό σύμβουλο πάνω στα, τέσσερα
άτομα ζητούσε για την υποστήριξη της εισαγωγής (…) για την
αξιολόγηση των προγραμμάτων κ.λ.π., ναι, μπορώ να δώσω
τα στοιχεία. Ένα είναι αυτό και ζητώ δηλαδή εν κατακλείδι να
κάνουμε μία παρέμβαση προς τα εκεί, γιατί νομίζω ότι τα
προσόντα που έδωσε μπαίνουνε κάπως φωτογραφικά.
Τώρα το δεύτερο θέμα, θεωρώ ότι στη δραστηριότητα
της Διοικούσας δεν μπήκε, παρά την ενασχόληση σε κάποια,
δεν μπήκε στο βαθμό που έπρεπε η οικονομική κατάσταση
των συναδέλφων, η κρίση που λέμε κ.λ.π., η οποία θα πρέπει
να προσδιοριστεί πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή να δούμε και
μεγέθη μη λέμε μόνο κρίση, να τη δούμε αυτή την κρίση, στην
κατεύθυνση επίσης του πως θα την αντιμετωπίσουμε, σε αυτό
το πράγμα βλέπω ότι η διοικούσα δεν έδρασε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σφακιανάκη.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Η

συναδέλφισσα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ναι δύο ζητήματα επιγραμματικά και χωρίς να
επιχειρηματολογήσω,
απλά
για
να
ενημερώσω
την
Αντιπροσωπεία. Για το θέμα αυτό με την οδική ασφάλεια,
είχαμε διαφωνία εμείς στη Διοικούσα Επιτροπή, δηλαδή
δηλώσαμε κατηγορηματικά ότι προφανώς θέλουμε να κάνουμε
δράσεις για την οδική ασφάλεια, αλλά ότι ο τρόπος που
γίνεται μπερδεύει στην ουσία και δεν ξεκαθαρίζει τι είναι το
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νέο έργο και τι είναι οι παρεμβάσεις υπέρ της οδικής
ασφάλειας.
Αυτό που είχαμε ζητήσει και σε προηγούμενη συζήτηση
και όχι σε αυτή που κατέληξε, ήταν ότι πρέπει εμείς πρώτοι να
είμαστε πάρα πολύ σαφείς και να αποσαφηνίζουμε και στον
κόσμο, ότι ποια είναι και τα αίτια, δηλαδή θα πρέπει να
καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές κάνεις ένα
πράγμα το οποίο γίνεται άλλοθι για κάτι άλλο. Δηλαδή εύκολο
είναι να καταλάβει κανείς ότι οδική ασφάλεια δεν θα έχουμε
άμα δεν φτιαχτεί ολοκληρωμένα ο ΒΟΑΚ; Που αυτό όμως και
αρχίζει ο συλλογισμός μετά, δεν έχουμε λεφτά να το κάνουμε
και πως θα το κάνουμε και πού θα τα βρούμε και θα κάνουμε
παραχώρηση και όλα αυτά.
Από την άλλη τη μεριά υπάρχουν μεγάλο ποσοστό
ατυχημάτων που γίνεται μέσα στα ιστορικά κέντρα, μεγάλο
ποσοστό ατυχημάτων που γίνονται πάνω στους επαρχιακούς.
Δηλαδή ότι θα έπρεπε εμείς να βρούμε ένα τρόπο να
ενημερώσουμε την κοινωνία και να διεκδικήσουμε και έργα για
την οδική ασφάλεια και παράλληλα να πούμε και πως αυτό
δεν εξαρτάται από τα έργα.
Παράλληλα διατηρούμε και απλά το δηλώνω ας πούμε
έχουμε τοποθετηθεί απέναντι στη λογική ότι, επειδή δεν μας
δίνουν τα λεφτά, επειδή αυτό θέλει η Κυβέρνηση, επειδή αυτό
θέλει η τρέχουσα αντίληψη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν ξέρω
ποιος άλλος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
μιλάτε σας παρακαλώ.

Συνάδελφοι μη μιλάτε, μη

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Ότι πρέπει να υποχωρήσουμε στον εκβιασμό
να γίνει η ΚΡΗΤΗ Α.Ε. Δεν πρέπει να γίνει η ΚΡΗΤΗ Α.Ε.
ακόμα για όσους δεν το ξέρουνε, γιατί στην Αντιπροσωπεία,
αν και το έχουμε ξαναπεί και την περασμένη φορά, υπάρχουν
αυτή τη στιγμή καις στελέχη που το καταλαβαίνουνε, όπως ο
Περιφερειάρχης και ο Γενικός της Αποκεντρωμένης που
πήγανε και το ζητήσανε από την Αθήνα, τους είπε όχι ο
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Ρέππας. Οι Βουλευτές θέλουν την ΚΡΗΤΗ Α.Ε., υπάρχει μια
διχογνωμία.
Η άποψη δική μας είναι σαφής εδώ και πάρα πολλά
χρόνια,
να
αξιοποιηθούν
οι
ντόπιοι
μηχανικοί,
να
αποκεντρωθούν οι αρμοδιότητες που είπε ο Πρόεδρος πριν
στην Κρήτη, να δουλέψουμε και να μας δίνει και λεφτά και να
φτιάχνουμε κάθε φορά ότι έχει προτεραιότητα. Να κάνουμε
ένα συνολικό χρονοδιάγραμμα και κάθε φορά με ότι λεφτά
υπάρχουν τα πιο επείγοντα και να διεκδικούμε και άλλα λεφτά.
Πάει αυτό.
Το δεύτερο, για το αεροδρόμιο που μας έθεσε ο
Δήμαρχος στο Καστέλλι. Ο Δήμαρχος έθεσε δύο ζητήματα,
από τη μία είπε, τι θα κάνω με τους οικισμούς μου, δηλαδή
ανεξαρτήτως αεροδρομίου και αυτός και άλλοι συνεργάτες του
εκεί θέσαν το θέμα, ότι εγώ που θα προάγω ένα μοντέλο
ήπιας ανάπτυξης στο Δήμο μου και από την άλλη είπε, τι θα
γίνει με το αεροδρόμιο;
Αυτό που εγώ είπα τουλάχιστον
εκείνη την ώρα, είναι ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον
εαυτό μας και τον κόσμο, σε σχέση με τις δυνατότητες
παρέμβασης που έχουμε για το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο
δεν χωροθετείται, φυτεύεται όπως όλα τα μεγάλα έργα. Εκεί
κουνούσε και αυτός το κεφάλι του και καταλάβαμε ότι έτσι
είναι.
Υπάρχει μία πρόσφατη απόφαση αυτή που αναβάλλει τη
δημοπράτηση, λέει τρία πράγματα μέσα που εμείς σαν
μηχανικοί τα καταλαβαίνουμε. Λέει πρώτον ότι βασίζεται στη
ΜΠΕ που εγκρίθηκε επί Σουφλιά. Λέει δεύτερον ότι θα γίνει
υπάρχει απόφαση από το Υπουργείο ότι θα γίνει με το
σύστημα μελέτη – κατασκευή και λέει τρίτον ότι, μες στα τεύχη
δημοπράτησης που δώσανε, συμπεριλαμβάνεται το σχέδιο
σύμβασης παραχώρησης. Όταν θα δούμε πως θα είναι
ακριβώς το αεροδρόμιο θα είναι την ώρα που θα έχει μπει μες
στη Βουλή.
Άρα
δεν
πρέπει
να
έχουμε
αυταπάτες
ότι
παρεμβαίνουμε, μπορούμε να συζητήσουμε μια άλλη στιγμή
γιατί σήμερα έχει η ΠΑΤΡΙΔΑ τη διακήρυξη απ’ όπου
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βγαίνουνε νέα στοιχεία για το πόσο είναι αυτό που
προωθούσε ο Σουφλιάς ή αλλιώτικο. Ούτε εγώ πρόλαβα να το
μελετήσω. Αυτό εγώ είπα στο Δήμαρχο τουλάχιστον για το
αεροδρόμιο, ότι αυτό το μοντέλο, ότι θα είμαστε από δίπλα να
ελέγχουμε τον επενδυτή αν τα κάνει καλά πρέπει να το
ξεχάσουμε, γιατί και στα Σπάτα είχε απαγορευτεί από τις
υπηρεσίες να παρεμβαίνουνε για να μην καθυστερούνε, έτσι
είναι αυτά τα μοντέλα και ότι αν θέλει το υπόλοιπο του Δήμου
του και το εννοεί, τότε να βοηθήσουμε και εμείς να σχεδιαστεί
στο πρότυπο της ήπιας ανάπτυξης, ότι που απομένει
παραπέρα, δηλαδή έχει πολύ και εκτός αεροδρομίου. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Ξυλούρη.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Συνάδελφοι εγώ κατανοώ ότι μάλλον θα έλεγα
να είμαστε πιο ειλικρινείς όλοι μας, ξεκινώντας από μένα για
να έχει ουσία και το παιχνίδι, γιατί είναι ένα πολιτικό παιχνίδι
είναι εδώ μέσα, οι μισοί πρέπει να γδυνόμαστε πολιτικά και
ιδεολογικά στον αντίπαλό και να μας σφυροκοπά.
Εγώ βρε παιδιά της ΑΜΑΚ δεν έχω καταλάβει ποια είναι
η άποψή σας και ξέρετε γιατί το λέω; Μ’ αρέσει να μπορεί ο
αντίπαλός μου να καταλαβαίνει ήντα λέω και να μου
αποδεικνύει ότι είμαι εξωπραγματικός.
Εγώ δεν έχω
καταλάβει από την ΑΜΑΚ, η θέση σας για το αεροδρόμιο
παράδειγμα ποια είναι;
Μ’ αρέσουν τα καθαρά πράγματα
όπως ρώτησε ο Γιώργης μα ήντα μωρέ λέτε, θέλετε το ΣΔΙΤ
και δεν απαντάει ο Πρόεδρος γιατί δεν μπορεί να απαντήσει.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, συνάδελφοι της ΑΜΑΚ
πάρτε θέσεις, μη μου την γυρίζετε την πίτα 8 λογιών. Τι
ανάπτυξη τώρα και…, πάρτε θέση βρε παιδιά, είσαστε υπέρ
δημόσιου φθηνού σίγουρα ασφαλούς αεροδρομίου με μία
μετοχή να μην είναι ιδιώτες καθόλου, να μην πατήσει καθόλου
να πάει στο διάολο ναι ή όχι; Αφήστε τώρα την ανάπτυξη και
την αειφόρο και την πράσινη και την μπλε και την μοβ.
Αυτά πρέπει να πάρουμε υπόψη, εμείς τι λέμε;
Ότι
θέλουμε ένα αεροδρόμιο του ελληνικού λαού, φθηνό, να το
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πληρώσουμε όσο πρέπει και να έχουμε και τους παράδες να
μπούμε μέσα. Και όχι να το κάνει να πούμε ο κάθε πατημένος
κερατάς να το πληρώσουμε 40 φορές και να είναι και ένα
τεράστιο εμπορικό κέντρο που θα προσγειώνονται αεροπλάνα
μέσα.
Γιατί δεν παίρνετε θέση; Αφήστε τους ειδικούς να
κάνουνε αεροδρόμιο, εγώ δεν είμαι ειδικός, εκτός του
γεγονότος που η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
κάνετε με την οποία ασχολήθηκα είναι πρόκληση και
επιστημονικά απαράδεκτη, είναι ξευτίλα μπροστά στους
μηχανικούς που κάνουμε μελέτες. Εγώ απεκάλεσα υπάλληλο
των πολυεθνικών το μελετητή και δεν είχε το ηθικό ανάστημα
τουλάχιστον να μου αντιμιλήσει, γιατί αυτή όχι μελέτη δεν
είναι, εγώ που έχω άλφα τάξη μελετητικό πτυχίο κατάλαβα ότι
είναι εντελώς σχεδιασμένη επί χάρτου εκτός Ηρακλείου, για
ένα πράγμα που θα μπορούσε να είναι στη Λάρνακα, στην
Βαλένθια, στο Λας Πάλμας και στο Ηράκλειο.
Αυτό που σας λέω είναι σίγουρο και βεβαιωμένο, το μόνο
που είναι σίγουρο είναι αυτό, αφού δεν ξέρουν να μας πουν
αν έχουν όπλα στο αεροδρόμια μέσα γιατί είναι top secret
λέει. Τι στο διάολο κάνουν; Αφού η δημόσια υπηρεσία η
Πολεοδομία είπε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε το θέμα, ποιος τους
έδωσε την έγκριση; Η Αρχαιολογία είπε ότι το καταψηφίζουμε
γιατί δεν μας ρωτήσανε, η Διεύθυνση Υγιεινής είπε ότι αυτό
μελετητικά πάρτε το πίσω, ο Καμπάνης, είχε τα τέτοια και το
είπε ο Καμπάνης, η ΔΕΗ είπε ότι δεν θα πάρετε ρεύμα, μετά
είπε ότι τη βενζίνη έπρεπε κάθε τρία λεπτά να φεύγει ένα
μεγάλο φορτηγό από τα Λινοπεράματα, αυτό είναι μελέτη
μηχανικού;
Ούτε ο πατέρας μου ο μακαρίτης που ήτανε
γκαλονόμος 40 χρόνια στον Ψηλορείτη δεν το έκανε αυτό.
Αυτά είναι προσχεδιασμένα κατόπιν εντολής των
επιχειρηματιών, για να τα παίρνουνε, ε, δεν το καταλαβαίνετε
και εσείς;
Γιατί δεν το λέτε δηλαδή;
Μόνο εμείς το
καταλαβαίνουμε; Άρα όλα τα άλλα κατά τη γνώμη μου και η
ΑΜΑΚ εδώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, οι
παρατάξεις τέλος πάντων για να μην τους λέω έτσι καλά το
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κάνουν και έχουν τις θέσεις τους. Εσείς τι λέτε βρε παιδιά;
Είστε με τα ΣΔΙΤ, είστε με τα ΣΔΙΤ ή όχι; Γιατί ο Σουφλιάς είπε
κατευθείαν παραχώρηση, που αυτό δεν το κάνει ούτε επί
Τουρκοκρατίας. Η απευθείας παραχώρηση είναι τουρκοκρατία
καινούρια.
Δεύτερο θέμα, κατανοώ βρε παιδιά ότι πήγατε και
μιλήσατε με το ΒΟΑΚ, ήντα διαόλους λέτε; Τι λέτε όταν πάτε
και κουβεντιάζετε με τον ΒΟΑΚ;
Αυτός ο δρόμος εδώ
αρνούμαι να τον λέω δρόμο, καρόδρομος είναι που με βάση
τον Παρασύρη είναι ο 6 ο ς δολοφονικός δρόμος στην υφήλιο.
Δηλαδή τι άλλο θέλουμε βρε παιδιά να πούμε του
Περιφερειάρχη αϊ στο διάολο βρε φίλε και εσύ και οι δρόμοι
σου.
Μα γιατί δεν του το λέτε εσείς που κάνετε τις
συναντήσεις, να του πείτε ότι σκοτώνονται κάθε μέρα, γιατί
δεν του το λέτε; Είναι δρόμοι μωρέ ετούτοι νε που κάνουνε;
Πού μωρέ τους είδατε τους δρόμους; Εγώ έχω πάει σε όλη
την Ευρώπη γαμώτο μου, δεν είναι κουμουνιστές στην
Ευρώπη έχουνε δρόμους βρε Πρόεδρε το καταλαβαίνεις ότι
στην Γερμανία έχουνε δρόμους που σου δείχνουν τη
θερμοκρασία, την ταχύτητα, την υγρασία πώς το λένε…
(αλλαγή κασέτας)
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: …ο εκπρόσωπος του κεντρικού Επιμελητηρίου,
γιατί η θέση του Προέδρου του δικού μας α μη τι άλλο
αξιοπρεπής, θα δούμε τι θα κάνουμε κ.λ.π.
Ξέρετε μωρέ ο αθεόφοβος ήντα είπε ο εκπρόσωπος του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας; Εμένα λέει άμα μου πεις
να σου κάνω ένα σπίτι έτσι, δεν στο κάνω, άμα λέει το θέλεις
αλλιώς θα στο κάνω και έτσι, μπροστά ήτανε. Εγώ ξέρετε τι
είπα ότι ξεχωρίζουμε, αν είναι αυτός (…) εγώ δεν είμαι. Αυτοί
είναι το ΤΕΕ που έχουμε και εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί,
προσέξτε αυτή είναι η άποψή τους όπως και αυτή που έχω
εγώ που είναι συγκεκριμένη θα μπορείς να μου την
ανατρέψεις αλλά με επιχειρήματα. Η θέση του ΤΕΕ σήμερα
αυτή είναι, λέω με τα απορρίμματα, σήμερα τα απορρίμματα
έχουνε γίνει μπίζνα και μάλιστα μεγάλη μπίζνα που
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πρωτοστατούνε οι Δημάρχοι μας, οι Νομάρχες μας, οι
Βουλευταράδες μας, οι Περιφερειάρχες μας και οι κολαούζοι
συν αυτών. Με την ΚΡΗΤΗ Α.Ε., ΑΙΓΑΙΟ Β.Γ. κ.λ.π., κ.λ.π.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και εσύ Γιώργη που είσαι
δημόσιος υπάλληλος τα ξέρεις πιο καλύτερα από μένα. Γιάντα
μωρέ δε μας κάνουνε στο Ηράκλειο να πίνουμε νερό σαν τους
ανθρώπους; Ξέρετε γιατί; Διότι δεν αποδίδει κέρδος και
κλείνω με το άλλο.
Επειδή έγινε ο σεισμός στην Ιαπωνία και μας ανάγκασε
ορισμένους να κουβεντιάσουμε, ρωτώ, πότε το Τεχνικό
Επιμελητήριο κουβέντιασε εδώ για το θέμα της αντισεισμικής
προστασίας για την πυρηνική θωράκιση του Ηρακλείου; Α,
που καθόμαστε στο παλούκι του σεισμού απάνω, με το
συμπάθιο. Γιατί δεν το κουβεντιάζουμε αυτό; Ξέρετε γιατί;
Διότι για να κουβεντιάσουμε για το σεισμό δεν έχει παράδες
για τις πολυεθνικές εταιρείες, δεν βγάζουνε λεφτά, άμα είναι
για πράσινες για ροζ αναπτύξεις έχουμε παράδες να δώσουμε.
Και εγώ λοιπόν κλείνοντας λέω το εξής, κατανοώ ότι όλοι
μας έχουμε πολιτικές απόψεις και πρέπει να τις έχουμε και
χαίρομαι που τις έχουμε. Όταν τις λέμε όμως μην κρυβόμαστε
βρε παιδιά πίσω από το δάκτυλό μας, μη λέμε ότι δεν έχουμε
δρόμους γιατί δεν θέλουνε να μας κάνουνε δρόμους,
αδιαφορούνε να σκοτωνόμαστε, διότι έτσι κερδίζουνε
περισσότερο. Αν με το να κάνουνε δρόμους θα κερδίσουνε
και δρόμους θα μας κάνουνε και θα πληρώνουμε διόδια 600
ευρώ το μέτρο, γιατί δεν τα λέτε αυτά δηλαδή; Αυτή είναι η
πραγματικότητα και δεν είναι τεχνοκρατικό και κακώς που το
συζητούμε μόνο σαν μηχανικοί, σαν Έλληνες πολίτες έπρεπε
να συζητούμε και δρόμους και νερό και αέρα και σχολειά και
αντισεισμικά και όλα. Και όμως στις συναντήσεις που πάτε
δεν τα λέτε ξέρετε γιατί;
Διότι άμα τα θίξετε αυτά, την
επόμενη φορά να μην είσαι Πρόεδρος, αυτή είναι η
πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε συνάδελφε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ξυλούρη, είχε ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος Φουρναράκης;
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Μία σύντομη τοποθέτηση και κλείνουμε, ζήτησε μία μικρή
παρέμβαση ο συνάδελφος Μπριλάκης. Λοιπόν συνάδελφοι να
ακούσουμε και δύο άλλους να τελειώνουμε.
Μια άλλη φορά θα συζητήσουμε όλη μέρα, δεν είναι
άσπρο μαύρο, συνάδελφοι δεν είναι άσπρο μαύρο, παρακαλώ
συνάδελφε Φουρναράκη.
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: Μια πολύ σύντομη τοποθέτηση για το θέμα
του σχεδιασμού γενικά. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να
σχεδιάζουμε, αν δεν παίρνουμε υπόψη μας τα πραγματικά
δεδομένα. Η οικονομική κρίση είναι ένα δεδομένο το οποίο
πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας, όσο είναι καιρός σε όλα τα
επίπεδα του σχεδιασμού και κατ’ επέκταση και στο θέμα της
Βάσης.
Ευχαριστώ
πολύ
το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφο Φουρναράκη για τη συντομία του, συνάδελφε
Μπριλάκη μία πολύ σύντομη τοποθέτηση και κλείνουμε,
ζήτησε μία μικρή παρέμβαση ο συνάδελφος Σωμαράκης και
κλείνουμε.
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Συνάδελφε Ξυλούρη, Κωστή, μία απάντηση για
τα σκουπίδια.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ε, μα όχι τώρα τελείωσε.
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Δυο λέξεις, το 2007 η μόνιμη επιτροπή
περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου αποφάσισε όχι
στην καύση. Στις δε ημερίδες που έχουνε γίνει τις τελευταίες
μέρες, τον τελευταίο μήνα, δυο μήνες, και η ΑΜΑΚ και εμείς
και όλοι να πούμε όσοι είμαστε εκεί πέρα, όχι μόνο εναντίον
της καύσης, αλλά έχουμε πει να συμμετέχει ο πολίτης,
διαλογή στην πηγή, ναι, άρα έχουμε πάρει θέση όλες οι
παρατάξεις, δεν νομίζω να είναι κανείς αντίθετος.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν είναι θέση είναι αντίθεση.
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ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Συγγνώμη.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τι λέμε εμείς, αυτό θέλω να πω.
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Αυτό λέμε εμείς, μα σου είπα και το ναι, το ναι
είναι να συμμετέχει ο πολίτης, να μην παράγουμε σκουπίδια,
να διαλέγουμε τα υφάσματα χωριστά, να διαλέγουμε τα
τηγανόλαδα χωριστά, να διαλέγουμε τα λάστιχα χωριστά, ε, τι
άλλο να κάνουμε; Αυτά λέμε, οι επιστήμονες που ξέρουνε
από σκουπίδια αυτό θα πει διαλογή.
Βασικός στόχος αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να
λιγοστέψει το υπόλειμμα το οποίο πάει για…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο
Μπριλάκη, ο συνάδελφος Σωμαράκης για πολύ σύντομα.
Δεν ήξερα ότι θα ανοιγόταν το θέμα του
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
νομοσχεδίου, του νόμου πλέον των κλειστών επαγγελμάτων,
γι’ αυτό θα έλεγα το εξής, ο σύλλογος ελευθέρων
επαγγελματιών μετά από πρόταση κάποιων μελών, έκανε μία
συνέλευση και συζήτησε το θέμα και αποφάσισε να δει στα
πλαίσια των δυνατοτήτων του, την πορεία από εδώ και πέρα
του θέματος με τα Προεδρικά Διατάγματα.
Τα οποία θα
βγούνε και να προσπαθήσει αφού πλέον χάθηκε η μάχη όπως
ήταν αναμενόμενο, να κάνει όσο το δυνατόν ευνοϊκότερο το
πλαίσιο του νόμου που αφορά τους μηχανικούς υπέρ τους.
Δηλαδή να βοηθήσει ούτως ώστε οι μηχανικοί να μην
χάσουνε, γιατί όπως είναι το νομοσχέδιο έχουνε τεράστιο
πρόβλημα.
Ένα αυτό, δεύτερον, ήθελα να πω ότι, σε μια χώρα που
αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, εγώ θα
συμφωνώ με τον Ξυλούρη σε αυτά που λέει πραγματικά να τα
κάναμε εμείς όλα, ένα κράτος να τα φτιάξει όλα, να τα
φτιάξουνε οι πολίτες, να είναι δικό του το αεροδρόμιο, αυτό
θέλουμε όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που θέλει το
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αεροδρόμιο να το δώσει στον GRAFT ή στον οποιοδήποτε.
Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ και έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί
θεωρώ ότι είμαστε όλοι Έλληνες και δεν είμαστε ξέρεις οι
μισοί Έλληνες και οι άλλοι μισοί απλώς ελληνόφωνοι. Έτσι
εγώ θέλω να πιστεύω.
Θεωρώ λοιπόν ότι, θα πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τον
καλύτερο τρόπο, αυτόν που θα μπορέσει αυτή τη χώρα να την
κάνει επιτέλους να είναι κράτος, να είναι χώρα προς το
συμφέρον των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συμφέρον
των πολιτών είναι μόνο το κράτος να τα κάνει όλα. Έχουμε δει
ότι ο κρατισμός έχει αποτύχει.
Είπα προηγουμένως το
παράδειγμα του Δήμου για τα θέματα του Καρτερού και το
ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί ήμουνα επί χρόνια μέλος του Δ.Σ.
της ΔΕΠΤΑΗ και το ξέρω πολύ καλά το θέμα. Οπουδήποτε
ανακατεύονται δυστυχώς έτσι έγινε οι Δήμοι κ.λ.π., γίνεται το
πρόβλημα τεράστιο. Δέστε ότι στα πλαίσια του ψαξίματος
τώρα, από τις μεγαλύτερες ρεμούλες αν η λέξη είναι δόκιμη
είναι οι ΟΤΑ. Οι ΟΤΑ φτιάχνουνε τα διάφορα κόλπα με τους
κολλητούς τους.
Άρα εδώ πρέπει να μπει ένα και είναι σοβαρό το θέμα,
πρέπει κάποτε εδώ μέσα να συζητήσουμε το θέμα της
ανάπτυξης, το είχα πει και παλιότερα όταν κάνανε τις
επιτροπές.
Το θέμα της ανάπτυξης και τι εννοούμε.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε
τους
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συναδέλφους.
Παρακαλώ συνάδελφοι, έκλεισε η ενότητα
αυτή, ειπώθηκαν πολλά πράγματα, πώς; Διευκρίνιση; Ορίστε,
ο συνάδελφος Μπάκιντας ζητά μία διευκρίνιση.
Μία διευκρίνιση θέλω να κάνω, επειδή
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
προφανώς ο συνάδελφος ο Ξυλούρης δεν είναι καιρό εδώ
πέρα και δεν το έχει ακούσει, η ΑΜΑΚ είναι γενικώς ενάντια
στα ΣΔΙΤ και στα έργα παραχώρησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ευχαριστούμε.
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Κώστα, Κώστα

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)…, η δικιά μου ξεκάθαρη, ξέρω ότι από το
Θεόφιλο τον Τρουλλινό είχε πει συγκεκριμένα ότι, το ΣΔΙΤ δεν
είναι ούτε πανάκεια, ούτε καταστροφή. Λέω τώρα εγώ, σαν
ΑΜΑΚ ρωτάω ισχύει ή όχι, απλά ρωτάω.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ε, σου απάντησε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα παρακαλώ, παρακαλώ,
βρε παιδιά ξέρετε, συγγνώμη, συγγνώμη, μπορείτε να
σταματήσετε; Συνάδελφε Ξυλούρη είπες κάντε την αρχή σε 45
λεπτά να τελειώσουμε. Εγώ ξέρετε τι κατάλαβα;
Εγώ
κατάλαβα το εξής, ότι πρέπει να κάνομε μία ημερίδα εδώ
έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας με αντικείμενο τα
μεγάλα έργα στην Κρήτη και να πει ο καθένας την άποψή του.
Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πια άσπρο – μαύρο, μια ημερίδα
ολόκληρη.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τα φαραωνικά έργα στην Κρήτη.
Μάλλον πρέπει να πάμε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προς αυτή την κατεύθυνση, διότι πολλές φορές λέει κάποιος
κάτι, λέει κάποιος άλλος κάτι άλλο, πολλές φορές μπορεί να
εννοούμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. λοιπόν να
μην το ανοίξουμε τώρα ξανά, τι άλλη πρόταση θέλεις να κάνεις
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Όχι, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, σίγουρα ακούστηκαν
διάφορα πράγματα, απ’ ότι είδατε για την ανάλυση της
δραστηριότητας της Διοικούσας Επιτροπής αναλύθηκαν πολλά
θέματα.
Σίγουρα συγκρατούμε αυτά τα οποία ειπώθηκαν,
παράδειγμα η παρακολούθηση των Προεδρικών Διαταγμάτων
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που είπες, βεβαίως είναι μία εξέλιξη στην πορεία, δεν μπορεί
νομίζω να διαφωνήσει κανείς σε αυτό.
Επίσης ειπώθηκαν κάποια άλλα ζητήματα για την οδική
ασφάλεια κ.λ.π., ας μην τα ξανανοίξουμε τώρα, εγώ νομίζω ότι
οποτεδήποτε υπάρχει ένα θέμα είναι ανοιχτή και η
Αντιπροσωπεία και η Διοικούσα που συνεδριάζει πιο τακτικά
για τα θέματα αυτά.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 2 ο
Σχέ διο ψηφίσματος από την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, σχετικά με την δολοφονική
ιμπεριαλιστική επέ μβαση ενάντια στο λαό της Λιβύης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε στο επόμενο θέμα, το
ψήφισμα της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, σχετικά με το θέμα της
ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Λιβύη, ποιος θα εισηγηθεί;
Φανουράκης; Ξυλούρης; Όχι θέλω να διαβάσεις συνάδελφε
το ψήφισμά σου να διαβάσεις ξανά για να ψηφίσει και ο
κόσμος.
Ωραία.
Συνάδελφοι ησυχάστε όσοι μιλάτε να
σταματήσετε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, το έγραψα, καταθέτω αυτό το ψήφισμα το οποίο
το έγραψα εγώ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
ανοιχτό;

Συγγνώμη είναι ανοιχτό, το μικρόφωνο είναι

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Και γι’ αυτό είναι τα γράμματα έτσι, άμα θέλετε
μπορείτε να προσθέσετε κάτι .
Λέμε, να σταματήσει τώρα η δολοφονική ιμπεριαλιστική
επέμβαση τώρα ενάντια στο λαό της Λιβύης.
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Οι ιμπεριαλιστές δολοφόνοι με επικεφαλής της ΗΠΑ, τη
Γαλλία, τη Βρετανία, αλλά και συνολικά όλο το ΝΑΤΟ με τις
ευλογίες του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, ξεκίνησε
έναν νέο απάνθρωπο και βάρβαρο πόλεμο.
Τα δήθεν
ανθρωπιστικά τους προσχήματα είναι πέρα για πέρα
παραπλανητικά και υποκριτικά. Αποτελούν στάχτη στα μάτια
των λαών, γιατί δεν τους έπιασε δα ο πόνος για τα
προβλήματα του λαού της Λιβύης, οι υδρογονάνθρακες και οι
άλλοι ενεργειακοί πόροι της Λιβύης είναι ο πραγματικός τους
στόχος τους. Ούτε ο δικτάτορας Καντάφι είναι ο στόχος, διότι
δικός τους φίλος προστατευόμενος και οικονομικός συνεταίρος
τους ήταν για πολλά χρόνια.
Οι ιμπεριαλιστές για να δικαιολογήσουν το βρώμικο
πόλεμο επικαλούνται τη διεθνή νομιμότητα από τον ΟΗΕ,
εμείς πιστεύουμε πως οι μόνοι που νομιμοποιούνται για να
φτιάξουν το μέλλον του, είναι οι λαοί της κάθε χώρας.
Εξάλλου τους μάθαμε τώρα πια, Γιουγκοσλαβία, Σουδάν, Ιράν,
Ιράκ, Λατινική Αμερική – βάλτε ότι κατάλογο θέλετε μέσα –
παντού και πάντα ο ίδιος στόχος οι λαοί και τα δικαιώματά
τους και τα όλο και περισσότερα κέρδη για τους ιμπεριαλιστές
τους
και
τους
μεγάλους
πολυεθνικούς
οικονομικούς
επιχειρηματικούς ομίλους.
Νόμιμο για την Κυβέρνηση και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και
τους οικονομικούς υποστηριχτές, είναι να χρησιμοποιούνται οι
αμερικανικές βάσεις στη Σούδα και το Άκτιο και οι ελληνικές
Άραξος και Ανδραβίδα, στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστών
συμμάχων τους, δολοφονώντας τους λαούς, χωρίς να μπουν
στον κόπο να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό και ακόμα και αυτό
το Κοινοβούλιο στο οποίο έχουνε και πλειοψηφία.
Γι’ αυτό εμείς σήμερα η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ
καταδικάζουμε με πάθος το βρώμικο και ανήθικο αυτό
ιμπεριαλιστικό πόλεμο και απαιτούμε να σταματήσουν αμέσως
οι βομβαρδισμοί, καμία συμμετοχή της χώρας μας στον
πόλεμο αυτό και ιδιαίτερα της βάσης που έχουμε εδώ στην
Κρήτη.
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Πριν από λίγο μίλησα με έναν δημοσιογράφο, ο οποίος
μου έθεσε και κάποιο θέμα ότι και δεύτερη φρεγάτα, δεν
γνωρίζω την αλήθεια, εγώ το θεωρώ εντελώς λογικό δηλαδή.
Έκτακτη συνέντευξη του Υπουργού ότι και δεύτερη φρεγάτα
και αυτό το ελικόπτερο πως το λένε το ειδικό ναι και δύο f16
Που σημαίνει δηλαδή το παιχνίδι όπως είναι
μαζί κ.λ.π.
προβλέψιμο εξάλλου δηλαδή δεν είναι θέμα να είσαι πολιτικός
ανταποκριτής, χοντραίνει πολύ, θα πάμε για πόλεμο κ.λ.π.
Εγώ νομίζω ότι όπως πιστεύω εγώ ότι πιστεύετε όλοι
σας κανείς μας δεν θέλει τον πόλεμο, κανείς δεν θέλει ούτε να
σκοτώνουμε, ούτε να μας σκοτώνουνε. Το βάζω πραγματικά
έτσι σε ανθρωπιστική βάση, σκοτώνουμε αυτή τη στιγμή
παιδιά, γέρους, αμάχους και το κάνουν οι Γαλλοαμερικάνοι, οι
Βρετανοί, εμείς δεν θέλουμε να είναι Έλληνες, δεν θέλουμε να
πάνε τα αδέρφια μας και τα παιδιά μας να σκοτώνουνε γιατί το
κάναμε στη Γιουγκοσλαβία και στο Ιράν και στο Ιράκ.
Φανταστείτε βρε παιδιά να ‘ρθουν οι άλλοι να μας το κάνουν
εμάς επαέ.
Εγώ σας λέω ότι, αν μου το κάνανε εμένα ήθελα να
ντυθώ όχι τρομοκράτης, ήθελα να πάω όπου έβρισκα
Αμερικάνο να πάω να τον εκτελώ δηλαδή μετά και έχω και
δίκιο. Και δεν καταλαβαίνω, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, εγώ
δεν καταλαβαίνω γιατί ο Καντάφι να μη βομβαρδίσει την
Κρήτη, τη Σικελία, τη Γαλλία, όπου μπορεί.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το είπε χθες το βράδυ ο…, (δεν αποδίδεται
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Και να το είπε και να μην το είπε αυτός είναι
αυτό που είναι αλλά λέω το εξής, θεωρώ ότι πόλεμος είναι,
άδικος πόλεμος το γνωρίζουμε όλοι. Εμείς λέω να βγάλουμε
αυτό το ψήφισμα αν νομίζετε ότι μπορούμε να προσθέσουμε
δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα, να απαιτήσουμε α μη τι άλλο
ότι δεν θέλουμε να σκοτώνουμε ανθρώπους άμαχους και να
αφήσουμε τους Λίβυους, τους Παλαιστίνους και τους αυτούς,
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μόνοι τους να βγάλουνε την Κυβέρνηση που θέλουνε, έτσι
είναι απλά πράγματα δηλαδή.
Ωραία,
ερωτήσεις,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Σωμαράκης, άλλος ερώτηση, κλείνει ο κατάλογος, Σωμαράκης
στο βήμα.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Η ερώτησή μου, συμφωνώ καταρχήν…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ερώτηση όχι τοποθέτηση.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Το ερώτημα είναι το εξής, πριν επέμβουνε και
εγώ συμφωνώ ότι δεν επεμβαίνουμε για να σώσουνε τους
Λίβυους κ.λ.π., κ.λ.π. το πετρέλαιο είναι στη μέση, αυτό είναι
ξεκάθαρο. Εσύ λες να τους αφήσουμε μόνους τους να
βγάλουνε αυτούς που θέλουνε, παραδεχόμαστε ότι ο Καντάφι
ήτανε ένας στυγνός δικτάτορας ο οποίος είχε ξεκινήσει ένα
μακέλεμα του πληθυσμού της Λιβύης; Εάν το παραδεχόμαστε
δεν αφήνουμε έναν δικτάτορα με αυτό τον τρόπο να σκοτώνει
αμάχους όπως σκότωνε η (…) αυτοί που σκότωνε, δεν ξέρω
ποιοι ήτανε, δεν ξέρω. Όμως το ας αφήσουμε το λαό να
ξεκαθαρίσει ποιους θέλει, μην ξεχνάτε ότι την εποχή της
δικτατορίας όλοι μας, όλοι μας λέγαμε που είναι οι ξένοι και
έχει μείνει το σύνθημα Ελλάς – Γαλλία συμμαχία. Για να
διώξει το δικτάτορα δεν ήταν θέμα, όταν είναι δικτάτορας δεν
υπάρχει αυτοδιάθεση, δεν είναι εκλογές, εδώ είναι δικτάτορας.
Το θέμα λοιπόν είναι πολύ σύνθετο και τα ψηφίσματα
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά κατά τη γνώμη μου.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Βρε συ Φανή, Θεέ και Κύριε δηλαδή και είσαι
η αγαπημένη μου συντέκνισσα και όλο στη μέση μου είσαι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λεπτό, ένα λεπτό.

Λοιπόν συνάδελφε, ένα

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Λέω το εξής, άρα εδώ πρέπει να είμαστε…
Συγγνώμη μισό λεπτό
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μανόλη, μια και έκανες την ερώτηση, κάνε και την τοποθέτησή
σου.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Όχι δεν το…, γιατί πρέπει να μου απαντήσει.
Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα ψηφίσματα,
να προηγούνται διότι θα αρχίσουνε κάτι και δικαίως ίσως να
θυμηθούνε κάτι παλιά, κάτι παλιές επεμβάσεις που τότε δεν
μιλούσαμε.
Δεν μιλούσατε, αν θυμηθούμε την Άνοιξη της
Πράγας, την αυτή, το Αφγανιστάν, μην τα θυμηθούμε που τότε
ερχότανε τα τανκς τα άλλα και λέγαμε εμείς αυτό θέλουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δια ταύτα, το ερώτημα δεν
πολυκατάλαβα εγώ Μανόλη.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Κατάλαβα, κατάλαβα.
Θα απαντήσεις Ξυλούρη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε θα απαντήσεις; Να προχωρήσουμε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ο Μανόλης δεν το εξέφρασε καλά, κοιτάξτε να
δείτε, ακούστε κάτι, τι εννοώ εγώ όταν λέω εδώ πέρα, τι
εννοούμε σαν παράταξη δηλαδή. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε
λαός είναι άξιος της τύχης του, σωστό είναι όταν έχει μια
δικτατορία στην Ελλάδα, στη Λιβύη που είναι δικτατορία και
είναι δικτάτορας ο Καντάφι, ποτέ δεν υπήρξαμε φίλοι,
αλλονών κολλητός και μπιρίμπα παίζει με άλλους.
Εμείς τι λέμε, να βοηθήσεις με κίνημα στη χώρα σου, με
διαδηλώσεις,
οικονομική
βοήθεια,
ιατρική
βοήθεια,
επιστημονική βοήθεια, προς Θεού όμως ποτέ κατά τη γνώμη
μας δεν πρέπει στο όνομα να καταπολεμήσεις το δικτάτορα
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της χώρας να βομβαρδίζεις τη χώρα και πόσο μάλλον τους
άμαχους. Λέμε να τους βοηθήσουμε, όπως για παράδειγμα να
στείλεις ιατρικό υλικό, να στείλεις, να κάνεις διαδηλώσεις
οικονομικά, forum, αλλά το να πας και να πεις ότι εγώ για να
ρίξουμε το δικτάτορα – μισό λεπτό – εκτός του γεγονότος ότι
συμφωνούμε ότι αυτό είναι πρόφαση, αλλά δεν πρέπει σε
καμία των περιπτώσεων ποτέ και κανένας, με βόμβες να πάει
να επιβάλει αυτό που αυτός εκτιμά και νομίζει ότι είναι
δημοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μη μιλάτε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ασφαλώς είναι ικανός και πώς το λένε στην
τέτοια τους για να κάνει τη δημοκρατία που πρέπει.
Τώρα όσον αφορά για την αποκατάσταση την αλήθεια,
ποτέ δεν είπαμε Ελλάς – Γαλλία συμμαχία για να φύγει ο
Παπαδόπουλος, αυτό έγινε μετά, μετά το ’74 κ.λ.π.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μη μιλάτε συνάδελφοι.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όμως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Μανόλη, ποτέ
δεν ζητήσαμε εμείς από το ΝΑΤΟ ή από οποιαδήποτε άλλη
συμμαχία, όλοι οι δημοκράτες Έλληνες να ‘ρθουνε να
βομβαρδίσουν την Ελλάδα για να φύγει ο Παπαδόπουλο,
ποτέ.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι…
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Δεν έκανε πόλεμο ο Παπαδόπουλος τότε, ο
άλλος έκανε πόλεμο.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι με συγχωρείς, να το εξηγήσουμε και αυτό,
να το εξηγήσουμε Μανόλη.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Δεν είναι το ίδιο.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι Μανόλη μια πρόταση δεν θα σε κουράσω.
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Στην Αίγυπτο είχαμε ξεσηκωμό του λαού, στη Λιβύη το
ίδιο, στην Τυνησία, στη Λιβύη δεν υπήρξε αντίδραση, μακάρι
να υπήρχε. Αυτοί φοβούμενοι ότι ο Καντάφι μπορεί να πάει
αλλού, γιατί τους το είπε θα πάει στου Κινέζους, στου Ινδούς,
κάνανε αυτό το αποτρόπαιο γεγονός, τον πόλεμο τον βρώμικο
κ.λ.π.
Είναι ξεκάθαρο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το
καταδικάσουμε,
δεν
έχει
αιχμές,
απλά
θέλουμε
να
προστατεύσουμε τον κόσμο, το πρώτο πράγμα είναι να μην
σκοτωθούνε οι ανθρώποι, οι άμαχοι, τελεία. Δεν μπορούμε να
πούμε όχι σε αυτό. Τώρα θέλεις να κουβεντιάσουμε μία άλλη
φορά και τα άλλα, εγώ ανοιχτός είμαι, δεν έχω κανένα
πρόβλημα.
Ωραία, ευχαριστούμε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε, τοποθετήσεις, ποιος συνάδελφος θέλει να κάνει
τοποθέτηση επ’ αυτού υπάρχει κανείς; Τρουλλινός, άλλος;
Άλλος συνάδελφος να θέλει να κάνει τοποθέτηση; Άλλος;
Κλείνει ο κατάλογος, α, Μπριλάκης, άλλος; Σγουρός,
Μπριλάκης,
Σγουρός,
άλλος
συνάδελφος;
Ινιωτάκης,
Πρόεδρος, λοιπόν κλείνει ο κατάλογος, παρακαλώ.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Και αμετάκλητα για να προχωρήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Ναι η Γερμανία, η Κίνα και διάφορες άλλες
χώρες τελικά δεν συμμετέχουνε, δεν παίζει σημασία.
Πρέπει να γράφονται αυτά τα πράγματα
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
συνάδελφε, στο μικρόφωνο.
Η Γερμανία, η Κίνα και διάφορες άλλες
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:
ιμπεριαλιστικές χώρες που συμμετέχουνε σε αυτό το φαγοπότι
και επειδή είχαν κλείσει τα συμβόλαια τους με τη Λιβύη δεν
συμμετέχουνε σε αυτόν τον πόλεμο τον απελευθερωτικό που
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έχουνε βάλει τελικά οι Γάλλοι, οι Άγγλοι να πούμε και οι
Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή μπροστά τους.
Δηλαδή
υπάρχουνε
κάποιες
ενδοϊμπεριαλιστικές
αντιθέσεις, αυτό να το βαφτίζαμε απελευθέρωση, βεβαίως και
δεν είναι απελευθέρωση. Βεβαίως συμφωνώ με την θέση του
Κώστα, ότι πρώτα απ’ όλα τελικά αυτό που προέχει είναι οι
λαοί να μένουνε και να ξεκαθαρίζουνε τα τεκταινόμενα μεταξύ
τους και δεν τους έπιασε κανένας πόνος.
Μην καθόμαστε λοιπόν τώρα να κάνουμε αναλύσεις επί
των αναλύσεων για πράγματα τα οποία είναι αυταπόδεικτα να
πούμε, τελεία.
Ευχαριστώ συνάδελφε, ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφος Μπριλάκης, οι τοποθετήσεις σύντομες, σύντομες
ναι.
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Και επειδή θα είμαι σύντομος, τα υπόλοιπα
λεπτά δεν τα χαρίζω σε κανένα για να τελειώσουμε γρήγορα.
Δεν είμαι καλός στην ιστορία, αλλά κάτι έχω διαβάσει
που έχει πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ότι στη σκακιέρα τη
διεθνή δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουνε μόνο συμφέροντα, δεν
υπάρχουνε καλοί και κακοί. Οι κακοί Αμερικάνοι και οι κακοί
Άγγλοι και οι κακοί Ρώσοι και δεν ξέρω τι δεν υπάρχουνε,
υπάρχουν συμφέροντα τα οποία κυριαρχούν.
Τώρα οι αρχές, να είμαστε υπέρ των αρχών εμείς εδώ
αλλά καλύτερα είναι να μην πολυπαρεμβαίνουμε στην
εξωτερική πολιτική γιατί δεν θέλουμε, ενώ στηρίζοντας
κάποιες αρχές να πάμε κατά των συμφερόντων μίας χώρας 10
εκατομμυρίων κατοίκων που είναι χρεωμένη, που είναι
φουκαράδες
εμείς
τώρα
τι
είμαστε
μπροστά
στην
ανθρωπότητα ας πούμε; Δεν υπάρχουν, δηλαδή κάποιοι που
λένε οι κακοί τάδε ας πούμε και λένε κακούς κάποιο κράτος ή
κάποιο άλλο, αυτό είναι βλακεία. Στο διεθνές σκακιέρα δεν
υπάρχουν, μόνο συμφέροντα υπάρχουν, δυστυχώς ή
ευτυχώς…
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Άρα είναι κακοί οι Αμερικάνοι, οι άλλοι δηλαδή
οι Τούρκοι οι καπανταήδες που κάθε μέρα βγάζουνε
αεροπλάνα είναι καλοί; Ποιοι είναι καλοί; Ο Μιλόσεβιτς να
είναι καλός ο Μιλόσεβιτς;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Άσε το διάλογο.
Δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική εμείς, το
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
ψήφισμα είναι να πούμε τη γνώμη μας.
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Μόνο βασικές αρχές, από ‘κει και πέρα να
κρίνουμε τα κράτη αν κάνουν καλά ή κακά παιδιά το συμφέρον
ξανοίγουν αυτοί το δικό τους και θα ξανοίξουμε και εμείς το
δικό μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σγουρός.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ωραία,

συνάδελφος

Συνάδελφοι πάνω στο ζήτημα πραγματικά της
ΣΓΟΥΡΟΣ:
ουσίας της πρότασης που έχει κατατεθεί, δεν νομίζω ότι
μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Και η ουσία είναι ότι αυτή τη
στιγμή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σκοτώνονται άνθρωποι,
πρέπει να σταματήσει αυτό το μακελειό και δεν έχει σημασία
ποιος το προκαλεί τελικά, σημασία έχει ότι συμβαίνει.
Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να πω ότι πραγματικά
επειδή υπάρχει μία τάση στη διεθνή σκηνή να επικαλούνται
καμιά φορά ανθρωπιστικά ιδεώδη, είναι σαφές ότι ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που αποφάσισε προχθές έστω
κατά πλειοψηφία γι’ αυτή την παρέμβαση, θα έπρεπε να μας
πει αν είχε δείξει την αντίστοιχη ευαισθησία όταν διαλύονταν η
Παλαιστίνη από τους βομβαρδισμούς τους Ισραηλινών. Εγώ
δεν είδα κανένα τέτοιο ψήφισμα για επέμβαση ή θα έπρεπε να
μας πει τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια που η μισή Κύπρος είναι
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υπό Τούρκικη κατοχή, τι έχει κάνει παρά τα ψηφίσματά του το
Συμβούλιο Ασφαλείας.
Όπως βλέπετε λοιπόν υπάρχει μία επιλεκτική διάθεση
από πλευράς των διεθνών θεσμών, εμείς όμως είναι σαφές ότι
εδώ πέρα είμαστε σε ένα επίπεδο τοπικό, παρόλα αυτά όμως
νομίζω ότι έχουμε διατηρήσει ακόμα μια οπτική για κάποια
πράγματα και μπορούμε να τοποθετούμαστε και εμείς. Θέλω
μόνο να πω το εξής, σε μια συνέντευξη προχθές στο ΒΗΜΑ
της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ένας σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης ο Κεν
Λόουτζ είναι και αριστερός ή τουλάχιστον έτσι δηλώνει νομίζω
και μέσα από το έργο του, είπε ότι ο σύγχρονοι πόλεμοι είναι
μόνο business, νομίζω ότι ο Κεν Λόουτζ είχε απόλυτο δίκιο,
πραγματικά είναι business.
Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχει σε αυτή
την εκστρατεία η Κίνα και η Γερμανία οι οποίες έχουνε κλείσει
πραγματικά πολλά συμβόλαια, ενώ οι υπόλοιποι που δεν
είχανε κάνει απολύτως καλά τη δουλειά τους ή δεν είχανε
εξασφαλίσει μεγάλα συμβόλαια, έτσι δημιουργούν ένα νέο
τοπία στην περιοχή, το οποίο θα τους εξασφαλίσει νέες
δουλειές.
Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ειπωθούν με ένα
τρόπο, κατ’ αυτή την έννοια λοιπόν, αλλά νομίζω ότι επίσης
πρέπει να παραδεχθούμε και το εξής, όταν υπάρχει
συγκέντρωση ισχύος ή οικονομική ανάπτυξη σε ένα τόπο,
υπάρχου δύο πού σοβαρές προϋποθέσεις ούτως ώστε αυτός ο
τόπος να έχει μία θετική εξέλιξη. Η μια προϋπόθεση είναι να
διαθέτει δημοκρατικούς θεσμούς και άλλη προϋπόθεση είναι
να συμμετέχει σε διεθνή forum. Θέλω να το σκεφτείτε αυτό
καλά και αναφέρομαι εδώ όχι μόνο στη Λιβύη που δεν είχε
κανένα δημοκρατικό θεσμό και αυτό συμβαίνει τα τελευταία 30
χρόνια, έτσι απλά το θυμηθήκαμε τώρα ενόψει του πολέμου,
αλλά συμβαίνει και σε άλλες χώρες στρατηγικής σημασίας
αυτή τη στιγμή όπως η Κίνα, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι
επίσης δεν διαθέτει δημοκρατικούς θεσμούς και η οποία σε
λίγο θα είναι ηγέτιδα χώρα του κόσμου.
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Νομίζω ότι πρέπει να μπει μία μικρή προσθήκη και δεν
νομίζω να έχουνε αντίρρηση οι συνάδελφοι, να πούμε ότι μας
ενδιαφέρει επίσης και υποστηρίζουμε ενεργά την ύπαρξη
δημοκρατικών θεσμών σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες
είτε του πρώτου είτε του δεύτερου είτε του τρίτου είτε του
τέταρτου κόσμου, γιατί αυτό αποτελεί και αυτό μια
προϋπόθεση για να είναι τα πράγματα και οι εξελίξεις
καλύτερες στον κόσμο. Όπου υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί
είναι σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίζονται καμιά
φορά τα ζητήματα με διαφορετικό τρόπο.
Σε μια χώρα τώρα η οποία ουσιαστικά πριν από 40
χρόνια είχε Βεδουίνους που ζούσανε σε σκηνές και ξαφνικά
βρέθηκε ένας Λοχίας ο οποίος εμφανίστηκε να προτείνει μια
επανάσταση, απ’ ότι φαίνεται…
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Την Ευελπίδων έβγαλε ο Καντάφι.
Ε, δεν ξέρω τι σχολή Ευελπίδων έβγαλε ο
ΣΓΟΥΡΟΣ:
Καντάφι, εγώ μπορώ να πω την άποψή μου για τον Καντάφι,
που δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει. Σημασία είναι
ότι υπάρχει ένας λαός πολύ κοντινός μας, με τον οποίο
υποτίθεται έχουμε και φιλικές σχέσεις, ο οποίος σήμερα
δοκιμάζεται σε επίπεδο μπορώ να σας πω κυρίως πολιτικό
σύμφωνα με το ψήφισμα, στο επίπεδο το τεχνικό, δηλαδή στο
σύστημα της διατύπωσης, μου θυμίζει τον ΟΔΗΓΗΤΗ που
πουλούσα όταν ήμουνα νέος. Τέλος πάντων ας το
ξεπεράσουμε όμως και αυτό.
Θεωρώ ότι θα έπρεπε να λειανθούν κάποιες διατυπώσεις
και να προβλεφθεί οπωσδήποτε μία μικρή παράγραφος που
να αναφέρεται και στην υπεράσπιση των δημοκρατικών
θεσμών σε όλες τις χώρες του κόσμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ινιωτάκης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Συνάδελφοι παρόλο που χάνουμε
κάποιοι χρόνο όταν μπαίνουν κάποια ψηφίσματα εμβόλιμα,
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είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να μιλάμε και σαν πολίτες και όχι
μόνο σαν τεχνικοί ή τεχνοκράτες και αυτό είναι μία πολύ καλή
ευκαιρία.
Το ζήτημα νομίζω όπως μπαίνει από το ψήφισμα στην
ουσία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας, δηλαδή στο
ανθρωπιστικό κομμάτι ότι σήμερα σκοτώνονται άνθρωποι
δίπλα μας με ένα τρόπο παράλογο. Όλη η υπόθεση έχει
στοιχεία παράνοιας και παραλογισμού και αυτό δεν μπορούμε
παρά να το πούμε. Ένας επιστημονικός φορέας εκφράζει την
άποψή του, αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο το οποίο είναι σημαντικό, αν θέλει να μιλήσει
κανείς γεωπολιτικά εγώ συνάδελφοι νομίζω ότι ο Ερντογάν
αναδεικνύεται σε μία μεγάλη προσωπικότητα στην ευρύτερη
περιοχή, με μεγάλη σημασία για την πορεία και την εξέλιξη
της Τουρκίας, που αυτό έχει άμεση επίπτωση στη δικιά μας
πορεία. Και αν είδατε τις δηλώσεις που έκανε προχθές σ’ ένα
forum που ήταν Βουλευτές ή τέλος πάντων στελέχη του
κόμματός του, είπε ότι η Τουρκία διαχωρίζει τη θέση της, δεν
πρόκειται Τούρκος να πάει εκεί και να πυροβολήσει
οποιοδήποτε Λίβυο και καταχειροκροτήθηκε και κερδίζει τις
εντυπώσεις και εντός και εκτός. Και με αυτό τον τσαμπουκά
του που το έκανε και στο Ισραήλ, το έκανε και στην Τουρκία
όταν έπρεπε, το έκανε στο Ιράκ, η Τουρκία από μια χώρα του
ΔΝΤ και της σφαλιάρας που κατέρρεε πριν από μία 10ετία,
γίνεται η περιφερειακή δύναμη, ισότιμος συνομιλητής των
Αμερικανών, των Ρώσων και των Κινέζων. Αυτό παιδιά δεν
ήθελε και κάθε Έλληνας για τη χώρα του;
Αυτό δεν θα ήθελε μία τέτοια αξιοπρεπή εξωτερική
πολιτική και να μην είμαστε οι μικροί, οι μοιραίοι που μας
σέρνουν από το αφτί και λόγω του χρέους θα μας τραβήξουν
να μας βάλουν είτε σε συμμετοχή πολέμων είτε οποιαδήποτε
άλλη κατάσταση, την οποία κατά βάθος κανείς από εμάς δεν
επιθυμεί. Όπως έκανε όταν μας πήγανε και στην Κορέα και
χάθηκαν και εκεί Έλληνες και σκοτώναμε ανθρώπους τους
οποίους δεν είχαμε καμία σχέση, κανένα λόγο, απλά επειδή
ήμασταν δεμένοι στο άρμα των Αμερικάνων; Δηλαδή κάποια
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στιγμή δεν πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό;
Οι μικρές, οι τοπικές κοινωνίες, οι απλοί πολίτες, εμείς όλοι
δεν πρέπει να αρχίζουμε να μιλάμε και να πούμε ότι θα τα
αλλάξουμε αυτά και ότι δεν τα ανεχόμαστε και δεν
καταλαβαίνουμε ούτε από κρίση, ούτε από οτιδήποτε για να
μπω σε μια λογική την οποία ουσιαστικά θέλει λαούς τσιράκια
ας πούμε στα όποια συμφέροντα, γιατί είναι συμφέροντα και
μόνο συμφέροντα.
Άρα και ανθρωπιστικά και γεωπολιτικά και πολιτικά θα
πρέπει να υπάρχει μία έκφραση αυτών των απόψεων, να
διατυπώνονται και γενικότερα αν το θέλει κανείς να το δει σε
ένα ευρύτερο πολιτικό πεδίο θεωρώ ότι για όλα τα ζητήματα
της πολιτικής, για την κρίση, για οτιδήποτε, θέση θα πρέπει
να παίρνουν αυτοί οι οποίοι είχαν το λιγότερο βαθμό
συμμετοχής
στην
κατάσταση
που
έχει
δημιουργηθεί
παγκοσμίως και τοπικά στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι ήμασταν
οι πληβείοι, αυτοί οι οποίοι ήμασταν στην σκιά, αυτοί οι οποίοι
δεν έχουνε κανένα μερίδιο και κανένα μέρισμα αυτής της
κατάστασης και που θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε. Και
να διατυπώνουμε τις απόψεις μας, και να εναντιωνόμαστε στο
βαθμό που μπορούμε με ένα ψήφισμα, με ένα ψήφισμα, με μια
πορεία, με μια πορεία και να δίνουμε το στίγμα μας.
Αυτό είναι πραγματικά μία καλή αρχή…
(αλλαγή
κασέτας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, τι
θέλεις να κάνεις τοποθέτηση;
Αν θέλεις μία σύντομη
τοποθέτηση μπορείς να την κάνεις.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ερώτηση λέει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία σύντομη.
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε τελικά εδώ πέρα αυτό που
πάμε να κάνουμε, να κάνουμε ένα ψήφισμα είναι να
συμφωνήσουμε στο minimum και αυτό δεν θα πρέπει να γίνει
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τελικά η αιτία για να μην βγει το ψήφισμα. Αυτό δηλαδή τι
σημαίνει καταρχήν; Σημαίνει ότι άλλοι π.χ. από μας θεωρούμε
ότι η εκβάθυνση, το δήθεν δημοκρατικών θεσμών, αυτό που
βιώνουμε στην Ελλάδα σήμερα των αρχικλεφταράδων, ότι εν
πάση περιπτώσει ότι αυτό σημαίνει τελικά εκβάθυνση των
δημοκρατικών θεσμών και θέλουμε να το πλασάρουμε και στις
υπόλοιπες χώρες.
Άλλοι πιστεύουμε τελικά ότι δεν πάμε για εκμάθηση των
δημοκρατικών θεσμών αλλά θέλουμε να πάει για σοσιαλισμό.
Δηλαδή τι θα κάνομε; Θα βγει ένας άλλος και θα πει, όχι
πρέπει να βάλουμε την προσθήκη, ότι πρέπει να πάμε για
σοσιαλισμό και όχι για εκβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών;
Μήπως είναι μία πρόφαση για να μη βγει ψήφισμα;
Λοιπόν, δευτερολογία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Ξουλούρη θέλεις να κάνεις; Έχεις να προσθέσεις
κάτι; Όχι, τώρα πριν το θέσουμε σε ψηφοφορία, να ρωτήσω,
συγκεκριμένες προσθήκες υπάρχουν να κατατεθούν στο
Προεδρείο; Αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προσθήκες δεν
μπορεί να γίνει αυτενέργεια από την πλευρά του Προεδρείου.
Εγώ δεν έχω καμία προσθήκη εδώ ούτε καμία διόρθωση,
συνεπώς το θέτω ως έχει υπό ψήφιση.
Ποιοι είναι…
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ναι μα έγγραφη δεν έχει κατατεθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη, πώς;
Συγγνώμη συνάδελφοι, επειδή θα ψηφιστεί τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.

Αν

συμφωνεί

η
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
…να
αναλάβουνε
δύο
άνθρωποι…,
(δεν
αποδίδεται
καθαρά,
μιλάει
εκτός
μικροφώνου)…, αλλά να μην καθίσουμε τώρα σε αυτή τη
διαδικασία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
διάβασε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Συνάδελφε

Σγουρέ

για

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: …από τη Διοικούσα να φτίαξουμε
το ψήφισμα και να το δώσουμε στους δημοσιογράφους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να το παραπέμψουμε στη
Διοικούσα δηλαδή;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΣΓΟΥΡΟΣ: Κατ’ αρχήν, θα ήθελα καταρχήν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λεπτό.

Συγγνώμη κ. Σγουρέ μισό

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Να γράψει μία πρόταση ο Οδυσσέας και να
την ψηφίσουμε.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Θα ήθελα καταρχήν να πω στο συνάδελφο τον
Τρουλλινό, ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλω να μην βγει αυτό
ψήφισμα να εξηγούμαστε έτσι; Νομίζω ότι είναι σαφές, το
είπα, είπα ότι βαθιά συμφωνώ πολιτικά με το περιεχόμενο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ακούω τίποτα.

Συγγνώμη συνάδελφοι δεν

ΣΓΟΥΡΟΣ: Από ‘κει και πέρα συνάδελφε…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Μισό λεπτό, μισό λεπτό,
μπορείτε να ησυχάσετε;
Να ακούσουμε ένα λεπτό το
συνάδελφο το Σγουρό να προχωρήσουμε τη διαδικασία.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Είπα ότι πολιτικά συμφωνώ κατά βάθος με αυτό
που προτείνει το ψήφισμα, είπα ότι τεχνικά, δηλαδή όσον
αφορά τις διατυπώσεις του, κάποια ζητήματα εγώ θα τα ήθελα
να είναι διατυπωμένα αλλιώς, αλλά δεν θα μπω τώρα σε αυτή
τη λογική να αλλάξουμε την τάδε λέξη, είπα να υπάρξει μόνο
μία προσθήκη, ακριβώς μία προσθήκη που να αναφέρεται
στην υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών.
Αν εσείς θεωρείτε σήμερα ότι όλο το ξεσήκωμα στις
Αραβικές Χώρες γίνεται σε δημοκρατικές χώρες, να μας το
πείτε εδώ. Οι χώρες οι αραβικές αυτή τη στιγμή είναι μία σειρά
από δικτατορίες δεν το βλέπουμε; Θέλουμε να παραμείνουνε
έτσι όπως είναι; Ή μας ενδιαφέρει να αποκτήσουνε και μία
δημοκρατική κατεύθυνση ως χώρες; Δεν μας ενδιαφέρει;
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΣΓΟΥΡΟΣ: Να πάμε σε σοσιαλισμό επιτέλους, αλλά αυτό που
συμβαίνει τώρα εκεί πέρα δεν έχει καμία σχέση με κανένα
σοσιαλισμό και καμιά δημοκρατία. Όπως και να νοείται ο
σοσιαλισμός στη συνείδηση του καθενός μας.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
γραφτεί να…

Συνάδελφε Σγουρέ πως θέλεις η φράση να

Λοιπόν εγώ είπα στους συναδέλφους που
ΣΓΟΥΡΟΣ:
γράψανε το ψήφισμα οι ίδιοι αυτενεργώντας να προσθέσουν
αυτή τη μικρή παράγραφο, μία επίκληση στην ύπαρξη
δημοκρατικών θεσμών, στις χώρες όλου του κόσμου και στη
Λιβύη.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Συγγνώμη, συγγνώμη
συνάδελφε Σγουρέ αφού το προτείνεις εσύ γιατί δεν το
γράφεις αυτό;
ΣΓΟΥΡΟΣ: Μα δεν έχω γράψει εγώ το ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
λέμε.

Μία πρόταση, μία πρόταση

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Την πρόταση να την προσθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό, ένα λεπτό για
να συνεννοηθούμε, συγγνώμη, κατετέθη ένα κείμενο μπορεί
κάποιος να βάλει προσθήκες, διορθώσεις, τροπολογίες,
γράψτε μία πρόταση συνάδελφε και φέρ’ την να πούμε,
υπάρχει αυτό το κείμενο και υπάρχει και αυτή η πρόταση.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Σε αυτή την πρόταση η πρόσθεση αυτή.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ακούστε, εγώ νομίζω ότι το ψήφισμα πιστέψτε
με το έγραψα με τέτοιο τρόπο ώστε καλοπροαίρετα να
ψηφιστεί. Γράφω το εξής, ο μόνος που νομιμοποιείται για την
τύχη του και το τι θα κάνει και το πόσο δημοκρατική θα είναι
οι θεσμοί που θα έχει, είναι ο κάθε λαός.
Εμείς δηλαδή, δεν θέλω εγώ να υποβάλλω και να
υποδείξω τι θα κάνει ο Αιγυπτιακός ή ο Λιβυκός λαός η ο
Γιουγκοσλάβικος, εγώ αυτό το οποίο λέει το ψήφισμα είναι το
εξής, ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος τώρα και η Ελλάδα
να μην συμμετέχει σε αυτό το παιχνίδι, απλά πράγματα. Δεν
θέλω να μπω, μπορεί να σου πω ότι συμφωνώ με αυτό που
λέει ο συνάδελφος, αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση, γιατί
όπως έλεγε ο Γιώργης θα πω μετά άλλο εγώ, άλλο εσύ, άλλο,
δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης ας πούμε ότι συμφωνείς, το
θέμα είναι ζητάει το ΤΕΕ/ΤΑΚ να σταματήσει ο πόλεμος και να
μην έχει το κράτος μας καμία συμμετοχή, μπορούμε να το
κάνουμε αυτό; Γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να προσθέσω
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και να αφαιρέσω πιθανόν να μη γίνει και μετά τίποτα, είναι
απλά πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Επομένως το ψήφισμα…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Θα προσθέσει κανείς κάτι;
ΣΓΟΥΡΟΣ: Να προστεθεί μία φράση.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ποια είναι η φράση;
ΣΓΟΥΡΟΣ:
δω.

Δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου να το

Μα συγγνώμη ένα λεπτό
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε, συνάδελφε να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ένα λεπτό,
νομίζω ότι συνεννοούμαστε καλά, όχι, όχι ένα λεπτό, η
διαδικασία του κανονισμού είναι ξεκάθαρη, όταν προστίθεται ή
αφαιρείται ένα κείμενο υποβάλλεται έγγραφα, έγγραφα
υποβάλλεται.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα ήτανε εκτός.
Δηλαδή μπορεί να το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
υποβάλλει και ένας άλλος και ο τρίτος μπορεί να το υποβάλλει
και ο τέταρτος.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Διαβάστηκε το κείμενο εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Διαβάστηκε.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Διαβάστηκε, δηλαδή προφορικά διαβάστηκε;
μην το έχουμε γραμμένο επιτέλους μπροστά μας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Την προσθήκη;

Να
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ΣΓΟΥΡΟΣ:
Θα μπορούσαμε να έχουμε πέντε φωτοτυπίες
επιτέλους Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι αλλά τώρα ο χρόνος
πιέζει, έπρεπε να τεθεί στην κρίση, ποιοι είναι η πρόταση,
ποια είναι η πρότασή σου;
Στηρίζουμε
ΣΓΟΥΡΟΣ:
δημοκρατικών θεσμών…

ενεργά

την

ανάγκη

ύπαρξης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Γράψε Γιάννη.
ΣΓΟΥΡΟΣ: …και στη Λιβύη και στις υπόλοιπες χώρες.
Κάτσε, κάτσε να το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
γράψουμε, αν και ήτανε υποχρέωσή σου συνάδελφε να το
γράψεις, το γράφει ο Γιάννης τώρα, εντάξει.
ΣΓΟΥΡΟΣ: Όχι δεν είναι υποχρέωσή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έτσι λέει ο κανονισμός, μην
παραβλέπουμε τον κανονισμό Οδυσσέα.
Πες την πρόταση να τεθεί στην κρίση.
Επίσης
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
διαδικασίες τι είπες;

στηρίζουμε

τις

δημοκρατικές

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Όπως το είπε γράψε το.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ε, πες γιατί δεν θυμάμαι μη νομίζεις.
Στηρίζουμε την ανάγκη της ύπαρξης
ΣΓΟΥΡΟΣ:
δημοκρατικών θεσμών στην συγκεκριμένη χώρα και σε όλες
τις χώρες του κόσμου, τι να κάνουμε;
(Δεν αποδίδεται
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Επίσης στηρίζουμε την ανάγκη
δημοκρατικών θεσμών στη Λιβύη και όλων των…

ύπαρξης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι λέει για διάβασε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Επίσης στηρίζουμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό,
λοιπόν η πρόταση, παρακαλώ Οδυσσέα να διαβάσουμε την
πρόταση;
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Να πω κάτι; Να κάνω μία πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι πρόταση;
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Να κάνω μία πρόταση βρε παιδιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Στο βήμα.
Αυτό το ψήφισμα έτσι και αλλιώς δεν
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ:
μπορούμε να το αφομοιώσουμε από τη μια στιγμή στην άλλη,
ένα είναι αυτό το ζήτημα. Εγώ πήγα να το διαβάσω αλλά είναι
γραμμένο στο χέρι και δεν διαβάζετε, δύο. Εγώ νομίζω ότι
πρέπει να βγει μία επιτροπή, δεν είμαι υπέρ της…, να
εξομαλύνουμε τα πράγματα πάντα, αλλά κάποια πράγματα
θέλουν και προσοχή πως θα βγει από το Τεχνικό
Επιμελητήριο και πως θα εκφράζει όλον τον κόσμο του
Τεχνικού Επιμελητηρίου έξω στον κόσμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άρα τι προτείνεις;
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Ή θα ξαναδιαβαστεί ή να βγει μία 3μελής
επιτροπή και να το κάνει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Το είπα Φανή εγώ αυτό το
πράγμα, να είναι ο Κωστής που το έγραψε, να είσαι εσύ αν
θέλεις και ο Οδυσσέας.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
το πράγμα.

Μα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ύστερα αυτό

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Όχι ψηφίζουμε…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Όχι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Α, καλά.
Ένα λεπτό, όλοι συμφωνούμε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
στην πρόταση που έβαλε η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, να
σταματήσει ο πόλεμος, καμία συμμετοχή στην Ελλάδα και
τρίτον καμία ζωή να μην χαθεί άδικα στο όνομα των
συμφερόντων.
Αλλά θέλει μία λείανση σε κάποιες
διατυπώσεις γιατί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφοι όμως ακούστε,
ακούστε, ένα λεπτό, συναδέλφισσα Κουτσουμπού τελείωσες;
Τέλειωσες;
Λοιπόν ακούστε, πρέπει να τηρούμε τις
διαδικασίες, συναδέλφισσα Κουτσουμπού ένα λεπτό, οι
διαδικασίες και ο κανονισμός είναι συγκεκριμένος. Υπάρχει
ένα κείμενο, αν θέλετε να το ξαναδιαβάσω να το ξαναδιαβάσω
και υπάρχει και μία προσθήκη εδώ ή το ψηφίζουμε αυτή τη
στιγμή ή δεν το ψηφίζουμε, δεν υπάρχει άλλη άποψη ή το
παραπέμπουμε στη Διοικούσα.
Άλλη άποψη παιδιά δεν
υπάρχει, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Πρόεδρε σε παρακαλώ, βάλε σε ψηφοφορία το
ψήφισμα, μπορείς να το βάλεις σε ψηφοφορία;
Ωραία, θα βάλω λοιπόν,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
μπαίνει λοιπόν το ψήφισμα όπως έχει γραφτεί…
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όπως είναι σε παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ένα λεπτό συνάδελφοι.
Πρόεδρε
επί
της
διαδικασίας,
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:
ψηφίζονται οι τροπολογίες και μετά το ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ψηφίσουμε αυτό καταρχήν και
προσθήκη.

πρώτα

Έχεις δίκιο, άρα
στη συνέχεια αυτό

θα
ως

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Όχι, πρώτα οι τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι έχεις δίκιο, αλλά την
άλλη φορά είχαμε κάνει ολόκληρη συζήτηση για το θέμα αυτό.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Λοιπόν Πρόεδρε βάλτο σε παρακαλώ.
Τώρα, τώρα, λοιπόν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφοι συμφωνώ με την άποψη ότι πρώτα ψηφίζονται οι
προσθήκες και στη συνέχεια το κείμενο και για το λόγο αυτό
θα διαβάσουμε την προσθήκη.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι βρε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Άστο, άστο έχει δίκιο, το
γράφει εδώ, έχει δίκιο να στο διαβάσω τώρα;
Όχι δεν θέλω να μου το διαβάσει, έχουμε
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
υποβάλλει μία πρόταση να ψηφιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Αν δεν ψηφιστεί αυτό δεν
ψηφίζεται και η προσθήκη, είναι αυτονόητο.
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Αυτό σου λέω, ζητάω να μπει σε ψηφοφορία το
ψήφισμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Θα μπει, θα μπει.
Πρόεδρε…,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ναι.
Αν θέλετε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
γράψουμε κάποιοι ψήφισμα τώρα εδώ.

να

καθίσουμε

να

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Τώρα ναι έτσι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
επόμενο θέμα.

Και

να

προχωρήσουμε

στο

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αν το δέχονται οι άλλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Αν το δεχθεί βέβαια το συμβούλιο.
(Δεν αποδίδεται καθαρά,
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)…, σε παρακαλώ Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
τη δέχεστε εσείς;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου0

(Δεν

αποδίδεται

μιλάει

εκτός

Ένα λεπτό, την προσθήκη

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει τελείωσε.
Μπαίνει το ψήφισμα της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ως έχει
και μετά θα βάλουμε και την προσθήκη του συνάδελφου του
Σγουρού, ποιοι υπερψηφίζουν, ποιοι είναι υπέρ του
ψηφίσματος; Ποιοι είναι υπέρ;
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Καθίστε.
Καθίστε να μετρήσουμε,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
όπως έχει το κείμενο ποιοι είναι υπέρ, μετά θα μπει η
προσθήκη, η προσθήκη έχει νόημα αν υπερψηφιστεί.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Να υπερψηφιστεί κατά βάση αυτό λέμε.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 13, Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Παρών.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 13.
Ποιοι είναι κατά; Κατά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Κανένας, κανένας, δεν βλέπω κανένα κατά, ποιοι είναι παρών;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 8.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
υπέρ, έτσι είπες 13;

Μάλιστα, άρα είπαμε 13

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ναι, αν μέτρησα καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Κατά μηδέν και παρών 8,
ωραία άρα με βάση τα στοιχεία αυτά λευκά; Κανείς, λευκά
μηδέν. Λοιπόν με βάση αυτό υπερψηφίζεται το ψήφισμα ως
έχει καταρχήν και βάζουμε τώρα για ψήφιση και την
προσθήκη. Πού είναι η προσθήκη Γιάννη; Επίσης, μπαίνει
μία προσθήκη, πού μπαίνει στο τέλος; Οδυσσέα που μπαίνει;
ΣΓΟΥΡΟΣ: Εκεί που μιλάει για την αυτοδιάθεση των λαών
τέλος πάντων.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Στο τέλος φαντάζομαι,
επίσης στηρίζουμε την – διαβάζω την προσθήκη – επίσης
στηρίζουμε την;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ανάγκη.
…ανάγκη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
δημοκρατικών θεσμών στο αραβικό και γενικά..

ύπαρξης

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διατυπώσουμε την πρόταση.

Μισό

λεπτό

να

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Στη Λιβύη και γενικά στον ευρύτερο κόσμο.
Επίσης στηρίζουμε –
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διαβάζω την προσθήκη – την ανάγκη ύπαρξης δημοκρατικών
θεσμών στη Λιβύη και γενικά στον ευρύτερο κόσμο, αυτό;
Ωραία, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες της περιοχής;
Του κόσμου ή της περιοχής;
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ξαναδιάβασέ το όλο.
λοιπόν ακούστε την
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
προσθήκη, εκτός από το κείμενο αυτό, επίσης στηρίζουμε την
ανάγκη ύπαρξης δημοκρατικών θεσμών στη Λιβύη και γενικά
σε όλες τις χώρες της περιοχής και του κόσμου.
Ποιοι
υπερψηφίζουν την προσθήκη αυτή; Να δω ποιοι, ποιοι είναι
υπέρ;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το ψήφισμα με αυτό το…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το ψήφισμα ψηφίστηκε.
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Με αυτή την προσθήκη.
Με την προσθήκη ποιοι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
είναι υπέρ; Μέτρα Γιάννη. Ποιοι είναι υπέρ της προσθήκης;
Πόσοι είναι; Και εγώ μέσα, λοιπόν ξαναμέτρα, η προσθήκη,
προσθήκη, προσθήκη εκεί, βρε παιδιά, βρε παιδιά τώρα.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 13.
ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
Βρε παιδιά τώρα μην
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
παίζουμε εδώ πέρα το τέτοιο, λοιπόν τελευταία φορά,
προσθήκη, τώρα ποιοι υπερψηφίζουν την προσθήκη;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 14.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ποιοι είναι κατά της
προσθήκης; Κατά της προσθήκης; 1, 2.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: 3 κατά, 3 κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: 3 κατά, ποιοι είναι παρών;
Παρών; Ένας ή δύο; Ένας.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ένα, δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιος είναι ο δύο; Α, δύο,
δύο, και λευκά; Λοιπόν, συνεπώς λοιπόν υπερψηφίζεται η
προσθήκη.
Τώρα δια ταύτα, συνάδελφε Ξυλούρη, αυτό που θα το
στείλουμε;
Όχι πρέπει να προτείνεις που θα πάει στις
εφημερίδες; Πού αλλού;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εκεί που πάνε όταν κάνουμε τα ψηφίσματα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εφημερίδες έτσι;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όπου πάνε τα υπόλοιπα ψηφίσματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ψήφισμα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:

Ανάλογα

τι

είναι

το

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δηλαδή θα σου πω τι θα έλεγα εγώ, στον τύπο,
σε όλο τον τύπο, στον Περιφερειάρχη, στην Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Στον Πρωθυπουργό;

Κυβέρνηση πού δηλαδή;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Θα σου πω, προς την Ελληνική Κυβέρνηση, τον
Περιφερειάρχη..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ποιοι αυτοί βρε παιδί μου,
εμείς θα γράψουμε τη διεύθυνση, εμείς, εμείς θα δούμε. Προς
τον Περιφερειάρχη λοιπόν, ωραία, ωραία εντάξει, ωραία.
Τώρα θα κάνετε έναν κόπο να το γράψετε και σε
ηλεκτρονικό κείμενο; Διότι δεν βγάζουμε τα γράμματά σου,
δεν βγάζουμε τα γράμματα, να μην γράψουμε άλλο.
Ωραία, Γιάννη βγάλε το μια φωτοτυπία και θα μου το
στείλει, φωτοτυπία για να το πάρει.
Δεν ξέρω αν το φωτοτυπικό μηχάνημα αν
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
δουλεύει, δεν το ξέρω εγώ.
Λοιπόν τέλος με το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ψήφισμα, θα σας παρακαλούσα μόνο να το γράψετε να μου το
στείλετε με ένα email για να το φτιάξω.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Αύριο το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, ωραία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 4 ο
Σχετικά με το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πάμε στο επόμενο θέμα,
συνάδελφοι, η ώρα είναι 10:30 προχωράμε στο επόμενο θέμα
που είναι, ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, ορίστε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Πότε δηλαδή; Πότε; Κάτσε,
συνάδελφοι θα κάτσετε ή να φύγουμε;
Λοιπόν, να
αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, συνάδελφοι ελάτε.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφε Ξυλούρη έχεις
απόλυτο δίκιο αλλά κάθε φορά το ίδιο γίνεται και ξέρεις γιατί
γίνεται το ίδιο; Συζητάμε το πρώτο θέμα ο καθένας λέει την
άποψή του, ξεφουσκώνει να το πω και μετά φεύγει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μπήκε και το ψήφισμα στη μέση μπήκε και ο
προϋπολογισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εγώ θα έλεγα το εξής,
συνάδελφε Ξυλούρη θα έλεγα το εξής, να συζητήσουμε το 1 ο
θέμα το ασφαλιστικό, άλλωστε αυτά που θέτετε μέσα είναι
κάποια τεχνικά θέματα παρακολούθησης, ενημέρωσης κ.λ.π.,
να το συζητήσουμε αυτό και το άλλο θέμα μαζί με την
ποινικοποίηση να τα πάμε σε μία συνεδρίαση, όχι άλλη, όχι
δεν με κατάλαβες, συνεχιζόμενη είπα. Αλλά οι συνεχιζόμενες
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είναι οι εξής και θέλω να το συναποφασίσουμε εδώ. Είμαι ή
30 με ακούτε; Συνάδελφοι με ακούτε; Άμα θέλετε ακούστε με
λίγο ή 30 ή 6 ή 13 ή 20, αυτές είναι οι ημερομηνίες,
συνεχιζόμενη όχι νέα. Ή 30, 30 είναι η επόμενη Τετάρτη ή 6
ή 13 ή 20.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όποια και να βάλεις εμείς δεν έχουμε πρόβλημα,
αποφάσισε τώρα και πες μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
μου; Οι συνάδελφοι εδώ..
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

Εγώ θα αποφασίσω μόνος

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν ακούστε κάτι, θέλω
όμως να συμμετέχουμε αλλιώς παίζουμε εδώ πέρα να μην πω
τι να ‘ναι.
Συνάδελφοι έξω, Μπριλάκης, Σωμαράκης,
διαμαρτυρόμενοι και λοιποί ελάτε μέσα, ελάτε μέσα να
αποφασίσουμε κάτι.
Έχουμε τέσσερα θέματα τα οποία τα κουβαλάμε από τον
Οκτώβρη, τα δύο τουλάχιστον. Εγώ λέω το εξής, να
συζητήσουμε το 4 ο θέμα, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό,
δεν είναι ένα θέμα το τι περιλαμβάνει το ασφαλιστικό ή το τι
πρέπει να γίνει, είναι ένα θέμα τεχνικής φύσεως όπως το έχει
διατυπώσει η ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ, λέει ότι πρέπει να γίνουν
ενημερωτικές συγκεντρώσεις, λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει
ένας δίαυλος επικοινωνίας και εν πάση περιπτώσει
πληροφόρησης, λέει τεχνικά θέματα ναι.
Λέω εγώ το εξής, να το συζητήσουμε αυτό τώρα, να
πάρουμε μία, δεν είναι δύσκολο απ’ ότι είδα να πάρουμε και
μια απόφαση ή να εξουσιοδοτήσουμε να πάρει την απόφαση η
Διοικούσα ή να το παραπέμψουμε σε μία επιτροπή. Και το
άλλο θέμα μαζί με την ποινικοποίηση και το θέμα της
Σπιναλόγκα, να το πάμε σε μία συνεχιζόμενη συνεδρίαση ή
στις 30 ή στις 6 του Απρίλη ή στις 13 ή στις 20.
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Εγώ δεν έχω αντίρρηση και στις 30 να το βάλουμε, την
επόμενη Τετάρτη, αν μπορείτε μην έρθουμε όμως εδώ και
είμαστε 4. Είναι σοβαρά τα θέματα και τα υπόλοιπα, λοιπόν ή
30 ή 6 ή 13 μία από τις τρεις μέρες θα έλεγα εγώ, τι λέτε
εσείς; Εσείς παράδειγμα που είσαστε εισηγητές τι λέτε; Το
ξέρω μα το ένα θα το συζητήσουμε τώρα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έχουμε καταντήσει γλαφυροί, δηλαδή το θέμα
είναι αστείο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα 30, 30.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Εγώ 30 θα λείπω εκτός Ελλάδας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Είτε τώρα συζητηθεί είτε αν πάει
στις 6 για να είναι κάμποσοι συνάδελφοι γιατί έχουμε μείνει
ελάχιστοι, να είναι πρώτο θέμα στην ημερήσιας διάταξη αυτά
που έχουμε από τον Οκτώβρη να τα βάλουμε πρώτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μα πρώτα είναι.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα βγαίνουμε όμως αυτά που βγήκανε γι’ αυτό
πήγανε πίσω Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
εκτός μικροφώνου)

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Έξι μπορείτε στις έξι;
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

Όχι θα το συζητήσουμε το
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ασφαλιστικό, είναι λίγο αυτό δεν είναι τίποτα, τα υπόλοιπα, τα
υπόλοιπα.
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Ένα λεπτό, είπαμε το ασφαλιστικό είναι μια σελίδα, θα
μας την αναλύσει εδώ ο Φανουράκης που το έχει γράψει, θα
πάρουμε μια…, τα υπόλοιπα είναι, τα υπόλοιπα στις 6 του
μήνα, συμφωνείτε 6;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τι μέρα είναι μισό λεπτό.
Τετάρτη, έχετε τίποτα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Υπάρχει και η άλλη άποψη, υπάρχει και η άλλη άποψη, δείτε
το πρόγραμμά σας, με ενημερώνετε και σας στέλνω ένα email
σε όλους. Δεν θα βρούμε άκρη;
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Αν δεν το αποφασίσουμε τώρα δεν μπορεί…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
Διοικούσα;

Μα αν έχουν ανειλημμένη υποχρέωση η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Στις 9 έχουμε, 16 ολότελα, δεν
έχουμε στις 6.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία να το κάνουμε στις 6;
Συμφωνείτε όλοι; Δηλαδή τα θέματα που μένουνε να τα πάμε
6 το μόνο που θα σας σταλεί είναι ένα sms τίποτα άλλο.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ: Ναι αλλά θα βάλω και εγώ θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι θέματα θα βάλεις αυτά
είναι συνεχιζόμενα για την τώρα, συνεχιζόμενη είναι, μπορείς
να βάλεις ένα θέμα ως εκτός ημερησίας διάταξης, αλλά
συνεχιζόμενη ναι, όχι καινούρια.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Για να τελειώσουμε αυτά τα θέματα δηλαδή.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ε, να τα τελειώσουμε, η
ποινικοποίηση είναι μία πολύ σοβαρή ιστορία εκτός από τα
υπόλοιπα.
Επομένως καταλήγουμε στις 6; Οριστικό, 6 του Απρίλη
συνεχίζουμε 7:00 η ώρα εδώ, τώρα ελπίζω να μην υπάρχει
καμία εκδήλωση, αλλά και εκδήλωση να υπάρχει εμείς θα
έρθουμε έτσι; Και θα την διώξουμε την εκδήλωση, 6 Απριλίου.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
ξέρεις εσύ.

Η αίθουσα δεν πρέπει να δίνεται αν δεν το

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
πει.

Το ξέρω, το ξέρω, το έχω

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το λύσαμε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Το έχω πει.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
κάνει.

Η Διοικούσα Επιτροπή αν έχει κάτι άλλο να

Συνοψίζουμε λοιπόν, θα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
κάνουμε μία συζήτηση για το επόμενο θέμα, δεν θα μας πάρει
πολύ και καταλήγουμε, τα υπόλοιπα θέματα για την κρίση του
επαγγέλματος των μηχανικών και για την ποινικοποίηση και
για την ένταξη της Σπιναλόγκας, τα τρία θέματα αυτά χωρίς
εισαγωγικά με ακούτε;
Ένα λεπτό, χωρίς εισαγωγικά,
Ξυλούρη συνάδελφε, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς προοίμια,
χωρίς, χωρίς, κατευθείαν συγκεκριμένα θέματα στις 6 του
μήνα, εντάξει;
Λοιπόν προχωράμε στο επόμενο και τελευταίο θέμα για
σήμερα, αφού συνεννοηθήκαμε για τις 6.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:
Σπιναλόγκα;

Πρόεδρε

συγγνώμη

ποιο

θέμα

για

τη
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
διάταξη…

Αν δείτε στην ημερήσια

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ένταξη της Σπιναλόγκας στα μνημεία…
…απομένουν 4 θέματα,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συνάδελφε Μπάκιντα, Κώστα 4 θέματα, σχετικά με το
ασφαλιστικό το συζητάμε τώρα, η οικονομική κρίση, η
αποποινικοποίηση και η ένταξη της Σπιναλόγκα, χωρίς
ανακοινώσεις Προεδρείου, χωρίς ενημέρωση δραστηριότητας
Διοικούσας, κατευθείαν στις 6 του μήνα, θα ‘ρθουμε στις 7:00
στις 10:00 να έχουμε τελειώσει.
Πάμε στο επόμενο θέμα σχετικά με το ασφαλιστικό –
συνταξιοδοτικό, ο συνάδελφος Φανουράκης.
Συνάδελφοι το θέμα που βάζουμε είναι
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
κυρίως σε ένα πρακτικό πράγμα και όχι σε πολιτική ανάλυση ή
εκτιμήσεις κ.λ.π.
Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά μας;
Ξέρουμε ότι έχουνε ψηφιστεί τελευταία νόμοι που επιφέρουν
σημαντικές
αλλαγές
στο
επάγγελμα,
συνταξιοδότηση,
εισφορές στα δικαιώματά μας κ.λ.π. Επειδή κυρίως ως προς
το συνταξιοδοτικό το βλέπω να σας πω την αλήθεια το θέμα,
επειδή πολλοί συνάδελφοι και επειδή οι νόμοι δεν είναι πολύ
σαφείς και κάθε τόσο βγαίνουνε εγκύκλιοι κ.λ.π. και αν
προσπαθήσει κανείς να τους διαβάσει δεν τους καταλαβαίνει
τουλάχιστον εγώ αυτό παθαίνω, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να
έχουμε μία υπεύθυνη ενημέρωση από το ταμείο μας.
Δεν έπρεπε να καταφεύγουμε όπως κάνουν κάποιοι
άλλοι στους διαφόρους, που είναι στα παράθυρα, στους
Μητρόπουλους να μας πούνε τι συμβαίνει, να ‘ρθει το ταμείο
μας να μας εξηγήσει τι λέει ο νόμος, τι λέει τη εγκύκλιος, τι
Που αυτό έχει σχέση με τον
προοπτική υπάρχει κ.λ.π.
προγραμματισμό της ζωής του καθενός ένα και να ξέρουμε για
να μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του. Λοιπόν πάνω σε
αυτή τη λογική κάνουμε δύο – τρία συγκεκριμένα πράγματα.
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Το ένα είναι να ‘ρθει το ταμείο να μας ενημερώσει ένα, το
ΤΣΜΕΔΕ, δεύτερον να οργανωθεί σε μια μόνιμη βάση η
δυνατότητα συναδέλφων, να πάρει ένα τηλέφωνο, να μπει σε
έναν ιστότοπο, να μπορεί να πάει εδώ στο τοπικό τμήμα και
να μπορεί να ρωτήσει τη συγκεκριμένη τη δική του περίπτωση
και να παίρνει έγκυρη και να παίρνει μια έγκαιρη και έγκυρη
πληροφόρηση που να μπορεί να προγραμματίσει, πόσα λεφτά
θα πάρει, τι εξαγορές να κάνει, τι προβλέπει γι’ αυτόν ο
νόμος, τα χρόνια του, συγκεκριμένα πράγματα όμως.
Τώρα παραπέρα κάνουμε άλλη μία συγκεκριμένη
πρόταση που λέει το εξής, ότι στο ΤΣΜΕΔΕ μέχρι σήμερα
είχαμε κάποιες εισφορές, αυτές δεν τις βγάλαμε εμείς κάποιοι
τις βγάλανε με μια λογική προφανώς παίρνοντας το εισόδημα,
το μέσο εισόδημα τότε της εποχής. Σήμερα που τα πράγματα
αλλάζουν και έχουμε μπει σε μια κρίση, νομίζουμε ότι είναι
λογικό και καθόλου επαναστατικό να προχωρήσουμε σε
Το ΤΣΜΕΔΕ να τα εξετάσει αυτά τα
μείωση εισφορών.
πράγματα στα λογιστικά και το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει,
βέβαια αυτοί τα κάνανε για να αυξήσουνε, εμείς θα
προσπαθήσουμε και το βάζουμε αίτημα, να υπάρξει μία
μείωση εισφορών των μελών του ΤΕΕ στο..
Τώρα
παραπέρα
μπορώ
να
δώσω
την
εξής
πληροφόρηση και εγώ μπήκα στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ,
βρήκα κάπου που μιλάει για τα συνταξιοδοτικά, πήρα
τηλέφωνο που έλεγε εκεί πέρα και μου απαντήσανε αμέσως.
Παρά που φωνάζουμε ότι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνο κ.λ.π.,
εγώ πήρα τηλέφωνο και μου απαντήσανε. Βέβαια μου είπε η
κοπέλα πάρε το τάδε τηλέφωνο γιατί είχε δουλειά αυτή και
παίρνω αυτή και μου λέει, πάρε με μετά τις 1:00, γιατί 10:00
με 1:00 κάνω μια άλλη δουλειά. Παίρνω, τη ρωτάω, μου
απαντά, εγώ είχα διαβάσει λίγο την εγκύκλιο και της λέω, μα
υπάρχει και η τάδε παράγραφος, μου λέει δίκιο έχεις, είμαι
κουρασμένη και…
Δηλαδή κάτι προσπαθεί να κάνει το ΤΣΜΕΔΕ αλλά
απέχει πολύ από το να έχει κανείς μία υπεύθυνη ενημέρωση
πως προγραμματίζει. Λοιπόν, η πρόταση και είχαμε κάνει
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από καιρό, ξέρω ότι επίσης η Διοικούσα έχει στείλει Πρόεδρε,
νομίζω ότι η Διοικούσα έχει στείλει χαρτί προς τα πάνω αν δεν
είναι, έτσι δεν είναι να με ενημερώσετε ξέρω εγώ, αλλά δεν
επιμείνατε και μπορείτε να μας πείτε πάνω σε αυτό το
πράγμα. Ναι, και παραπέρα τώρα θέλω να πω ότι, προφανώς
από ‘κει και πάρε πέρα από αυτό το στεγνό, το πρακτικό που
προτείνουμε εμείς, καλό θα ήτανε να ψαχτούμε στην
αντιμετώπιση της κρίσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Λέω ότι επειδή έκανα μία κριτική
δημόσια στο Καρπενήσι, ότι τον διώκω λέει και ότι είμαι ο
Πρόεδρος των…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Ποιος Πρόεδρος το είπε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Ο
Μαυράκης.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
επισταμένα.

Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ, ο

Ναι, πρέπει αυτά να τα ξαναβάλουμε πιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
εκτός μικροφώνου)

(Δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι πρέπει να τα…
Τέλειωσες συνάδελφε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Ωραία, ερωτήσεις συνάδελφοι, ερωτήσεις έχει να υποβάλλει
κάποιος;
Κατάλογος ερωτήσεων δεν υπάρχει κανείς,
κατάλογος τοποθετήσεων; Κανείς συνάδελφος; Σφακιανάκη,
άλλος;
Τρουλλινός, άλλος;
Ξυλούρης, λοιπόν κλείνει ο
κατάλογος των τοποθετήσεων, Σφακιανάκη, Τρουλλινός,
Ξυλούρης τέλος, μέχρι πέντε λεπτά.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Μπα δεν θέλω πέντε, θέλω πιο λίγο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αυτή η εισήγηση ζητάει τα αυτονόητα,
φοβάμαι όμως ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, φυσικά συμφωνώ,
το λέω εξαρχής για να μην παρανοηθώ. Τι θέλω να πω, ότι
ήδη έχουμε ζητήσει να γίνει αυτό και δεν ανταποκρίνεται, είπε
κάτι ο Πρόεδρος, επίσης να ενημερώσω ότι και μετά από μια
παρέμβαση του Κώστα του Μπάκιντα στείλαμε και άλλο
έγγραφο σχετικό με το ΤΣΜΕΔΕ, γιατί όλο το φθινόπωρο
πήγαινε και ερχότανε ο Πρόεδρος και φαινότανε μέσα από τις
οικονομικές σελίδες των εφημερίδων και έφτιαχνε διάφορα
σενάρια, που πάντα είχανε μέσα στις εισφορές μας. Δηλαδή
μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την οικονομική, οι προτάσεις
αφορούσαν πότε να την αγοράσει ολόκληρη την Τράπεζα
Αττικής το ΤΣΜΕΔΕ ή ένα μεγάλο ποσοστό. Παράλληλα
συζητούσε για συγχωνεύσεις με άλλες.
Δηλαδή έστηνε
σκηνικά χωρίς να ρωτά κανέναν.
Κάναμε λοιπόν μία παρέμβαση από τη Διοικούσα όπου
ζητήσαμε από τη Διοικούσα του ΤΕΕ, νομίζω ότι το
κοινοποιήσαμε και σε αυτούς δεν το έχω, όπου λέμε ότι, να
ξεκαθαριστεί ότι είχαμε πει ότι λεφτά δώσαμε – δώσαμε και ότι
δεν θα δώσουμε άλλα και να κλείσει αυτό το παραμύθι. Είναι
ένα καθαρό κείμενο αυτό.
Αυτά τώρα όλα, αυτοί προφανώς δεν θέλανε να τα
συζητήσουνε γιατί συνάδελφοι το ΤΕΕ έχει γίνει τραγικά
συγκεντρωτικό. Εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να ξαναπάρω το
λόγο πριν που μιλούσαμε και για το θέμα για το πόσα λεφτά
μας δίνει κ.λ.π. Δεν είναι πια…, τίποτα δεν συζητιέται στο
ΤΕΕ, προχθές διάβασα ότι με εντολή Προέδρου κόψανε την
ενημέρωση.
Δηλαδή
απολυθήκανε
100
ανθρώποι,
απεργούσανε όλοι οι άλλοι, σταμάτησε το ενημερωτικό δελτίο
στις 14 του Φλεβάρη, εδώ και λίγες μέρες μας ζητήσανε να
ξαναστείλουμε… (αλλαγή κασέτας)
…ήτανε συγκεντρωμένα τα νέα που μας
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
ενδιαφέρουνε, είπε λέει ο Πρόεδρος να σταματήσει.
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Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική, και
πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι να κάνουμε πια με το
ΤΕΕ συνολικά γιατί δεν συνομιλούμε. Περίμενε τώρα, τι γίνεται
με το ΤΣΜΕΔΕ, με το ΤΣΜΕΔΕ εγώ θέλω πάρα πολύ και είχε
εξαγγείλει από τον καιρό που ήτανε ακόμα η προηγούμενη
θητεία, είχανε πει διάφορα πράγματα ότι προχωρούσανε να
γίνει μέχρι ένα είδος ΚΕΠ, δηλαδή να φτιάξουν την ιστοσελίδα,
να ανεβάσουνε ενημέρωση, να σου βγάζουν τη σύνταξη. Τι;
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Ανέβηκε λέει αυτή σελίδα…, (δεν αποδίδεται
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)
Κατά τώρα εντάξει δεν
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Το 14/3 ο υ ανέβηκε;
είναι αυτό το μείζον και αν ανέβηκε, ανέβηκε χθες γιατί…
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ: Σήμερα ανέβηκε.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Αυτό σου λέω τώρα, δεν αλλάζει.
Λοιπόν τι θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή όμως ακόμα
και αν είχαν προγραμματίσει και ξεκινήσει κάτι που δεν νομίζω
ότι σκοτώνονται, ακόμα και σήμερα έχουνε νέες εγκυκλίους
για το ασφαλιστικό η Κυβέρνηση, δεν ξέρουνε. Εκτός που
βαριούνται να μας πούνε και δεν το βάζουν σε προτεραιότητα,
τι έχει συμβεί και με αυτό κλείνω.
Ψηφίστηκε
ο
ασφαλιστικός
νόμος,
αυτοί
δεν
προσαρμόσανε τις πληροφορίες στον ασφαλιστικό, γιατί
ακολουθούσανε διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κ.λ.π. και
σας ενημερώνω επειδή – σταματήστε μωρέ να μιλάτε πια,
αφού σε νοιάζει τώρα αυτό που λέω άστο, είσαι και προ της
σύνταξης – λοιπόν αυτό που κάνουμε τις τελευταίες,
τελευταίες μέρες είναι, προκειμένου να μην εμφανίζουν
ανεργία, προκειμένου να εφαρμόσουν το μείζον γι’ αυτούς της
διάλυση του δημόσιου τομέα κ.λ.π., βγάζουνε συνέχεια
εγκυκλίους όπου από το παράθυρο επικαλούνται διάφορα
πράγματα και διευκολύνουν κόσμο να βγει στη σύνταξη.
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Βέβαια με το αζημίωτο, να πληρώνουν και πλασματικά χρόνια.
Αυτό είναι το σκηνικό.
Άρα δεν έχει τελικό σκηνικό αυτή τη στιγμή για να μας
κάνουν ενημέρωση, είναι τελείως ρευστό. Σε κάθε περίπτωση
όμως επειδή αυτά που λέτε και ζητάτε είναι σωστά, εγώ λέω
να τα ξαναζητήσουμε να φαίνονται ότι ενδιαφερόμαστε, ότι
απαιτούμε, ότι παρακολουθούμε, ότι περιμένουμε να το
κάνουμε, αλλά για τους λόγους που είπα δεν βλέπω πολύ
φως.
ΠΡΕΟΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Συνάδελφος Τρουλλινός.
Εμένα η διάθεση που μου έρχεται όταν
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ:
κουβεντιάζω για το κεντρικό ΤΕΕ και για το ΤΣΜΕΔΕ είναι να
τους πιάσω στα σκαμπίλια και δεν μου φαίνεται να πούμε
τελικά ότι μάλλον αυτό θα το κάνω στο τέλος, διότι εγώ είμαι
προ σύνταξης και προσπαθώ να τους ρωτήσω. Και πάω με τη
Μαρία τη Μαρκάκη την καημένη και με τη Δέσποινα και πρέπει
να πάρουμε μία, διότι μία είναι η ειδική, η Μοσχόβου η Αλέκα,
άντε να χτυπάει το τηλέφωνο τρεις ώρες, άντε να μη το
σηκώνει ποτέ, άντε να μην μας απαντάει τελικά, άντε να μην
μπορώ να βρω και να διαχειριστώ τα πράγματα όπως ο
νεότερός μου Κώστας μπορεί να τα διαχειριστεί να πούμε και
να τα δώσει και σε εμένα να δούμε ήντα διάολο γίνεται.
Αυτή η κατάσταση και αυτό το αλαλούμ που υπάρχει
είναι εξωφρενικό, είναι απαράδεκτο καταρχήν τελικά να
υπάρχει μόνο ένα άτομο που σου δίνει πληροφορίες, να μην
υπάρχει κανένας άλλος και αυτό το μαϊμούνι ο Γαμβρίλης που
στρογγυλόκατσε στη θέση του ΤΣΜΕΔΕ και παίρνει το
παχυλότατο μισθό και δεν τον καταγγέλλει και κανείς.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πόσο παίρνει;
ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ: Ένας Θεός ξέρει πόσο παίρνει, παχυλότατος
είναι και δεν μας το είπε και να σου πω και…, ο Γαμβρίλης
είναι ο εκπρόσωπος τελικά στο ΤΣΜΕΔΕ από την πλευρά του
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Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ναι τον ρωτήσαμε δεν μας το είπε
όταν ήμουνα και εγώ στην Αντιπροσωπεία, είναι εν κρυφτό
όλα αυτά, βεβαίως, συμμετέχει και στην Τράπεζα Αττικής έτσι
δεν είναι Μαρία; Έτσι είναι, συμμετέχει και στην Τράπεζα
Αττικής, είναι και στο συμβούλιο, τα παίρνουνε χοντρά όλοι
τους και δεν τολμάνε τελικά ούτε τη σύνταξη, όχι δεν τολμάνε,
δεν ενδιαφέρονται για τη σύνταξη των ανθρώπων να
βγάλουνε.
Η κατάσταση είναι απελπιστική, εδώ πέρα τελικά το
αυτονόητο δεν γίνεται, δεν ξέρω με ποιο τρόπο και τι πρέπει
να στείλει το Τεχνικό Επιμελητήριο απέναντι σε αυτά τα
γαϊδούρια.
Εγώ το λέω τελικά για να καταγραφεί, ότι
πρόκειται για γαϊδούρια και αρχικλεφταράδες, τίποτα άλλο. Το
μόνο που τους ενδιαφέρει τελικά είναι οι κλίκες τους και πως
θα μοιράσουνε τα έργα και τις διάφορες μελέτες και τίποτα
άλλο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάτσουν στις
παχυλότατες θέσεις τους και τίποτα άλλο και έχουμε μεγάλη
ευθύνη οι παρατάξεις που της στηρίξανε και τους
υποστηρίξανε και τους βγάλανε εκεί πέρα.
Και αυτές οι
παρατάξεις που τους βγάλανε εκεί πέρα πρέπει να τους
κουνήσουνε και παραπάνω το αφτί, φτιάνει πια!
Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε τελικά; Να αρχίσουμε να
τους δέρνουμε; Τι προτείνει τελικά το Τεχνικό Επιμελητήριο
εδώ πέρα δεν έχει τελικά άποψη προς το συγκεκριμένο θέμα;
Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή; Καταρχήν έχουνε διαλύσει
εντελώς το ταμείο, δεν ξέρουμε τι αποθεματικά υπάρχουν, αν
υπάρχουν, πού υπάρχουν, τι γίνονται;
Υπάρχει αυτός ο
καταιγισμός του σοκ, δεν προλαβαίνεις τελικά να χωνέψεις τη
μία απόφαση αυτού του Τσολάκογλου του Γεωργίου του
Ανδρέα και την ίδια στιγμή τελικά σου έρχεται ένας άλλος
καταιγισμός. Όχι λέει εγκύκλιοι, όχι λέει μπούρδες, όχι τρίχες
κατσαρές, καταιγισμός στον καταιγισμό, δεν προλαβαίνεις να
χωνέψεις τον ένα καταιγισμό, σου έρχεται ο άλλος. Αυτή είναι
η πολιτική τους, αυτό είναι το status τους, πού θα πάει αυτή η
δουλειά;
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Υπεύθυνα θέλω πραγματικά και εδώ το ΤΕΕ/ΤΑΚ να
πάρει μία θέση επάνω σε αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ξυλούρης,
δεν…, συνάδελφος Σωμαράκης κλείνεις τον κατάλογο.
Παιδιά ήμουνα νεαρό μηχανικάκι, νεαρό
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
μηχανικάκι και είχα αισθανθεί ότι μας έχουνε οι απάνω για
πλάκα. Θυμάμαι τότε όντας επικεφαλής της παράταξης τη
σύγκρουσή μου με το συγχωρεμένο τον Κουλουμπή.
Η άποψη, εμείς κάποιοι από μας είμαστε στη σύνταξη,
σήμερα – αύριο θα την πάρουμε, το θέμα είναι τι θα γίνεται
εσείς οι νέοι. Κατά τη γνώμη μου η άποψη είναι η εξής, το
ΤΕΕ όσο είναι έτσι, όσο είναι δηλαδή κεντρικό ΤΕΕ και
περιφερειακά τμήματα δεν υπάρχει σωσμός, λύση δεν
υπάρχει. Από πολύ παλιότερα τότε είχαμε πει ότι το ΤΕΕ
πρέπει να γίνει ομόσπονδο, τότε μόνο υπάρχει δυνατότητα.
Να μην υπάρχει κεντρικό ΤΕΕ αλλά να υπάρχει ομοσπονδία
ΤΕΕ.
Όμως αυτό είναι θέμα αγώνα, είναι θέμα παρατάξεων
που είπε, αυτές οι παρατάξεις οι οποίες κυριαρχούν, το
οδηγούνε, όπως το οδηγούνε και δεν νοιάζονται καθόλου,
ακούγονται κάποιοι λεονταρισμοί από τα περιφερειακά
τμήματα κατά καιρούς και καταλαγιάζουνε. Όμως όταν τους
ζητάς κάτι να σου πούνε και δεν στο λένε υπάρχει και η
δικαστική οδός παιδιά.
Εγώ δηλαδή θα ήθελα επειδή
συζήτησα κάποια θέματα όταν μπήκανε εδώ και τα είδα με τις
αποφάσεις του γραφείου δικαστικού, αυτή την επαίσχυντη
απόφαση και κάποιες άλλες, με τον Βγόντζα τον Αντώνη, που
ήτανε υποτίθεται, που είναι Νομικός Σύμβουλος ή που είναι
στο Νομικό Συμβούλιο του ΤΕΕ, δεν μου απαντούσε αλά
γελούσε απλώς, που σήμαινε ότι συμφωνούσε αλλά δεν
μπορούσε να κάνει κάτι.
Τι λέω λοιπόν; Να πάρουμε ένα δικηγόρο που να ξέρει
τα θέματα αυτά που αφορούν συνταξιοδοτικά και τέτοια και να
του κάνεις μία μήνυση γιατί διαχειρίστηκε δική σου περιουσία,
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δηλαδή δική μας περιουσία, με τρόπο ο οποίος δεν υπηρέτησε
το συμφέρον μας. Να δούμε λοιπόν ένα τέτοιο θέμα εάν
μπορούμε, γιατί τότε μόνο θα καταλάβουνε ότι δεν παίζουμε.
Αυτά που λέει ο Τρουλλινός συμφωνώ απόλυτα, είναι για
σκαμπίλια, αλλά δεν βγάζεις τίποτα Γιώργο με τα σκαμπίλια
και να τους τα δώσεις αυτοί δεν καταλαβαίνουν, είναι
γαϊδούρια που λες.
Όμως αν το κινήσεις δικαστικά το θέμα και δεν ξέρω
αυτό που λέω αν ισχύει, αλλά νομίζω ότι ισχύει, αν το κινήσεις
δικαστικά, το Τεχνικό Επιμελητήριο εδώ με μία εξώδικη
πρόσκληση να τους καλέσει, δεν νομίζω ότι θα το αρνηθούνε
και δεν θα είναι και καθόλου εύκολο να πει ότι, όποτε θέλω θα
έρθω να λέει σε έναν Πρόεδρο, όποτε θέλω εγώ θα έρθω
Πρόεδρε. Αυτό απαξιώνει ολόκληρο το τμήμα στο πρόσωπο
του Προέδρου του.
Σκεφτείτε παιδιά, αντί να διαμαρτυρόμαστε, ο Γιώργο
έχει ασχοληθεί απ’ ότι ξέρω πάρα πολύ με το ΤΣΜΕΔΕ και
είναι απογοητευμένος, δεν κατάφερε δηλαδή τίποτα αν
κατάλαβα καλά Γιώργο, δεν κατάφερες τίποτα.
Να δούμε
λοιπόν το θέμα, πως πάει με τι δικαστική οδό, τότε ίσως
βάλουνε μυαλό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
να κλείσουμε.

Ο συνάδελφος Μπριλάκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Είναι μετά τον Κωστή κανείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι, θέλεις να…
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ: Θυμίζω το παλιό μας αίτημα να συμπληρωθεί
το υποκατάστημα με υπαλλήλους και θυμίζω ότι αυτή τη
στιγμή δεν έχουμε κανένα ανωτάτης εκπαιδεύσεως και είχαμε
παλιά τον Ψυλλάκη ο οποίος ήτανε και ξύπνιος και είχε και
επαφή με τα κεντρικά και μας έδινε αρκετές πληροφορίες.
Τώρα οι κοπέλες εκεί, δηλαδή αντί για να ψάχνει ο καθένας
μας να βρει άκρη στην Αθήνα, θα έπρεπε να έχουμε ένα
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Διευθυντή εδώ που μας ξέρει, αλλά να είναι άξιος και ικανός
να ξέρει ασφαλιστική νομοθεσία, να μπορεί να ρωτήσει και να
τον έχουμε δηλαδή να μας βοηθάει και είναι δυστυχώς ένα
αίτημα ανεκπλήρωτο, για το υποκατάστημα μιλάω εδώ το δικό
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ο συνάδελφος Ινιωτάκης.
Συνάδελφοι τα πράγματα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
δείχνουνε ότι υπάρχει ένα τρομερό έλλειμμα δημοκρατίας στο
Τεχνικό Επιμελητήριο όπως γίνεται στους περισσότερους
θεσμούς που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Όμως το Τεχνικό
Επιμελητήριο φαίνεται ότι έχει φτάσει πλέον σε οριακά σημεία,
σε σημείο να κινδυνεύει να παραλύσει ο μηχανισμός ΤΕΕ, και
βέβαια πρώτα απ’ όλα κινδυνεύουν να ακρωτηριαστούν τα
περιφερειακά τμήματα, τα άκρα.
Γι’ αυτό νομίζω και θα πω έτσι φωνακτά αυτά τα οποία
σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, ότι
πλέον δεν θέλει ούτε κραυγές Γιώργο, ούτε σκαμπίλια, ούτε
δικαστήρια Μανόλη. Δηλαδή επειδή κινδυνεύει κάποια στιγμή
να σε πούνε και γραφικό και να χάσεις και τις εντυπώσεις σε
μία συζήτηση όταν βγεις έξω από τα ρούχα σου και όταν ας
πούμε, θα έρθει ο Γραβρίλης και στο ακροατήριο από κάτω θα
κερδίσει και τις εντυπώσεις όταν θα μας δει εμάς να είμαστε
κάπως έτσι εξαγριωμένοι.
Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μία πολύ συστηματική
δουλειά από το τμήμα και από τη Διοικούσα και από την
Αντιπροσωπεία και να αρχίζουμε να βάζουμε το ζήτημα της
μεταφοράς εξουσίας από το κεντρικό ΤΕΕ στα περιφερειακά
τμήματα. Και να το βάλουμε με πολύ συστηματικό και πολύ
έτσι σωστό τρόπο και νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και πάρα
πολλά περιφερειακά τμήματα.
Αυτό δηλαδή που λέει ο
Μανόλης τώρα περί ομοσπονδοποίησης, γυρίζει στο μυαλό
μου το τελευταίο διάστημα ακριβώς επειδή βλέπω ότι μας
έχουν βάλει μία θηλιά στο λαιμό και σαν τμήμα και σαν τον
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καθένα ξεχωριστά και όλο και τον τραβάνε, μέχρι που κάποια
στιγμή θα κλατάρουμε.
Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να συζητάμε για το Τεχνικό
Επιμελητήριο πως θα σπάσει και θα ανατραπεί το σύστημα το
οποίο
είναι
σήμερα
με
τη
μορφή
της
κεντρικής
Αντιπροσωπείας, όπου έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο
έλλειμμα δημοκρατίας. Όταν ο συνάδελφος εκπρόσωπός και
Πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής και εκπρόσωπος του
ΤΣΜΕΔΕ είχε από κάτω όλες τις Διοικούσες Επιτροπές και την
κεντρική Αντιπροσωπεία επί Προεδρίας Γιάννη Αλαβάνου και
του βάζαμε το ζήτημα εμείς όλοι, άπαντες ποιος είσαι εσύ που
θα πεις ότι θα πάρεις τα λεφτά όλων των συναδέλφων
μηχανικών εδώ και χρόνια που έχουνε μαζευτεί με το
υστέρημα να τα πας να κάνεις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
και ούτε λίγο ούτε πολύ Γιώργο ξέρεις τι μας είπε; Ποιοι
είσαστε εσείς που μιλάτε; Δεν ξέρετε από τραπεζικά, δεν
γνωρίζετε ποιες είναι οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή στην
τραπεζική αγορά, δεν έχετε δικαίωμα για να ομιλείτε.
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ:

Και δεν σας δίνω αναφορά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Και δεν μας δίνει και αναφορά και
επειδή ήμουνα στο Προεδρείο τον ανάγκασα και βγήκε και λέω
θα μιλήσεις και θα πάρεις θέση, γιατί κάπως πήγανε να το
μεθοδεύσουνε να μην του το θέσουνε το ερώτημα και να ‘ρθει
να πει τα δικά του και να φύγει, επειδή βιαζότανε κιόλας.
Και τον φέραμε σε μία δύσκολη θέση, βέβαια βγήκε έτσι
από τα ρούχα του και αναγκάστηκε να πει αυτό το οποίο είπε,
ότι δεν σας υπολογίζω και το είπε σε όλους. Δεν είναι απλά
θέμα παρατάξεων που τον στηρίζουν, δεν είναι ένα θέμα ούτε
να απολογηθώ εδώ που είναι από την παράταξή μου, όλοι
είναι ένα προϊόν συμβιβασμών, ένα προϊόν παιχνιδιών, το
οποίο συμμετέχουν όλοι, όλες οι παρατάξεις, το μοίρασμα
αυτών των καρεκλών και τους βλέπεις και είναι, τι να κάνουμε
κάπως έτσι είναι που τα λέει ο Γαμβρίλης ας πούμε, όταν τους
βάλεις το ζήτημα και στον Αλαβάνο τότε και στον Τρούλια που
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είπα εγώ. Λέω βρε παιδιά τι λέει ο άνθρωπος; Πώς το
ανέχεστε να λέει, γιατί εμείς του λέγαμε το αυτονόητο, θες να
κάνεις αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γιατί όντως μπορεί να
είμαστε άσχετοι; Να το δεχτώ είμαστε άσχετοι δεν ξέρουμε
από τραπεζικά, πήγαινέ το, φέρε το στη Διοικούσα, φέρε το
στην Αντιπροσωπεία, να σου πει η Αντιπροσωπεία ότι να
πάρουμε 500 εκατομμύρια να τα βάλουμε στην Αττική, αλλά να
έχεις την κάλυψη και εσύ ενός οργάνου. Ποιος είσαι εσύ που
θα πάρεις αυτή την ευθύνη και πώς παίρνεις τέτοια ευθύνη;
Αυτό λοιπόν που είναι ένα κορυφαίο θέμα, το οποίο εμείς
εκφράσαμε άποψη σαν ΤΕΕ/ΤΑΚ και αυτό δεν μου το
συγχωρεί λέει εμένα προσωπικά, το λέει, κατ’ ιδίαν δεν
μπορούμε να το επικαλεστούμε, το λέει, μου το στέλνουνε
μήνυμα οι γύρω – γύρω, ποιος είναι λέει ο Ινιωτάκης και το
ΤΕΕ/ΤΑΚ που το δημοσιοποίησε κιόλας και το έστειλε και στα
περιοδικά. Δεν έχουμε δικαίωμα καν να πούμε άποψη.
Προσέξετε παιδιά για τι έλλειμμα δημοκρατίας μιλάμε. Τους
κάνω λέει κριτική που ξεπερνάει τα εσκαμμένα και βέβαια δεν
του απάντησα, δεν του έστειλα ούτε τίποτα, καμία πληροφορία
και ούτε επιδίωξα να έρθω σε μία επαφή μαζί του να του πω
γιατί δεν έρχεσαι στην Κρήτη, γιατί κατάλαβα ότι έχουμε
φτάσει σε μία λογική, ότι είναι οι Τσάροι οι οποίοι εμείς από
κάτω δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου.
Εγώ συμφωνώ με την πρόταση να τους φωνάξουμε εδώ
και να αρχίσουμε επιπλέον όμως να μπαίνουμε σε μία λογική,
ότι τα περιφερειακά τμήματα πρέπει να διεκδικήσουν την
αυτονομία τους, όχι για κανένα άλλο λόγο, επειδή θέλουμε να
το παίξουμε και εμείς μεγάλοι, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή τα
πράγματα στο κεντρικό ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ έχουν πάρει
κακιά τροπή και έχουν πάρει βέβαια εδώ και πολλά χρόνια.
Δεν είναι ότι έχουν πάρει τώρα και πλέον δημιουργείται
πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας, στην ίδια την
Παρουσία του τεχνικού Επιμελητηρίου, όπως θα θέλαμε όλοι
να είναι τα επόμενα χρόνια.
Άρα να αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση
και νομίζω ότι σε αυτές τις προτάσεις που θα καταθέσουμε θα
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είναι πολλά περιφερειακά τμήματα που θα είναι μαζί μας και
ενδεχομένως και κάποιοι συνάδελφοι από το κέντρο.
Αυτό Πρόεδρε
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ:
πλαισίου που αυτοί δεν θέλουν.

σημαίνει αλλαγή θεσμικού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Βεβαίως μα και γι’ αυτό μιλάω.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Δεν θέλουν, μα δεν θέλουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Περί αυτού μιλάω.
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μήπως χρειάζεται κάποια δραστική λύση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο,
συνάδελφε Φανουράκη θέλεις να δευτερολογήσεις;
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ: Συνάδελφοι η πρόταση που κάναμε ας μην
την πάμε στο επαναστατικό, απλή είναι, ας μην έρθει ο
Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ αν δεν μας καταδέχεται, ας έρθει ένας
υπάλληλος, αυτή η κυρία ας πούμε που τα ξέρει, ας έρθει εδώ
πέρα, να μαζευτούμε να μας πει πέντε πράγματα, απλά,
σταράτα, που ενδιαφέρει το συνάδελφο του σήμερα, του αύριο
τι θα κάνει αύριο. Να πάει να εξαγοράσει, να προγραμματίσει
τα λεφτά του, και νομίζω ότι πρέπει να πείσουμε απλά
πράγματα, δεν θέλουμε ούτε καυγάδες, ούτε φωνές, θέλουμε
να βρούμε μία επικοινωνία να μαθαίνουμε τι μας αφορά,
συγκεκριμένα όμως και υπεύθυνα, ένα αυτό.
Δεύτερον τώρα, δεν μπορεί το Επιμελητήριο που στέλνει
τους αντιπροσώπους να μην μπορεί να τους καλέσει πίσω,
δηλαδή δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι όλοι είμαστε εναντίον
της κατάστασης αυτής και όλοι την αποδεχόμαστε, δηλαδή δεν
το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η
πρόταση είναι εντελώς πρακτική, ας έρθει αύριο μία
υπάλληλος να της κάνουμε και τα έξοδα στο κάτω – κάτω να
έρθει, εγώ ρώτησα στο τοπικό τμήμα και μου λέει, δεν
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μπορούμε να σας απαντήσουμε σε αυτά, λέω μια κυρία που
ρώτησα, δεν ρώτησα επίσημα, αυτά τα ξέρουνε λέει επάνω.
Γιατί και οι εγκύκλιοι που προσπαθείς να διαβάσεις δεν τις
καταλαβαίνεις ή υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρουμε εμείς όλες τις
εγκυκλίους.
Απλά πράγματα, ο συνάδελφος ο Σωμαράκης που
ενδιαφέρεται να κάνει εξαγορά, να μαζεύει λεφτά; Να φύγει
αύριο; Δεν λέω για σένα, λέω για μένα, παράδειγμα σε έφερα,
παράδειγμα.
Δηλαδή απλά πράγματα, και σε αυτή την
κατεύθυνση εμείς πρέπει να πιέσουμε, να είμαστε πιεστικοί,
όχι με καυγάδες, ας έρθει ένας υπάλληλος απλός να μας πει
πέντε πράγματα, να μας πει ότι δεν τα ξέρουμε, περιμένουνε
να βγουν αύριο εγκύκλιοι που θα μας τα ανατρέπουνε και αυτό
είναι μία έγκυρη πληροφόρηση. Θέλω κάτι απλό για τον
συνάδελφο της κάθε μέρας.
Ωραία, εγώ αν κατάλαβα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
καλά διαβάζοντας και την εισήγηση σου συνάδελφε
Φανουράκη, προτείνετε τα εξής πράγματα.
Θεωρούμε απαραίτητο να οργανωθεί μία ή περισσότερες
ενημερωτικές συγκεντρώσεις στις οποίες να αναλυθεί το
περιεχόμενο των νέων νόμων και να μπορούν να απαντηθούν
συγκεκριμένες ερωτήσεις των συναδέλφων. Δηλαδή να γίνει
μία ημερίδα ή διημερίδες, να κληθούν από πάνω κάποιοι,
ωραία και εισηγητές να είναι αρμόδιοι υπάλληλοι των
ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου, από πάνω.
Νομίζω ότι αυτά δεκτά είναι έτσι; Τώρα τη διαδικασία
αυτή μπορεί να την κάνει η Διοικούσα Επιτροπή, σε
συνεργασία ίσως με την επιτροπή ασφαλιστικών κ.λ.π.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Καλύτερα είναι να τους καλέσεις
και εσύ, ότι είναι απόφαση της Αντιπροσωπείας, γιατί μπορεί
να νομίζουνε ότι εμείς τους περιμένουμε εδώ σαν Διοικούσα,
είναι…, (δεν αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου0
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Καμία αντίρρηση, απλώς
πρέπει για να οργανωθεί μία ημερίδα να υπάρχει μία
προετοιμασία, νομίζω ότι η επιτροπή, να κάνουμε μία
οργάνωση και στη συνέχεια ευχαρίστως να κάνουμε και ένα
γράμμα εμείς σαν Αντιπροσωπεία.
Το
επόμενο
θέμα
που
θέτεις
είναι
η
έγκυρη
πληροφόρηση των συναδέλφων είτε με τηλεφωνική γραμμή
είτε με δικτυακό χώρο. Αυτά εγώ πιστεύω συνάδελφε ότι
πρέπει να γίνει μία καλή προετοιμασία και προεργασία, τόσο
για την ημερίδα όσο και για τα υπόλοιπα. Προτείνω αυτά να
ανατεθούν μέσω της Διοικούσας στην αρμόδια επιτροπή
ασφαλιστικών θεμάτων.
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ:
μικροφώνου)

(Δεν

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

Αυτό λέω συνάδελφε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
Φανουράκη, λέω το εξής, να γίνει μία προετοιμασία και
προεργασία. Ένα λεπτό, αυτό λέμε, αυτό λέμε τώρα, να γίνει
μία προετοιμασία μέσω της Διοικούσας από την επιτροπή
ασφαλιστικών, κωδικοποίηση προετοιμασία κ.λ.π. και η
προετοιμασία στη συνέχεια για ημερίδα. Ευχαρίστως εμείς να
στείλουμε μετά την προετοιμασία ένα έγγραφο σαν Προεδρείο
με την εξουσιοδότηση τη δική σας, να έρθουν διάφοροι.
Σε αυτό το πράγμα συμφωνούμε όλοι; Υπερψηφίζουμε;
Συμφωνούμε όλοι, άρα λοιπόν το δεχόμαστε.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε ευκαιρία είναι, συγγνώμη, ευκαιρία
είναι τώρα γιατί ακούστηκε αυτό που έλεγε…, (δεν αποδίδεται
καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου)…, να πάρει απόφαση η
Αντιπροσωπεία εδώ απόψε να ορίσει μία επιτροπή, να δει
αυτή την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου σε επαφή με τα άλλα
περιφερειακά και ειδικά (…) είναι της Κεντρικής Μακεδονίας,
το οποίο σημαίνει…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Τι προτείνεις δηλαδή δεν
έρχεσαι να τα πεις στο μικρόφωνο; Αυτό που προτείνεις,
συνάδελφε Σωμαράκη συγκεκριμένη πρόταση, εγώ είπα
κάποια συγκεκριμένα, συμφωνεί το Σώμα, πες την πρότασή
σου.
Η πρόταση είναι για την αλλαγή θεσμικού
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
πλαισίου, προς την κατεύθυνση της περιφερεικοποίησης του
ΤΕΕ. Να οριστεί από την Αντιπροσωπεία απόψε, να παρθεί
απόφαση βασικά και ας οριστεί σε άλλο χρόνο από τη
Διοικούσα ή οποιοδήποτε νομίζει. Μια ομάδα η οποία θα είναι
γνώστρια, θα ξέρουν τα παιδιά δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο και
να έρθουν σε επαφή με τα άλλα περιφερειακά τμήματα ειδικά
με της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Θεσσαλονίκη που
υπάρχει ένας ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και το ξέρω πολύ
καλά, ούτως ώστε να δούμε τη δυνατότητα που υπάρχει, να
αλλάξει το Τεχνικό Επιμελητήριο από ένα και Αθηνοκεντρικό
που είναι σήμερα με τα γνωστά αποτελέσματα, σε ένα
Επιμελητήριο όπου πραγματικά θα μεταφέρονται εξουσίες
στην Περιφέρεια και εξάλλου αυτή είναι και μία πολιτική της
σημερινής Κυβέρνησης. Είναι μία πολιτική που λέει, εξουσία
στην περιφέρεια.
Άρα το αλλάζουμε που λέει ο Πρωθυπουργός ας είναι και
προς εμάς, ας προσπαθήσουμε, εγώ τουλάχιστον προς αυτή
την κατεύθυνση που είναι κάτι που το παλεύω πολλά χρόνια,
είμαι διατεθειμένος να είμαι σε αυτή την επιτροπή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μάλιστα, λοιπόν συνάδελφε
όμως Σωμαράκη, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ο συνάδελφος έθεσε
ένα γενικότερο θέμα θεσμικού πλαισίου.
Αυτό που
συζητούσαμε
προηγουμένως
είναι
μία
τεχνική,
μία
κωδικοποίηση ενημέρωσης, συμφωνήσαμε γι’ αυτό έτσι;
Συνάδελφοι για να συνεννοηθούμε, συμφωνήσαμε γι’ αυτό
που προτείνανε, ότι…
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ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Εντάξει, αμφιβάλει κανείς
για τις καρατομήσεις των συντάξεων; Συμφωνούμε σε όλα,
ένα λεπτό, ένα λεπτό, συνάδελφοι ακούστε με λίγο, ακούστε
με για να είμαστε συγκεκριμένοι. Η εισήγηση – μα ένα λεπτό
– η εισήγηση που έκανε η ΠΑΝΣΠΟΥΔΙΑΣΤΙΚΗ λέει, ότι θα
πρέπει να γίνουνε ενημερωτικές συγκεντρώσεις, δηλαδή
ημερίδες, θα πρέπει να κληθούν εισηγητές, ένα.
Δεύτερον,
ότι
θα
πρέπει
να
υπάρχει
έγκαιρη
πληροφόρηση των συναδέλφων είτε με τηλεφωνική γραμμή
είτε με δικτυακό τόπο κ.λ.π, δύο, το είπαμε αυτό.
Τρία, ότι στα πλαίσια των υποχρεώσεων το ΤΕΕ να
αντισταθεί στις καρατομήσεις των συντάξεων, αυτό είναι
αυτονόητο δεν διαφωνεί κανείς.
Και το τελευταίο, να λάβει ειδική μέριμνα για τη διάρκεια
ισχύος του μνημονίου, για τη μείωση των εισφορών των μελών
του.
Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει σε όλα
αυτά, επομένως συνάδελφοι συμφωνούμε σε όλα, μ’ ακούτε
Πρόεδρε; Ωραία, ωραία, απλά να το δούμε τώρα και λίγο
πρακτικά, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Ασφαλιστικών από
τη Διοικούσα, να κάνει μία προεργασία, μια προετοιμασία, για
οργάνωση ημερίδας να καλέσουμε και αυτούς τους κυρίους
εκεί πάνω.
Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος, το άλλο σκέλος τώρα
που θέτει ο Μανόλης ο Σωμαράκης, είναι ένα άλλο μεγάλο
θέμα, ένα λεπτό, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ συμφωνώ
στο εξής, επειδή άρχισα να ασχολούμαι με τα θεσμικά μετά
που ασχολήθηκα με αυτή τη διαδικασία εδώ, είδα ότι υπάρχει
μία πολυσπερμία και ένας κατακερματισμός νόμων, που σε
όλα αυτά το γενικό κουμάντο το κάνει η κεντρική
Αντιπροσωπεία. Κουμάντο κάνουνε οι απάνω, αυτοί ψηφίζουν
το δικό μας κανονισμό, αυτοί ψηφίζουν τα δικά μας
συστήματα, τα πάντα, τα πάντα. Και να σας πω και κάτι άλλο
αγαπητέ συνάδελφε μια και είσαι και παλιός σε αυτά, αυτοί οι
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νόμοι είναι ξεπερασμένοι, θέλουν επικαιροποίηση, θέλουν
κωδικοποίηση, εγώ συμφωνώ σε αυτά.
Συμφωνώ, ακούστε με λίγο, συναδέλφισσα Χαρά ακούστε
με λίγο, εγώ συμφωνώ και το είχα στο μυαλό μου, να συσταθεί
μία ομάδα εργασίας, για το θεσμικό πλαίσιο, να κάνει
προετοιμασία. Εμείς εδώ συζητώντας λίγο στον αέρα και λίγο
στο γόνατο, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την προετοιμασία.
Εγώ συμφωνώ να συσταθεί ομάδα εργασίας για κωδικοποίηση
του θεσμικού πλαισίου, σε συνεργασία με τα άλλα
περιφερειακά ειδικά της Μακεδονίας, ειδικά που κάνει σοβαρή
δουλειά.
Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, καμία αντίρρηση σε αυτό,
Πρόεδρε έγινε μία πρόταση ακούστε με λίγο, έγινε μία
πρόταση, την οποία και εγώ την είχα στο μυαλό μου από
παλιά, λόγω του ότι υπάρχει πολυσπερμία, υπάρχει παλιά
νομοθεσία, κακογραμμένη, να φανταστείτε με γραφομηχανές
είναι οι κανονισμοί γραμμένοι, νόμοι που ο ένας αναιρεί τον
άλλο, ένα διάταγμα του 29 το οποίο τροποποιήθηκε το ’89 και
διάφορα τέτοια.
Είχα κάνει και μία σύντομη αναφορά τότε
που ξεκινήσαμε τη σύνοδο αυτή της Αντιπροσωπείας κ.λ.π,
όπου έψαξα λίγο τη νομοθεσία να δω τι γίνεται.
Συμφωνώ εγώ απόλυτα να συσταθεί μία ομάδα εργασίας,
δεν ξέρω αν το δέχεστε και όλοι σαν Σώμα, να συσταθεί μία
ομάδα εργασίας μέσα από τη Διοικούσα, στην οποία και εγώ
θέλω να συμμετέχω που να κάνει μία κωδικοποίηση στις
νομοθεσίες και να προτείνει νέα πράγματα, σε συνεργασία με
άλλα περιφερειακά τμήματα.
Αυτό δεν έχει να κάνει με το ασφαλιστικό, έχει να κάνει
με τη λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων. Εάν
συμφωνείτε όλοι τότε να αναλάβει την πρωτοβουλία η
Διοικούσα Επιτροπή και να ορίσει μία επιτροπή. Συμφωνούμε
όλοι;
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Όχι;
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ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Μα νομίζω ότι είναι το θεσμικό πλαίσιο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
ανοίξαμε βέβαια άλλο θέμα τώρα.

Πες

την

άποψή

σου,

Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ:
δυσκολευόσουνα να βρεις νομοθεσία, εγώ να σου πω έναν
τόπο να την βρεις όλη κωδικοποιημένη, δεν είναι επιχείρημα.
Επιχείρημα είναι αυτά που είπανε όλοι τώρα που μιλήσανε
προηγουμένως, αλλά οδηγούνε σε μία ομάδα εργασίας ή σε
σκέψεις ή σε συζήτηση στη Διοικούσα και ξανά εδώ, για ένα
πολιτικό πλαίσιο, το οποίο μετά θα υπηρετήσει ένα θεσμικό
πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε ανάποδα, δηλαδή δεν
νομίζω ότι είναι ώριμο αυτή τη στιγμή, σε μια ομάδα εργασίας
επειδή είπε κάτι σοβαρό ο Μανόλης, κάτι σοβαρό ο Πέτρος και
κάτι σοβαρό σκεφτόμουνα και εγώ που δεν το είπα, να
ορίσουμε μια ομάδα να κάνει τι;
Πρέπει πρώτα να προβληματιστούμε, να ζυμωθούμε, να
δούμε τι είναι αυτό που εννοούμε, να δούμε τι επισήμως
προτείνουμε στα τμήματα. Η ομάδα τι θα κάνει; Ποιον θα
ζητάει από το άλλο τμήμα; Τον υπάλληλο του τμήματος ή τον
υπεύθυνο ποιανού πράγματος; Δεν λειτουργεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Να πω τι εννοούσα εγώ;
Εγώ εννοούσα το εξής, καταρχήν να πιάσει την υφιστάμενη
νομοθεσία, να την καταγράψει και να την κωδικοποιήσει σε
ένα ενιαίο, συγγνώμη, συγγνώμη, σε ένα ενιαίο κείμενο.
Επιτρέψτε μου επειδή έκατσα και τη διάβασα όλη αυτή τη
νομοθεσία, είναι ο χαμός του χαμού, είναι η χειρότερη από τη
νομοθεσία των δημοσίων έργων, είναι χειρότερη από άλλα
πράγματα. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, διαγραμμένο το ένα
από εδώ.
Δηλαδή δεν είναι μόνο η κωδικοποίηση, απλώς να γίνει
ένα κείμενο όπως το έκανε το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας
πράγματι και φυσικά δεν το ψήφισε το κεντρικό ΤΕΕ, πήγε να

Συνεδρίαση 6 η

23 η ς Μαρτίου 2011

σελίς

132

αλλάξει τον κανονισμό και φυσικά δεν το ψήφισε το κεντρικό
ΤΕΕ. Γιατί ο κανονισμός που εφαρμόζουμε εμείς εδώ τον
ψηφίζει η κεντρική Αντιπροσωπεία πάνω.
Λοιπόν το ένα σκέλος είναι αυτό και το άλλο είναι
προτάσεις μέσα από ζύμωση Βάννα, προφανώς θα πρέπει να
γίνει ζύμωση στα πλαίσια της Διοικούσας, στα πλαίσια της
ομάδας, να γίνει ζύμωση, δεν θα κάνουμε ένα κείμενο που θα
λέει, 1, 2, 3, 5, 6, νόμος 3669/2008 για τα δημόσια έργα, δεν
θα γίνει απλώς καταγραφή, θα γίνει ζύμωση στα πλαίσια της
ομάδας.
Εξάλλου η ομάδα οδηγίες από τη Διοικούσα θα
πάρει. Αυτό λέμε, αν συμφωνούμε να προχωρήσει αυτό το
πράγμα, εγώ προσωπικά το προτείνω, δεν ξέρω αν
συμφωνείτε και εσείς.
Συγγνώμη και αυτό που λέει η Βάννα…,
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ:
μπορώ να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορείς, διάλογο κάνουμε.

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Αυτό που λέει η Βάννα εμένα τουλάχιστον με
αφήνει έκπληκτο, δηλαδή λέει ότι δεν είμαστε έτοιμοι, πρέπει
να το δούμε, αυτό είναι καλένδες στην ουσία για μένα.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι, ότι υποφέρουμε εμείς ως
περιφερειακό τμήμα, που δεν το υποφέρουμε τώρα,
υποφέρουμε χρόνια ας πούμε, υποφέρουμε αυτούς από πάνω,
οι
οποίοι
παίρνουν
τελικά
κυβερνητικές
θέσεις
και
εκπληρώνουνε αυτά που τους λένε οι άλλοι.
Υποφέρουμε χρόνια και είναι ίσως μια ευκαιρία στα
πλαίσια μιας πολιτικής περιφερειακοποίησης που εφαρμόζει η
Κυβέρνηση με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ανεξάρτητα αν συμφωνούνε
κάποιοι ή διαφωνούνε αυτό είναι άλλο θέμα, να δούμε και
εμείς τι θα γίνει με το Τεχνικό Επιμελητήριο, το οποίο εδώ δεν
μπορεί να πάρει μία απόφαση, παίρνει μία απόφαση και του
λέει ο άλλος, δεν μας ενδιαφέρει τι λες εσύ, εμείς
αποφασίζουμε
και
ποια
αποφασίζει;
Η
κεντρική
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Αντιπροσωπεία υποτίθεται, η οποία βέβαια αθηνοκρατείται και
η κεντρική Διοικούσα, η οποία είναι η αχυράνθρωποι συνήθως
της κάθε Κυβέρνησης (…) ουσίας.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να το δούμε και αυτό που λέω
εγώ δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, θα χρειαστεί λίγος
χρόνος, όμως επειδή έχω έρθει σε κάποιες επαφές κατά
καιρούς με τα περιφερειακά
τμήματα, ειδικά με τη
Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το θέμα συμφωνούνε πάρα πολλοί
συνάδελφοι των περιφερειακών τμημάτων. Είναι νομίζω πάρα
πολύ ζυμωμένο ήδη, δεν είναι μόνο στο μυαλό του Ινιωτάκη,
αλλά είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων αντιστοίχων
Προέδρων ή ξέρω εγώ μελών μηχανικών μας των
περιφερειακών.
Άρα θεωρώ ότι ίσως είναι και μία ευκαιρία να ξεκινήσει
από αυτό εδώ το τμήμα αυτή η ιστορία και να δούμε που θα
οδηγήσει. Δεν θα κάνει κακό η πέντε άνθρωποι οι οποίοι
έχουν ασχοληθεί με το θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να έχουν
ασχοληθεί για να δουν το θέμα και να κάνουμε μία
βολιδοσκόπηση, δεν κάνει καθόλου κακό.
Αν δούμε ότι
συναντάμε τοίχο εντάξει βρε παιδιά να συνεχίσουμε έτσι,
όμως γιατί να μην το κάνουμε;
Μα έτσι και αλλιώς,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συγγνώμη, έτσι και αλλιώς η ζύμωση μεταξύ Διοικούσας και
ομάδας, η παρουσίαση στοιχείων και αποτελεσμάτων θα τεθεί
στην κρίση πάλι της Αντιπροσωπείας, δεν θα είναι κάτι…
Ουσιαστικά
είναι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
συμπληρωματικές, δηλαδή και η Βάννα αυτό που λέει σωστό
αλλά και ο Μανόλης με αυτά που είπε…, (δεν αποδίδεται
καθαρά)…, το πολιτικό σκεπτικό έβαλε μέσα σε αυτά. Αυτά
που έχει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ που είχε για να περάσουνε στην
Περιφέρεια επί της ουσίας, ουσιαστικά ο Μανόλης υιοθέτησε
αυτό που είπε η Βάννα ότι είναι πολιτικό το θέμα και μετά άμα
θέλουμε να πάμε και στο τεχνικό κομμάτι.
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Δηλαδή εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία, εκεί που
μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι το θέμα να το βάλουμε στην
ατζέντα του Τεχνικού Επιμελητήριου, τώρα, τώρα…
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Τώρα, όχι να το δούμε ξανά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
να το βάλουμε.

Συμφωνώ με τον Μανόλη, τώρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
συσταθεί αυτή η ομάδα;

Άρα

συμφωνούμε

να

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Μπορώ να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Μπορείς.
Για να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:
ψύχραιμα.
Εμείς αν δεν κάνω λάθος συζητούσαμε ένα θέμα που…
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Το είπαμε αυτό.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Και θεωρητικά έκλεισε η συνεδρίαση έτσι δεν
είναι; Αφού έχουμε πει ότι είναι το τελευταίο θέμα, στάσου
τώρα μη βιάζεσαι.
Από τη στιγμή που μπήκε ένας
προβληματισμός… (αλλαγή κασέτας)
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: …την Αντιπροσωπεία, ξέρετε γιατί βρε παιδιά;
Γιατί αυτό που κυβερνάει δεν είναι ούτε τα όργανα, ούτε οι
αντιπρόσωποι, το χρήμα κυβερνάει. Και όταν κάποιος είναι
Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ και Αντιπρόεδρος της Central Bank of
Attica, ξέρετε ότι καβαλάει το καλάμι πολύ γρήγορα και δεν
ακούει κανέναν.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Πρόεδρος.
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ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Α, τώρα έγινε και Πρόεδρος, είχα την τύχη ο
παλιός Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ να είναι πολύ προσωπικός μου
φίλος, ο Διαμαντίδης ο Στέλιος και ξέρω πολύ καλά γιατί
είμαστε 8 χρόνια μαζί στο Διοικητικό Συμβούλιο και ξέρω πολύ
καλά τι σημαίνει. Αυτό όμως, προσέξτε κατά τη γνώμη μου τι
είναι, αυτό το ξέρω το θράσος που έχουνε οι επιχειρηματίες,
φανταστείτε τώρα ο πραγματικός τραπεζίτης ήντα θράσος έχει
και πόσο μας βάζει και στους πολέμους.
Τι λέω τώρα;
Εγώ συμφωνώ απόλυτα, θέλετε να
κανονίσουμε μία έκτακτη συνεδρίαση, αυτό το οποίο τέθηκε,
να πούμε τι γνώμη μας για το τι ΤΕΕ θέλουμε τέλος πάντων
και αφού κατασταλάξουμε τότε να εξουσιοδοτήσουμε τον
Μανόλη, την Αντιγόνη, τη Βάννα και το Γιώργο, να του πούμε,
κάτσε τώρα δες τη νομοθεσία και πες μας με ποιο τρόπο θα
τροποποιήσουμε ή θα αλλάξουμε ή θα προτείνουμε κάτι άλλο,
ώστε να φτάσουμε στο ΤΕΕ που θέλουμε, δεν πάμε ανάποδα.
Δηλαδή να γίνει μία σοβαρή συζήτηση γιατί εγώ βρε παιδιά
δεν ξέρω το ΤΕΕ όπως το ξέρει να πούμε ο Πέτρος και η
Βάννα, εγώ δεν το ξέρω, αυτοί το ζούνε 20 χρόνια.
Να κάτσουμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε τι ΤΕΕ θέλουμε
από άποψη ουσίας και από ‘κει και πέρα να δούμε και το
νομοθετικό πλαίσιο πως. Γιατί να ξέρεις Πρόεδρε κατά τη
γνώμη μου δεν είναι μόνο το ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο
νόμοι, όλοι αυτοί υποτάσσονται στο ότι άμα θέλουμε να
κάνουμε κάτι, παράδειγμα.
Ερωτώ βάσει ποιανού νόμου πήραν τα λεφτά του
ΤΣΜΕΔΕ και τα πήγανε στην Τράπεζα Αττικής; Όταν όλοι οι
μηχανικοί από όλους τους χώρους τουλάχιστον που μιλούσα
εγώ, λέγανε βρε παιδιά μας φάγανε τα λεφτά, πώς δεν
ακουγότανε κανείς;
Ήτανε θέμα νομοθεσίας ή πολιτικών
επιλογών;
Άρα λοιπόν – κλείνω – λέω, εγώ με βοήθησε απόψε αυτό
που άκουσα, άκουσα ορισμένα πράγματα που με βοηθήσανε
να πειστώ για κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου.
Εγώ λοιπόν δέχομαι, επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά,
να κάνουμε, πότε θέλετε σε δέκα μέρες; Σε δεκαπέντε, σε

Συνεδρίαση 6 η

23 η ς Μαρτίου 2011

σελίς

136

είκοσι, να προετοιμάσουμε σοβαρά βρε παιδιά, γιατί εγώ δεν
είμαι προετοιμασμένος αυτή τη στιγμή να σας πω τη γνώμη
μου. Να ‘ρθουμε εδώ πέρα, να ανταλλάξουμε τις απόψεις
μας, να κινητοποιήσουμε όπως σωστά ειπώθηκε και άλλα
περιφερειακά τμήματα γιατί δεν θα είμαστε μόνο εμείς και να
αρχίσουμε μια τέτοια διαδικασία και να βάλουμε ένα χρόνο
ενάμισι ξέρω εγώ, ώστε να έχουμε ένα συγκεκριμένο τέτοιο.
Όχι να κάνουμε την επιτροπή χωρίς να την εξουσιοδοτήσουμε
τι θέλει να κάνει.
Γιατί
προσέξτε
και
κλείνω
ειλικρινά,
όταν
με
εξουσιοδοτήσει εμένα ένα όργανο ψάξε χωρίς να μου πει γιατί
και πως, δεν έχει νόημα. Πιθανόν ο Ριχάρδος ο Ποβάσκη να
κάτσει από μόνος του και να σου πει όλη τη νομοθεσία απέξω,
να τη. Όμως τι θέλουμε να κάνει; Εγώ νομίζω ότι όλοι έχουμε
κοινή άποψη, ας το κάνουμε και μετά θα το κουβεντιάσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν και η πρόταση αυτή
είναι λογική, εντάξει να μην σπαζόμαστε τώρα περισσότερο.
Συνάδελφε έτσι και αλλιώς δεν ήταν το θέμα μας, συνάδελφε
Ξυλούρη, έτσι και αλλιώς δεν ήτανε το θέμα μας αυτό στη
σημερινή συνεδρίαση, η συνεχιζόμενη που θα κάνουμε στις 6
του μήνα έχει συγκεκριμένο αντικείμενο, ευχαρίστως εάν
συμφωνείτε να το βάλουμε σαν θέμα.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Όχι Πρόεδρε, αυτό που είπε ο Πρόεδρος, είπε
ότι εσείς (…) εγώ νομίζω ότι, εντάξει ας μην του δώσουμε και
τη συνέχεια το κατανοώ, όμως δεν μπορεί να μείνει έτσι έξω.
Δηλαδή δεν πρέπει να παραμείνει αυτή η αντίληψη ότι εκεί
εμείς δεν ξέρω και εγώ τι κάνουμε.
Επειδή διεκδικούμε
δηλαδή θεωρείται…, (δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Καλά δεν μας ενδιαφέρει τι
είπε αυτός, εντάξει αυτό είναι δική του…
Λοιπόν, έθεσες μία πρόταση, που έχει και αυτή τη βάση
της, ωραία, μπαίνει λοιπόν η πρόταση σε μια επόμενη
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συνεδρίαση, όχι αυτή στις 6 του Απρίλη, προφανώς θα είναι
το Μάιο, να γίνει μία συζήτηση για το θέμα αυτό. Συμφωνείτε;
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ: Απόλυτα, δεν έχει γίνει μία πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:
περισσότερη ζύμωση εντάξει.

Εντάξει τώρα, να γίνει μία

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Δεν είναι κακό να συζητηθεί
και σε μία άλλη συνεδρίαση, δεν είναι κακό, λοιπόν τι λέτε
εσείς; Ωραία θα το θέσουμε ένα θέμα, θα πάει λίγο πιο πίσω,
τι να κάνουμε αλλά καλό θα είναι να γίνει μία ζύμωση.
Λοιπόν συνάδελφοι, εντάξει θα γίνει θέμα ημερήσιας
διάταξης.
ΞΥΛΟΥΡΗΣ:(Δεν
μικροφώνου)

αποδίδεται

καθαρά,

μιλάει

εκτός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Λοιπόν επειδή η επόμενη
συνεδρίασή μας είναι στις 6 του μήνα, ακούστε, επειδή η
επόμενη συνεδρίαση μας, ένα λεπτό, 6 Απρίλη είναι η
επόμενη συνάντησή μας, στις 6 του Απρίλη θα κανονίσουμε
πότε θα κάνουμε την επόμενη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Να πω και κάτι άλλο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ορίστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Στο λόγο του Μανόλη τώρα, θα
πρότεινα, η Διοικούσα να το βάλει θέμα και να το
συζητήσουμε στη Διοικούσα και να καλέσουμε και τις
παρατάξεις όλες…
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Αυτό δεν αναιρεί το ένα το άλλο.
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…και την ΑΜΑΚ…,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
αποδίδεται καθαρά, μιλάει εκτός μικροφώνου).

(δεν

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Τι;
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Όχι, μπράβο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Και στη συνέχεια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Και θα έρθουμε μετά στην επόμενη
Αντιπροσωπεία …, (δεν αποδίδεται καθαρά)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Σωστό, σωστό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ: Και να είμαστε έτοιμοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: Ωραία, εντάξει, νομίζω ότι
είναι μία καλή πρόταση αυτή.
Συμφωνούμε απόλυτα, για σήμερα σταματάμε, η ώρα
είναι 11:25, καληνύχτα σας, συνεχίζουμε στις 6 του μήνα
(Απρίλη) χωρίς νεότερη ειδοποίηση παρά μόνο με ένα sms.
Και τα μέλη της κεντρικής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ:
Αντιπροσωπείας βέβαια θα παίξουνε καταλυτικό ρόλο.

TO ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ THΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΑΚΗΣ
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